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Hasle Landdistrikt.
"S andflugten".
Ved

JOHAN BULMER.

I.
Over den vest bornholmske Strækning mellem
Købstæderne Rønne og Hasl.e findes omstaaende et
lille Oversigtskort, der er i Maalestok 1/80 '000' idet det
Omraade, Kortet omfatter, har en Længde i ret Linie
fra Syd til Nord af 8 Kilometer eller noget over 1 Mil.
Bemeldte Strækning mellem Rønne og Hasle, altsaa med en vis Bredde fra Havkanten og ind i Landet, var i tidligere Tider en Flyvesandsstrækning,
kaldet "Sandflugten", der, ligesom andre øde Udmarker, tilhørte Kongen (Staten). Ved Sandflugtskommissær Peder Jespersen af Rønne blev der imidlertid i 1819 paa Statens Vegne og Bekostning paabegyndt i Marken Foranstaltninger til Sandflugtens
Dæmpning og Opelskning af Skov paa Strækningen 1).
Høje Skove staar nu paa denne, især dens sydligere
1) Se F. Thaarups Beskrivelse over Bornholms Amt og Kristiansø (1839) Side 94-98 og "Bornholmske Samlinger" 4. Bind
(1909) Side 185 samt iøvrigt en illustreret Artikel af M. K. Zahrtmann i "Bornholms Tidende" Nr. 300B for Fredag den 22. December 1911.
f
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Del. Mere eller mindre dybt under den sandede
Jordoverflade rummer Strækningen bl. a. Jernsten,
Kul og godt Ler. Stranden
udfor Strækningen er næsten
hele Vejen hvid Sandstrand.
Efter Nutidsopfattelse kan
"Sandflugten", eller Sandflugtsskoven i større Begreb,
siges at begynde, hvor Rønne
Markjorder noget Nord for
denne By slipper, og at strække sig Nord paa dertil, hvor
Hasle Markjorder nær ved
denne By begynder. Dens
Bredde indad i Landet er skiftende. - Blykobbeaaen og
Bagaaen deler" Sandflugten"
i tre Stykker, hvoraf det mellem de nævnte Aaer, S9rthatstykket, er betydelig mindre
end Endestykkerne, hvilke er
omtrent lige store.
Af de anførte to Aaer har
den første Navn efter Blykobbegaard i Nyker, beliggende ved Hovedlandevejen
lidt Nord for Aaen. Den anden omtalte Aa, der kommer Nordøst fra, har Navn efter den ikke langt fra
Havet liggende Baggaard (egentlig: Baggegaard, efter
en Slægt Bagge) i Klemensker Sogn, hvilken Gaard
Aaen flyder tæt forbi. Den Del af Bagaaen, som er
nær Havet, er ogsaa blevet kaldt Klaus Terkels
Mølleaa eller Klausemølleaa efter Navnet paa en Vand-

mølle, som i første Del af forrige Aarhundrede laa
omtrent, hvor den gennem Nyker Sogn kommende
Aabyaa (ogsaa kaldet Mulebyaa) støder til Bagaaen,
(se det i det følgende under IV refererede Kongebrev af 1844 Punkt 6). Forholdene paa nævnte Sted
ved sidstornmeldte sammenstødende Aaer er i en
senere Tid blevet en Del forandrede, idet der ved en
Vejopfyldning er givet Aabyaaen en anden Tilslutning til Bagaaen end den oprindelige. Den oprindelige Tilslutning er paa Kortet foran betegnet ved
nogle Prikker.
Blykobbeplantage.

De foran nævnte tre Hovedstykker af "Sandflugten"
har man - bl. a. i Matrikelsvæsenet, og altsaa efter
vedkommende Sognes Navne ---:- plejet at kalde henholdsvis Knudsker, Nyker og Klemensker Strandmark.
Det sydligste Endestykke, J: det, der ligger Syd for
Blykobbeaaen og gaar mod øst til Hovedlandevejen,
har i senere Tider faaet Navnet Blykobbeplantage,
men kaldes ogsaa (i Forhold til Rønne) Nordskoven.
Denne, der henhører under Knudsker Sogn, tilhører
fremdeles Staten og bestyres af Skovrideren ved Almindingen. Boliger for Skovbetjente ved Plantagen
er beliggende ved dennes· Ender nær fornævnte
Hovedlandevej, der fører fra Rønne Nord paa. I Plantagens sydlige Del findes noget fra hinanden et Tuberkulosesygehus~) og et Traktørsted "Villa Nova".
En Flerhed af Veje og Stier fører i forskellige Retninger gennem Skoven. I dennes nordøstlige Del·
2) Om Statens Afgivelse af Grund hertil handler Lov Nr. 148
af 18. Maj 1906.
1*
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er et aflangt Højdeparti, kaldet TiIIehøje, betegnet
paa Kortet foran ved en oval Kreds, hvilket Højdeparti Nordligst bærer et Mindesmærke for Skovens
foran nævnte Grundlægger Peder Jespersen. Ikke
langt fra TiIIehøje har Rønne-AlIingebanen Holdeplads, nemlig lige Syd for Blykobbeaaen (se Kortet).
Ved Aaen lidt Vest for Hovedlandevejen og altsaa i
Plantagens nordøstlige Udkant findes et gammelt
Vandmøllested, der nu er Sommer-Traktørsted og
kaldes "Vandmøllen". Nær Aaen noget længere mod
. Nordvest findes en bemærkelsesværdig Kilde, kaldet
Prins Kristians Kilde efter Kristian den Ottende, der
som Prins i 1824 besøgte Bornholm. I Thaarups
foran i Note 1 anførte Bog Side 97 hedder det om
denne Kilde, at den er beliggende paa Skrænten af
Blykobbeaaen og er en sjælden Kilde, der udmærker
sig ved sit fortrinligt gode Vand og ved at bære Navn
af Prins Kristian Frederiks Kilde, hvilket Hans kongelige Højhed naadigst tillod, da han i 1824 glædede
Bornholmerne ved sin høje Nærværelse; afdøde Kancelliraad Jespersen (den samme Jespersen, som er
omtalt foran) lod i den Anledning oprejse ved Kilden
en Støtte af Granitsten, hvori, hvad der er meget
sjældent, findes tvende par;;JJelt løbende Jernaarer;
paa bemeldte Sten findes en Indskrift forfattet af
Rektor Bohr.
Det nys anførte er altsaa, hvad der i Thaarups
Bog siges om Kilden. Denne findes under Dalskrænten paa nordre Side af Blykobbeaaen og derved i
Nyker Sogn, idet Aaløbet er Sognegrænse. Den omtalte Sten med Indskrift staar ovenfor Skrænten tæt
ved den der løbende Kørevej.

5
Sorthat.

Paa Sorthatstykket, der altsaa falder mellem Blykobbeaaen og Bagaaen, var der i Tider forud for
1868 betydelige Kulværker og tillige i nogle Aar et
Teglværk. Det Omraade, hvor Kul især brødes paa
Sorthat, er paa foranstaaende Kort betegnet ved tre
Kryds i en Række. Teglværket, der senere er nedrevet, dog at Rester af dets Fundamenter endnu ses,
laa lidt østligere nemlig paa en Lavning, som findes
straks Nord for Blykobbeaaens nuværende Løb, hvilken Lavning er omgivet af Prikker paa Kortet foran.
Blykobbeaaen, hvis Løb man i Kulbrydningstiderne
har forandret ved, har tidligere, hvor omtalte Teglværk senere (nemlig i 1855) blev anlagt, gaaet i Bugt.ning længere mod Nord; og den Del af nysnævnte
Lavning, der saaledes tidligere er faldet Syd for
Aaen, er kommet til at høre under Knudsker Sogn,
medens Sorthatstykket iøvrigt hører under Nyker
Sogh. Hvor omtalte Kulværker laa, dyrkes nu ogs~a
Skov.
Det meste af Trekanten ("Kilen ") mellem Bagaaen
og den dertil stødende Aabyaa er Statens. Men den
øvrige Del af Sorthatstykket er Privatejendom. Næsten
hele sidstnævnte Del tilhører nu det i det følgende
nærmere omtalte Teglværks-Aktieselskab, der ogsaa
ejer Størsteparten af det Nordligere beliggende Hasle
Landdistrikt, paa hvilket Selskabets Fabriksanlæg væsentligst findes. Privatejendomsretten til bemeldte
vigtigste Del af Sorthat er oprindelig grundet ved et
Kongebrev af 1845. Der er imidlertid senere foregaaet forskellige Ejerskifter af Delen noget i Lighed
med, hvad Tilfældet har været med Hasle Landdistrikt, hvorom handles nærmere i det følgende.
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Hvor Blykobbeaaen lidt fra Havet gør en Bugtning mod Syd, ligger tæt Nord for Aaen i interessante Omgivelser en Ejendom (Sommer-Traktørsted),
der tidligere kaldtes "Gundbergs Have", men nu
hedder "Skovly" , til hvilket Sted Købstads- og Landbeboere plejer at gøre Fornøjelsesudflugter navnlig
ogsaa til Vogns. Blykobbeaaen er i Modsætning til
andre bornholmske Aaer sejlbar med Baade paa en
mindre Strækning, nemlig fra omtalte Traktørsted og
ned til den' sandede Strandbred.

Omtalte Aktieselskab solgte i 1891 til Hasle Kommune Landdistriktets nordligste Del, godt 55 Hektarer
(godt 100 Tdr.) Land, der tjener som Byens Lystskov. Det Areal, Bykommunen saaledes blev Ejer
af, er Matr.-Nr. 3 og en Del af Nr. 4 og udgør mellem 1/4 og lis af hele Landdistriktet. Skoven paa
Arealet bestaar for en væsentlig Del endnu kun af
lavere Naaletræer. Nordlig i Skoven er paa en af
Kommunen afstaaet Parcel opført i 1912 et Sommerhotel, "Hasle Badehotel", der ligger Vest for den
Vej, som fra Hasle fører Syd paa gennem Landdistriktet. Ved Kysten nær Hotellet er god Sandstrand.
Dels paa og dels Syd for Hasle Kommunes omtalte Lystskovareal har været et af Bornholms vigtigste Kulomraader. Kulbrydningen, der tidligere var
i Gang her ligesom andetsteds længere mod Syd paa
"Sandflugten", er nu forlængst standset. Men som
en Nyskabning, der er fremgaaet af Egnens gamle
Kulværker, staar det betydelige Teglværk ("Hasleværket") Sydlig paa Landdistriktet, hvilket Teglværk
altsaa ejes af det foran omtalte Aktieselskab, der tillige fremdeles ejer den største Part (Matr.-Nr. 4 a) af
Hasle Landdistrikts Grundomraade.
Af hele den Jordstrækning, der ejes sammen med
Teglværket, har imidlertid kun en begrænset Del,
nemlig den Del, der ligger nærmest Værket, virkelig
Interesse for Teglværksdriften. Visse mindre Stykker
af Strækningen dyrkes som Avlsjord, men Hovedparten er Skov. - Nær øst for Værket ligger dettes nyere
Bestyrerbolig. Et Stykke Vej Nord herfor ligger et
Funktionærhus, der tidligere har været Bestyrerbolig
til Værket. Desuden find'es der nogle andre Boliger

Hasle Landdistrikt.

Den Del af "Sandflugten", der i nærværende Fremstilling særlig skal omtales, er det Stykke, der ligger
Nord for Bagaaen, hvilket Stykke tidligere, da det
hørte under Klemensker Sogn, kaldtes Klemensker
Strandmark, men nu, siden Stykket i 1850 i kirkelig
Qg kommunal Henseende blev henlagt under Hasle
Købstad, kaldes Hasle Landdistrikt eller Hasle Landsogn. Hvorledes Distriktet blev henlagt under Hasle
omhandles særligt i efterfølgende Afsnit II; og hvorledes Distriktet i 1844 blev af Staten overdraget til
Privatejendom og senere har skiftet Ejere oplyses
nærmere i efterfølgende Afsnit IV.
Det foran under Omtalen af Sorthat berørte Aktieselskab stiftedes i 1889 og blev derpaa Ejer af hele
Hasle Landdistrikt med l!ndtagelse af et mindre Areal
(Matr.-Nr. 1 og 2) ved Levkahavnen. Selskabet, der
er hjemmehørende og registreret i København, hedder "Hasle Klinker- og Chamottestens-Fabrik"; men
Fabriksanlæget, Forretningen og Selskabet kaldes paa
Bornholm sædvanlig "Hasleværket" .
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paa den ommeldte under Teglværket hørende hele
GrundstræknIng. Beliggenheden af omtalte ~, Hasleværk" kendetegner sig fjernt fra ved, at Værkets største Skorsten rager højt op over Toppene af de høje
Skovtræer, som omgiver Værket.
Efterat Værket, som nævnt, i 1889 var kommet til
at ejes af det omtalte kapitalstærke Aktieselskab, der
nu fremdeles ejer det, kom det til at gaa bedre med
Værket end tidligere. Da nævnte Selskab den 29.
April 1914 holdt 25 Aars Jubilæum, bragte flere
københavnske Blade en Omtale af Selskabet. Dagbladet "Politiken "s Omtale, der har til Overskrift
"Et Jubilæum i dansk Storindustri", lyder:
"Baade ved sin Oprindelse og ved den Virksomhed, det nu udfolder, kan Aktieselskabet Hasle
Klinker- og Chamottestens-Fabrik paa Bornholm,
der i Dag fejrer sit 25 Aars Jubilæum, paakræve
særlig Interesse.
Den første Begyndelse blev gjort i 1868 af Konsul Jep Jørgen Colberg, der anlagde et Kulværk og
en TegIindustri omtrent der, hvor den nuværende
Fabrik findes. Senere kom Virksomheden paa Tyskernes Hænder; der gravedes dybe Kulgruber,
og Pumpeskakten paa Værket var ført ned til en
Dybde af 180 Fod. Men Virksomheden betalte sig
ikke, før det danske Aktieselskab, der nu bestaar,
den 29. Marts 1889 stiftedes med Vekselerer M. S.
Meyer og Grosserer L. Edelstein i Bestyrelsen og
den Sidstnævnte som Direktør.
I Januar 1911 døde Grosserer Edelstein, og siden
har Ledelsen været underlagt Direktør S. Goldschmidt. Betydelige Udvidelser har i disse tre Aar

fundet Sted. Allerede i 1911 optog Aktieselskabet i
sig Dansk Chamottevare-Fabrik lim. og Kaolin
Industri Aktieselskab paa Bornholm, hvorefter Selskabet fik Undertitlen Bornholms Kaolin-, Chamotte- og Klinkerfabrik. Der drives nu fra disse
Værker en betydelig Eksport til Tyskland, Rusland, Finland, Sverig og Norge, og skønt Konkurrencen fra svensk Side er skarp paa det danske
Marked, er det lykkedes at føre Omsætningen her
i Landet frem til omtrent Halvdelen af den samlede
Produktion. Det er de gule bornholmske Klinker,
der er anvendt paa den ny Personbanegaards Perroner, i vore Elektricitetsværker, paa Frederiksberg
og i en Mængde Provinsbyer.
Under Direktør Goldschmidts kyndige og energiske Ledelse er det jubilerende Selskab nu i
stærk og glædelig Fremgang, og blandt industrielle Virksomheder paa Bornholm er det ubestrideligt den, der med størst Held har hævdet dansk
Initiativ og Foretagsomhed.
Etatsraad Emil Oliickstadt er Formand i Selskabets Bestyrelse, der iøvrigt bestaar af Kommitteret Schack Eyber, Overretssagførerne H. H. Bruun
og Laur. Heine, Grosserer M. Clausen og Hypotekforeningsdirektør, Arkitekt Seemann."
De andre Værker, hvortil der sigtes i foranstaaende Dagbladsartikel, er "Rabækkeværket" øst for
Rønne, i Knudsker Sogn. Omhandlede Selskab leder
nu ogsaa Hammerens Stenværk, se Noten i det følgende ved Slutningen af Afsnit II.
Det omtalte Hasleværk har et stort Lerleje nær
Syd for Bagaaen, aItsaa paa Sorthat, i kun mindre

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Ellevte Bind, Rønne 1917

10

11

Afstand fra Havet. Som tidligere oplyst ejes Størstedelen af Sorthat sammen med Hasleværket. Over
Bagaaen er Bro med Skinnevej til Lertransport fra'
nævnte Lerleje til Værkets Bygninger noget Nord
for Aaen. løvrigt er der Skinnevej -- for Vogne,
trukne af Hest -- fra Værket Nord paa til Hasle
Havn, der altsaa er det rette Udskibningssted for
Teglværkets Produkter.
Som strejfet i det foregaaende er der ved Hasle
Landdistrikts Kyst et ganske lille Fiskerleje, kaldet
Levka, der nu kun har eet Hus. Den til dette Fiskerleje liggende Jord har Staten i gammel Tid, medens
"Sandflugten" laa i sirt Naturtilstand, udfæstet til
Lejets Beboere. Paa Landkortet i Thuras Beskrivelse
over Bornholm af 17.56 findes herommeldte Fiskerleje benævnt Levkakrogen. Havkanten ved Lejet er
fuld af større Sten, mellem hvilke er dannet en simmel Havneplads for Baade. - Den væsentligste Del
af Levkajorden ligger Nordligere end Havnestedet.
Hvorledes det er gaaet med Ejendomsretten til Levkajorden fremgaar af efterfølgende Afsnit IV.

Glasværks-Aktieselskab, der en kort Tid drev Virksomhed paa Strandrnarken.
I Ansøgningen andrages der om, at Klemensker
Strandmark "i kommunale Henseender" maa henlægges under Købstaden Hasle. Som Grunde for
Henlæggelsen anføres, at naar Kulværket og Glasværket kommer i rigtig Drift, vil dertil behøves flere
Hundrede Arbejdere, hvilke ikke uden Ulempe kan
haves, naar . de ikke bor paa Stedet; men naar de
bor her, har de saa langt til Klemensker Kirke og
Skole, at det maa befrygtes, at deres og især deres
Børns aandelige Oplysning og moralske Dannelse
vil blive meget forsømt, saa at deraf vil følge Ulykker for Samfundet; kommer derimod Strækningen
under Hasle Kommune, faar Beboerne nær til Kirke
og Skole, hvorved det befrygtede Onde lettere forebygges; og derhos er det ogsaa i andre Henseender
langt behageligere for Strandrnarkens Beboere at høre
under Byen end under Landsognet, og der er Haab
om, at mere formuende Familier vil nedsætte sig
paa Strandrnarken, naar denne henlægges til Byen,
medens i modsat Fald kun simple fattige Faroilier
vil bosætte sig her, hvorved det hele vil faa et sørgeligt Præg.
Klemensker Sogneforstanderskab paaskrev under
7. Januar 1848 Ansøgningen Erklæring om, at det
ikke havde noget imod, at Klemensker Strand mark
i alle kommunale Henseender" kom til at henhøre
"
under Købstaden Hasle, "dog med Forbehold af Sognets Strandingsret, Ret til at benytte den ved Stranden indflydende Tang, samt Frihed til ved Stranden
at hente de for Landboerne nødvendige Materialier
saasom Sand, Grus, Sten og deslige".

II.
Her skal særlig omhandles, hvorledes Klemensker
Strandmark i 1850 blev kirkeligt og kommunalt henlagt under Hasle Købstad, saaledes at Hasle Land~
distrikt som saadant fremkom. Nævnte Henlæggelse
skete i Henhold til en til Kongen rettet Ansøgning
af 1. December 1847 fra et Kulværks-Interessentskab
til hvilket Klemensker Strandmark i 1844 var blevet
overdraget (se Afsnit IV i det følgende), samt fra et

\
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Hasle Kommunalbestyrelse paategnede under 28.
Februar 1848 Ansøgningen Anbefaling om, at Ansøgningen maatte bevilges saaledes, at Klemensker
Strandmark "som et Landdistrikt henlægges i Kirke-,
Skole-, Fattigvæsens- samt alle andre kommunale Anliggender under Hasle Købstad". Ved Anbefalingen
bemærkedes, at det maatte antages, at Strandmarken
Tid efter anden, som Kulværkets og Glasværkets Drift
udvidedes, mere og mere vilde blive bebygget for
Arbejderne, og at det maatte erkendes, at det i alle
Henseender vilde være til Bekvemmelighed for Beboerne paa Strand marken at henhøre til Hasle Købstad i Stedet for til Klemensker Sogn, nemlig som
Følge af Strandmarkens fjerne Beliggenhed fra Klemensker Kirke og Skole og dens nære Beliggenhed
ved Hasle. - (Klemensker nuværende vestre Skole
eksisterede ikke paa ommeldte Tid).
Efterat Ansøgningen yderligere havde været forelagt andre bornholmske Myndigheder, blev den omsider i 1849 gennem Amtet tilstillet Regeringen: det
i 1848 oprettede Indenrigsministerium. Dette forhandlede i Sagen med Kirke- og Undervisningsministeriet,
og der blev da stillet det Forlangende til Ansøgerne,
at de, inden Ansøgningen kunde bevilges, maatte
træffe Overenskomst med Præsten og Degnen i Klemensker. Saadan Overenskomst blev derpaa truffet og
indberettet til Ministeriet; og derefter fremkom Indenrigsministeriets BeviIIings(Approbafions)-Skrivelse af
11. Marts 1850 til Amtmanden over Bornholm. I
denne Skrivelse ytres først, at Ministeriet har modtaget Indberetning om, at Ansøgerne har truffet Overenskomst med Præsten og Kirkesangeren i Klemensker Sogn om en aarlig Erstatning for Embedstid af

·5 Rigsdaler til den første og 3 Rigsdaler til den sidste
for det Tab, de maatte komme til at lide ved, at
Klemensker Strand mark som ansøgt henlægges i kommunal Henseende under Hasle Købstad; og derefter
gaar Skrivelsen over til at udtale, at Ministeriet nu
skal tilmelde Amtmanden til videre fornøden Bekendtgørelse for de Vedkommende,

"at det herved approberes, at den anførte Strandmark i kommunal Henseende udgaar af Klemensker Sogn og forenes med Hasle Købstad som et
til denne hørende Landdistrikt under Iagttagelse
af fornævnte Overenskomst med vedkommende
Sognepræst og Kirkesanger samt under Reservation af den Klemensker Sogns Beboere hidtil tilkommende Ret til i Strandingstilfælde udfor
Strandmarken at antages til Bjærgere m. v."
Efter særlig juridisk Sprogbrug bliver en Ministerieskrivelse som den her lige foran omhandlede
undertiden kaldt en ministeriel Resolution. - Hvad
der foran er refereret og citeret af Skrivelsen, og af
den til Grund derfor liggende Ansøgning med Paa~
tegninger, hidrører fra et Par hos Rigsarkivet erhvervede bekræftede Afskrifter af Skrivelsen og Ansøgningen. Skrivelsen ses ikke trykt i foreliggende trykte
Retssamlinger.
Som foran anført taler den omhandlede Ansøgning om en Henlæggelse af Klemensker Strandmark
til Hasle Købstad "i kommunale Henseender". Men
af Ansøgningens nærmere Indhold - mærk ogsaa
særlig Hasle Kommunalbestyrelses paategnede Anbefaling - ses det, at der navnlig ogsaa er ment,
at Henlæggelsen tillige skal omfatte de kirkelige
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Forhold. Og ved foran førte fra Indenrigsministeriet
under 11. Marts 1850 udgaaede Skrivelse og det forud
for og i Forbindelse med denne Skrivelse - bl. a.
overfor Kirke- og Undervisningsministeriet - passerede blev altsaa Klemensker Strandmark i kirkelig
og kommunal Henseende henlagt som et Landdistrikt
til Hasle Købstad paa noget lignende Maade som
Hammeren, Hammersholm og Slotslyngen er et Landdistrikt til Købstæderne Allinge-Sandvig3). Omtalte
Henlæggelse bevirkede imidlertid ikke, at Strandmarken i Jurisdiktions-Henseende blev lagt fra Bornholms Nordre Herred over til Hasle Købstad, og Hasle
Landdistrikt hører saaledes i anførte Henseende fremdeles under nævnte Herred, hvilket altsaa især har
den Betydning, at Retssager fra Landdistriktet skal
paastævnes ikke til Købstadsretten, men til Herredsretten.

været at finde især i Hasle Landdistrikt og paa
Sorthat.
Som oplysende Literatur om de bornholmske Kul
kan særlig nævnes: l) F. Thaarups foran i Note 1
nævnte Bog Side 235 og videre; 2) Traps Beskrivelse
af Danmark (Bornholm) 1. Udgave af 1857; 3) Den
anskueliggørende, med Kort og andre Tegninger ledsagede Afhandling "En Skitse af Sorthat Kulværk paa
Bornholm" af Adjunkt Cand. polyt. M. Jespersen, trykt
1866 i Rønne som Bestanddel af "Indbydelsesskrift
til de offentlige Examiner i Rønne højere Realskole".
I tidligere Perioder af Jordens Liv - før den blev
befolket - er der paa den bornholmske Strækning
mellem Hasle og Rønne og Sydøst for sidstnævnte
By kommet til paa flere Steder at ligge en Samling
Lag, det ene ovenpaa det andet, hvoriblandt ogsaa
Kullag, de sidste hvert for sig dog i Reglen kun af
ringe Tykkelse. Der forekommer altsaa paa sine Steder en Flerhed af Kullag ovenover hverandre med
mellemliggende, stundom meget tykke Lag af især
Ler og Sand. Det særlig mærkelige er imidlertid, at
disse Lagstablinger ikke ligger tilnærmelsesvis vandret, men gaar i skraa Stilling ned i Jorden til ukendte
Dybder. Det kan vel antages, at Kullagene bestaar
af Rester af Plantevækster, og at der periodevis har
været snart Land og snart Havbund paa de forskellige Lag, der altsaa oprindelig maa have ligget omtrent vandret. Hvorledes Lagene er kommet i den
skraa Stilling er et Spørgsmaal, som det tilkommer
Jordkyndige at forklare.
Blandt flere andre Afgifter skulde de bornholmske
Bønder i gamle Dage svare ogsaa Kul til Hammershus Slot, men disse Kul var Trækul, der altsaa skulde

III.
Her skal gøres enkelte Bemærkninger om de bornholmske Kul, der, som allerede foran berørt, har
3) Bemærk Omtalen af Hammershus Birk i "Bornholmske
Samlinger" 5. Bind (1910) Side 108 og følgende. - (Hammeren,
som Allinge-Sandvig Kommune i 1875 solgte til Privatmand, har
Staten i 1913-14 -- ifølge Bevilling paa Finansloven (§ 26 II) købt tilligemed det paa og ved Hammeren værende Stenværksanlæg samt Hammerhavnen ; se især "Bornholms Tidende" Nr. 289
for Onsdag den IO. December 1913, hvori der vedrørende dette
Statens Køb af Hammeren findes skre.vet forskelligt - bl. a. historisk - om Hammeren. Et nydannet i København hjemmehørende og registreret Selskab "Hammerens Granitværk ", hvori
"Hasleværket" er Parthaver, har senere forpagtet nævnte Stenværksanlæg af Staten).
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svides af Træ fra Øens Skove. De bornholmske Stenkul (Brunkul) er man først senere blevet nærmere
opmærksom paa. Kristian den Fjerde lod i Tiden ved
Aar 1640 anstille Undersøgelser om de bornholmske
Kul; men det mentes, at Kullene ikke var meget
værd. Senere indfandt der sig imidlertid paa Bornholm snart en og snart en anden, som foretog Undersøgelser paa Øen ved Boringer, Skaktgravninger
og deslige til Oplysning om, hvorvidt der i Jorden
fandtes Kul, som i Mængde og Godhed kunde afgive
Betingelser for en eventuel Storforretning med bornholmske Kul. Ved disse Undersøgelser blev der anvendt og tabt betydelige Kapitaler, idet Undersøgelserne ikke førte til de attraaede Resultater. Imidlertid kom dog Kulbrydning i nogen Grad i Gang paa
Bornholm, foreløbig mest af mindre bemidlede Folk,
der sluttede sig sammen i Interessentskaber.
Oprindelig blev der formodentlig gravet Kul i Statens (og Rønne Kommunes) Udmarksjorder ret planløst uden nogen nærmere Kontrol fra det Offentliges
Side, men efterhaanden fremkom der visse RegeringsbestemmeIser til Skabelse af Orden ved Kulbrydningen i den kgl. Udmarksjord, idet det bestemtes, at
de, der vilde bryde Kul sammesteds, skulde ved
Øvrighedens· Mellemkomst have anvist til Brug bestemt afmærkede Grundstykker til Kuloptagningen,
hvorhos de skulde holde sig en Flerhed af Regler
efterrettelige, ligesom de skulde fortabe den ved Udvisningen erh6ldte Ret, naar de nedlagde Virksomheden.
Man har gravet Kul ved Byaaen umiddelbart Nord
for Rønne og visse Steder længere mod Nord; endvidere nær Kastellet Syd for Rønne samt paa flere

Steder længere Sydøst for Byen nær Havet. Men de
Steder, hvor Kulbrydningen fik størst Betydning, var
paa Klemensker Strandmark (nu Hasle Landdistrikt)
og paa Sorthat. Man havde i disse Egne tre saakaldte Kulsystemer, nemlig: l) Hasle- eller Levkasystemet i den nordlige Del af Hasle Landdistrikt;
2) Bagaa- eller Klausemøllesystemet under og ved
Siderne af Bagaaen, og 3) Sorthatsystemet Sydvestlig
paa Sorthat. Det var navnlig Kullagenes forskellige
Skraaningsretninger, der begrundede denne Inddeling
i Systemer. Haslesystemets Kullag "falder" (skraaner
ned ad i Jorden) mod Syd og "stryger" derved
(J: gaar med Lagenes Overkanter) omtrent i ØstVest paa tværs af Landdistriktet. I de andre Systemer
stiller Forholdene sig anderledes. - I Almindelighed
hviler der et adskillige Meter tykt Jordlag over Kullagenes øverste. Del. En Mængde Kul er jo imidlertid nu borttaget.
I Kulbrydningens første Tider er man rimeligvis
- foruden at hugge Kul ud af Strandskrænterne gaaet frem blot paa den simple Maade at grave
temmelig vide og dybe Kuler i Jorden og derved bemægtige sig de Kul, man kunde faa fat i. Spor af
saadan Gravning synes at være til Stede i Hasle Lystskovs nordøstlige Del. Efterhaanden kom det imidlertid i Brug at grave Skakter (Brønde) dybere og
dybere i Jorden, fra hvilke Skakters Bund man saa
gravede sig til Siden ind i Jorden og derved huggede Kul ud af Lagene, idet Kullene derefter bragtes
op gennem Skakterne. Der skabtes altsaa underjordiske Gange (Ovne). Til Oppumpning af det i Skakterne og Gangene indsivende Vand brugte man først
Vindmøller, Hestegange og Haandkraft. Senere fik
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man Dampmaskiner i Brug og satte i det hele større
Kraft paa ved Kulbrydningen. Men som det synes,
har den bornholmske Kulbrydning alle Tider betalt
sig slet og Øens Kulværker som saadanne blev da
ogsaa helt nedlagte nogen Tid tilbage i forrige Aarhundrede (det nærmest Hasle i 1876). Men imidlertid er der, som tidligere berørt, blevet et stort Teglværk tilbage paa Hasle Landdistrikt nær Bagaaen.
Paa de Steder, hvor Kul er optagne, kan ses Uregelmæssigheder paa Jordoverfladen. De mest iøjnefaldende Tegn paa fordums Kulbrydning er brede, lave
Dynger af lysegraa sandet Jord uden Vegetation.
Disse Dynger er rimeligvis væsentlig Affald fra Skakter og underjordiske Gange. Foruden Kullene maatte
der, for at skaffe Plads nede i Jorden, bringes megen
Jord (Ler og Sand) op gennem Skakterne. - De ved
Kulbrydningen brugte Skakter er vel senere tilfyldte
eller sammenstyrtede. Men der er dog sikkert visse
Steder nede i Jorden (vandfyldte ?) Hulninger efter
de ikke ringe Kvanta Kul og Jordaffald, som efterhaanden i Kulbrydningstiderne er bragt op af Jorden.
Da man en Dag i Juli 1916 - jfr. nedenfor - havde
boret efter Kul temmelig Nordligt paa Landdistriktet,
Vest for den offentlige Kørevej, og man efter Boringen vilde sprænge Borerøret med Dynamit, fordi
det havde fastgjort sig nede i Jorden, skete der i
ringe Afstand fra Borestedet en betydelig Sammenstyrtning af Jorden.
Ved de af den store Europaskrig begrundede Forhold er der gjort forskellige Tilløb til paany at bryde
Kul paa Bornholm, men endnu da dette (i 1917)
skrives, foreligger der ikke noget nærmere Resultat
af de paagældende Tilløb.

IV.
Klemensker Strand mark (nu Hasle Landdistrikt)
blev ved et Kongebrev af 21. Februar 1844 overdraget som Ejendom til det Kulværks-Interessentskab,
der ifølge det forah under II anførte senere androg
om Strandmarkens offentlige Henlæggelse under
Hasle Købstad. Nævnte Kongebrev skal nedenfor
kortelig refereres, saaledes at visse Dele af Brevet,
der synes uden Interesse her, helt udelades. Brevet
er tinglæst og protokolleret i Bornholms Nordre Herred den 12. April 1844 og refereres her efter en officiel Udskrift af vedkommende Tinglæsningsprotokol.

Kristian den Ottende gør vitterligt: For at
fremme en hensigtsmæssigere Drift af Kulværkerne
paa Klemensker Strandmark har vi ved Resolution
af 20. Januar forrige Aar overdraget denne Strandmark til det Interessentskab, som har dannet sig
til Bearbejdning af Kullagene paa Strandmarken,
og som bestaar af følgende Interessenter ...... .
. . . . . (her nævnes en Række Personer især af
Hasle, Klemensker og Nyker) ........... og
i lige Maade bliver nu ved dette vort aabne Brev
bemeldte Klemensker Strand mark med alt, hvad
i og paa samme befindes, overdraget til Interessentskabet som dets Ejendom, uden at nogen Købesum derfor erlægges, til Benyttels~, som Interessentskabet bedst ved, vil og kan, dog paa følgende Vilkaar:
l) Under den herved overaragne Strækning er
indbefattet de saakaldte Levkaløkker, men
saaledes at de først, naar de bliver fæsteledige, skal staa til Interessentskabets Raa2':'
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dighed, idet Fæsteafgiften indtil da tilfalder
vor Kasse .................. derimod
er de . nu bortfæstede Jordstykker ved den
østre Side af Klemensker Strandmark ikke
indbefattede i nærværende Overdragelse.
2) Den samlede Ejendom falder atter tilbage
til os, naar enten Kulværkerne maatte bll'1:e
helt nedlagte, eller Kulbrydningen ophører
at drives paa en hensigtsmæssig Maade ...
3) Den af Interessentskabet under 15. Sept. forrige Aar oprettede og af Rentekammeret den
11. Novbr. næstefter stadfæstede Interessentskabskontrakt bliver i alle dens Punkter nøjagtig at efterleve ................... .
4) Det er iøvrigt Interessenterne forment uden
forud indhentet Samtykke fra Rentekammeret
at overdrage Strandmarken og Kulværkerne
med Tilbehør til andre .............. .
5) Efter Forløbet af 5 Aar kan det paalægges
Interessentskabet at svare en rimelig aarlig
Afgift af det overdragne, og skal vor Kasse
for saadan Afgift have Prioritet i Strandrnarken med Tilbehør fremfor nogen-anden Kreditor.
6) Det er Interessents-kabet tiIIadt at opføre en
eller flere Vandafledningsmøller paa det Sted
i Klausemølleaa (Bagaa, se foran under I i
Begyndelsen), hvor den saakaldte Klausemølle har staaet, og dertil benytte den ældre
Mølledam og Damgaard, alt forsaavidt andre
ikke derved præjudiceres.

21
7) Alle Skatter og bestaaende Afgifter af Ejendommen har Interessentskabet at udrede fra
dette Aars Begyndelse.
Thi skal Klemensker Strandmark paa foranførte
Betingelser være overdragen det ommeldte Interessentskab til Ejendom ................... .
København, den 21. Febr. 1844.

.......................

Læst inden Nordre Herredsting den 12. April
1844 .................. , hvorhos attesteres,
at der under 15. Sept. forrige Aar er læst ved Herredstinget en Interessentskabskontrakt af ~amme
Dato om Kulværkernes Drift og Skovplantnmgens
Fortsættelse paa Klemensker Strandmark.

. ............................ .
Som det ses, giver foranstaaende tinglæste Kon~e
brev ikke blot en Ret til at optage Kul paa et VIst
Omraade, men indeholder en virkelig Ejendomsoverdragelse af Klemensker Strand mark og er altsaa at
betragte som et Skøde paa Strand marken. Dog .ses
der til Ejendomsoverdragelsen at være knyttet vIsse
Indskrænkninger og iøvrigt den Betingelse, at Stat~n
under visse Eventualiteter kan tage Ejendommen tilbage. I disse Henseender er Kongebrevet imidlertid
senere ændret, saaledes at Landdistriktet derefter som
mere almindelig Privatejendom har ved Overdragelser
kunnet gaa fra Privathaand til Privathaand. Her nedenfor skal kortelig refereres Indholdet af en Overretsdom af 30. November 1896, hvoraf bl. a. ses, hvorledes der er sket Ejerskifter af omtalte Landdistrikt.
Den i Dommen ommeldte Sag blev rejst ved Underretten af det Selskab - Aktieselskabet "Hasle Klinker-
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og Chamottestens-Fabrik" - de . 1889
rI
overtog Landdistriktet med navnlig det d
Dommen er t r '
. erpaa værende Teglværk.
1900 S' d 74 ykt I Ugesknft for Retsvæsen for Aaret
I e -77. I det herefter følgende Referat af
D
ommen kaldes nævnte Aktieselskab blot Selskabet.
I ~enh~ld til kongelig Bevilling og offentli
StævnIng Indbragte Selskabet i 1894 for Born~
holms Nordre Herreds R t
S
Selskabet
.
e en ag, under hvilken
L dd
paastod sig kendt ejendomsberettiget til
o erne Matr.-Nr. 1 og 2 af H I S
d' t 'k
as e ogns Land
d IS nr~/e saakaldte Levkaløkker eller Levkalod~
er, I Igere Matr. Nr. 164 og 165 af Klemensk
S trandmark.
er
I. Sagen blev der givet Møde for Finansministenet, som nedlagde Paastand om Forbehold f
~tatskassens Rettigheder ifølge kongeligt aabe~t
rev af 2l. Febr. 1844 hvorefter _ so
bestemt d k '
m nærmere
ve ongelig Deklaration af 6. Juni 1866skal svares aarlig Afgift til St t k
fr d '
a s assen og en Skov
e es, og Ifølge Deklaration af 8. og IOD b
1875 om en Afgift til Skovkassen4)
. ec r.
Endvidere gav B b
.
.
e oerne af de paa LevkaIodd
.
erne lIggende Huse Møde . S
sterede im d
I agen og prote. .
o , at Selskabets Domspaastand t
oges
hl Følge.

. yed

Underrettens Dom af 20 Febr 1895 bl
'.
ev
Imidlertid Selsk b t k
de ommeldt
a e
endt ejendomsberettiget til
Lodder, men s.1aledes at Statskassens
Rett'Ig h e d er eforbeholdtes.
4) Meningen er at der paa L
.
derved altsaa tillig~ paa LeVkaloddC~nddlstriktet so~ Helhed, og
betaling og Skovfredning.
ne, er hæftet Pligt hl Afgifts-
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Efterat have faaet bevilget fri Proces har de
nævnte Beboere af Levkahusene nu indanket Underretsdommen for Overretten, hvor de paastaar
Dommen forandret derhen, at Selskabets Domspaastand ikke tages til Følge.
Af det foreliggende ses, at bemeldte Beboere
(Appellanterne) er i Besiddelse hver af en Del af
de under Sagen omhandlede Jordlodder (hvorpaa
findes to Huse), idet Ibsen og Enke Jensen bebor hver sin Del af det ene Hus, der (hver Del
af Huset for sig) ses gennem en længere Aarrække
ved Overdragelser at være gaaet fra en Besidder
til en anden, medens det andet Hus og den Del
af Lodderne, som ikke indtages af Husene og en
ved det førstnævnte Hus værende Haveplads, nu
besiddes af Slagter Engels Enke, hvis Mand besad Huset og Jorden ifølge et Skøde af 1881 fra
en Mand ved Navn Gundberg, der atter besad
samme ifølge et Skøde af 1869 fra en Mand, der
havde Skøde paa Huset og Fæstebrev paa Jorden.
Appellanterne gør nu gældende, at de i Kraft
af de saaledes stedfundne Overdragelser eller i alt
Fald ved Hævd er blevne Ejere hver af sin Del
af Levkalodderne. Men i hvert Fald bestrider de,
at Selskabet har nogen Ret, som kan give Hjemmel
til at fortrænge Appellanterne af deres Besiddelse
af Lodderne.
Som Adkomst paaberaaber Selskabet sig et den
Il. Decbr 1878 til Veksellerer M. S. Meyer af København - fra hvem Selskabet i 1889 har faaet
overdraget hans Ret i saa Henseende - sket Tilslag paa en Tvangsauktion over den, som det hed
sig, Aktieselskabet "Bornholms Kul- og Teglvær-
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ker" tilhørende Ejendom paa Klemensker Strandmark Matr.-Nr. 3 og 4 af Hasle Købstad, forhen
Matr.-Nr. 166 og 167 af Klemensker Sogn. Sel"
skabet gør gældende, at der i den Betegnelse
hv~runder Ejendommen blev opraabt og bortsolgt:
er mdløbet en Fejltagelse, idet den Ejendom, som
sattes til Auktion, efter deres Anbringende skal
have omfattet ikke blot de i Auktionsprotokollen
anførte og foran nævnte Matr.-Numre 3 og 4; men
ogsaa de under nærværende Sag omhandlede
Matr.-Numre l og 2. Til Oplysning i saa Henseende har Selskabet fornemmelig henvist til det
i det foregaaende berørte kongelige aabne Brev
~f 21. Febr. 1844, hvorved den Staten dengang
hlhørende saakaldte Klemensker Strandmark (derunder de udfæstede Levkalodder) overdroges til
et Interessentskab, men saaledes at dette først
skulde blive raadigt over Levkalodderne naar
Fæsterettighederne over disse udløb.
'
Af det foreliggende ses, at det nysnævnte Interessentskab senere skal være gaaet fallit; at dets
faste Ejendom af Fallitboet skal (i 1867) være
blevet overdraget til Købmændene A. P. Colberg
og J. J. Colberg; at J. J. Colberg senere skal være
blevet Eneejer af Ejendommen, og at der senere
(i 1873) fra ham har fundet en Overdragelse Sted
til det foran nævnte Aktieselskab "Bornholms Kulog Teglværker", der til Colberg udstedte en Panteobligation, ifølge hvilken han i 1878 gjorde Eksekution i Pantet og lod afholde den ovenfor omtalte
Tvangsauktion. I nævnte Panteobligation saavel
som i ~ksekutionsforretningen er den pantsatte og
eksekutIOns belagte Ejendom betegnet som Kle-
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mensker Strandmark. Men ligesom denne Betegnelse ikke kan være nok til at vise, at Pantsætningen og Eksekutionen -omfattede hele det Areal,
som i sin Tid havde været Genstand for Overdragelse ved det kongelige Brev af 1844, sa.alede.s
kan den nærmere Beskrivelse, som baade 1 Obhgationen og Eksekutionsforretningen gives af Pantets Tilbehør, meget mere synes at antyde, at det
kun var den af det daværende Aktieselskab brugte
Ejendom, der omfattedes af Pantsætningen og
Eksekutionen. Men hvorledes det end maatte forholde sig hermed, savnes der i hvert Fald efter
Indholdet af Auktionsforretningen Føje til at antage, at det ved Auktionen skete Bortsalg skul.de
have omfattet mere end den af bemeldte Akheselskab' benyttede Ejendom.
Af det anførte følger, at den af Selskabet fordrede Ejendomsret over Levkalodderne ikke kan
meddeles. Den foran refererede Overretsdom, der altsaa forandrede Underretsdommen, blev af Selskabet appelleret til Højesteret, hvilken Domstol imidlertid ved
sin den 5. December 1899 i Sagen afsagte Do~
kendte for Ret, at Overretsdommen ifølge ~e den
anførte Grunde burde ved Magt at stande. Det 1 Sagen
optrædende Selskab fandtes altsaa ikke at have Adkomst til at vinde Herredømme over Levkajorden.
Besidderen af Levkahuset med de tilliggende Jordlodder erholdt senere under en ny Sag Dom for at
være ifølge Hævd lovlig Ejer af det besiddede. Det
andet Levkahus er nedrevet.
(Skrevet i 1917).

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Ellevte Bind, Rønne 1917

27

Sandflugten paa Bornholnl
og Peder Jespersen.
Bornholmske Tidsbilleder tegnede af

M. K.

ZAHRTMANN.

Sandflugtens ældre Historie.
Den ældste Optegnelse om Sandflugts Ødelæggelser paa Bornholm gaar ud paa, at i Bispdogden
Sten Stensens Tid (1508-20) blev fem hele Gaarde
i Persker Sogn fordærvede af Sand; kun nogle Enge
og Agre vedblev at høstes af tre Bønder, som aarligt ydede en halv Tønde Skuresmør af dem [Breve
fra 1548 i Htibertz: Aktstykker til Bornholms Historie, S. 168, 173]. I senere Jordebøger og i Smørskyldbogen fra 1624 kendes Resterne af disse fem
Gaarde Som tre halve Gaarde (Halvbo), den 28 de ,
29de og 301e Selvejergaard, der tilsammen yde 8 Bismerpund 9 Mark Smør eller lidt over en halv Tønde
i Ko-, Hø-, Dagsværk- og Skuresmør ; de ere helt
fritagne fra at deltage i Sognebøndernes Ydelser af
Sogneoxe- og Stuetingsmør, Stueting- og Foderhavre
og Kørsel af Ved og Limsten. Ved en følgende Tids
Omregning af Landgildeydelsernes samlede Værdi til
Hartkorn naaede derfor de tre skadelidte Gaardes
Hartkorn kun 33/ 4 til 4 1/ il Tønde for hver, mens ingen

af Sognets andre 27 Selvejergaarde kom under 7 Tønder Hartkorn ..
Vel siger det ene af Brevene fra 1548, at Ødelæggelsen skyldtes Vand. De nævnte Gaarde ligge
dog for højt, tolv til sexten Metre over Strandbredden , til at en Oversvømmelse fra Havet kan have
ramt dem. Derimod kan det opføgne Sand have
stemmet den forbiflydende Øleaas Vand op over deres
Marker. Paa den anden Side have netop Aaløbet og
den tilstrømmende Bæk frelst Engene og Agrene fra
fuldstændig Undergang. De to helt forsvundne Gaarde
have rimeligvis ligget paa den nu lyngtuede Sømark
Vest for de nævnte Gaarde, hvilken senere atter delvis er dyrket op af Ejerne af de talrige Sømarkshuse.
Til den ene af de tre Gaarde, Tornegaard, ere
Sagnene om Bonavedde knyttede. Det ligger ret nær,
i de underjordiske Puslinger, som søgte at drive ham
fra Gaard og Eje, at finde Folkedigtningens Omskrivning af de Naturkræfter, Sandskorn og Vindstød, som
i hin Tid have truet Tornegaard og dens Naboer
Magaard og Bosgaard med Undergang.
Sandflugten paa Persker Søm ark synes senere at
være vandret vestover. Ejeren af Eskesgaard Mads
Kofoed lod 11. Juli 1603 paa Søndre Herreds Ting
forbyde, at nogen "efter denne Dag skal fordriste sig
til at rive Marhalm fra Boerne i Aaker til Hollebæk
i Persker, uden den vil deles og derfor tiltales som
for andet Uhjemmelt" (Tyvegods) [Fr. Thaarups Papirer i Rigsarkivet, Pakke 19]. Dette Forbud maa
være fremkaldt af Frygt for Sandflugt i Egnen omkring Raghammer Odde midt paa Bornholms Sydkyst. Det er det ældste Tegn paa, at man havde
øjet aabent for Sandflugtens Dæmpning ved den
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naturlige Tilvæxt af Sandgræsser. Meget baadede det
næppe; Marhalmen var efterstræbt til Hustækning,
hvortil den fandtes varige re end Langhalm [Præsternes
Sognebeskrivelser 1624]. Forbudet mod Margræsskær
i Sandrnarkerne gjentoges i den kongelige Plakat af
25. Nov. 1720.
I Nabosognet Povlsker havde Flyvesandet sin frie
Tumleplads paa den brede, lave Forstrand indenfor
Bornholms Sydspids Dueodde. Det byggede her sine
hushøje vandrende Klitter, som minde om den jyske
Vesterhavskyst. De sædvanlige Vesten- og østenstorme førte det tværs over den øde Odde, og kun
sjældent dansede det ind over det opdyrkede Indland. Det skete dog 1618, da de fire Selvejergaarde,
den 23de til den 26 de , som ligge i en Bue ud imod
Strandrnarken, 27. Juni fik udstedt et Sognevidne om,
at deres Rug- og Bygjord, Enge, Fiskevand og Fævanding var slet ødelagte og dækkede af høje Sandbakker, saa at deres smaa Havejorder maatte tages
til Bygjord, og to af Gaardene (24 de og 25 de ) maatte
flyttes. De kongelige Kommissarier Iver Juel, Holger
Rosenkrands og Sekretær Axel Arnfeld, som dette
Aar kom til Bornholm (fra 24. Juli til 2. Avg.), indstillede de skadelidte Gaarde til Lempelse i deres
Afgifter [Indkomne Breve til Dansk Kancelli 1618,
Juli og u. D.].
I de følgende Aar bredte Sandflugten sig her. Prins
Kristian besøgte Bornholm 1630 og gav de sex Selvejergaarde, den 22de tilden 27 de , som nævntes Sandboerne, Brev paa Nedsættelse til halv eller to Tredjedel Skat [Kornskatregnskab 1636]. Varig Hjemmel
fik denne Lempelse dog først 29. Juni 1643, da Kristian den Fjerde tilstod de sex Povlskerbønder et

aarligt Afdrag paa ialt 22 Daler i deres Landgilde
[Skaanske TegneIser].
Atter her vandrede Sandflugten vestover. I Aarene
1711 til 17 ramte den Nabogaardene, den 28de til
den 31te Selvejergaard og den 6te Vornedgaard. Rentekamret lod optage Syn paa Skaden 28. April 1711
og 21. Juli 1717. I Mellemtiden havde Forholdene
forværret sig stærkt. De to Gaarde var blevet flyttede, og deres oprindelige Byggesteder kunde ikke
paavises i Flyvesandsbankerne ; de to andre Gaarde
var helt indmælte (omringede af Sandmiler), saa at
Haverne ikke kunde skelnes, Stengærderne var overdækket med Sand som af store Snedriver om Vinteren og Møgdyngerne, som Ejerne skulde udføre
til deres Rugsæd om Fisked (i Efterhøsten), meget
ifde fordærvede. Dobbeltgaarden Munkegaard, som
1711 havde faaet sin Landgilde nedsat til en Tredjedel, fik den nu sat til en Sjettedel; de andre tre
Gaarde fik deres nedsat til en Tredjedel [Jordebogsregnskab 1718].
Ogsaa paa Bornholms Nordspids raadede Sandflugt. Navnene Sandvig, Osandbugten, Sandhammeren tale herom. Igjennem den dybe Dalslugt, der
skiller Hammerens Forbjerg fra det øvrige Land, føg
Sandet og dannede sine Klitter for begge Ender af
Hammersøen, hvis Vandflade ligger otte Metre over
Havet; mod øst dække de en Tørvemose. øst og
Nord for selve de høje Hammerklipper, i Læ bag
disse, tilsandedes den lavere Hammerodde, som ogsaa frembyder store Klitter med dybt udskaarne Dalgryder. Tilsandingen finder endnu stadigt Sted, især
i den 1891-92 byggede Hammerhavn. Historiske
Optegnelser fra Sandflugtstiden her findes ikke. Hele
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Egnen var udyrket; her var intet at ødelægge. Sagnet
vil vide, at Allinge By har været bygget paa Hammeren og maatte flytte for Sandflugten; det er opdigtet til Forklaring af det Særsyn, at Salomons Kapel
hæver sine svære Kampestensmure paa denne øde
Kyst ved Kragkaas Skærhavn. Men ingen Grundvold
af middelalderlige Byhuse ses her, skønt Sletten omkring Kapellet er saa lidet sanddækket, at Levninger
fra Stenaldertidens Fiskerliv ligge fremme i Dagen.
Kapellet byggedes i Middelalderen til Brug for de
til Efteraarsfisket fra Hansestæderne hidstiømmende
Sømænd og Købsvende [Bornholmske Samlinger,
8. Bind, S. 128-70].
Medens Flyvesandet rimeligvis lige fra den graa
Oldtid er føget hen over Dueodde imod Syd og
Hammerodde imod Nord, synes det forholdsvis sent
at være brudt løs paa Bornholms Vestkyst imellem
Rønne og Hasle. Klitterne ere her lidet mægtige;
de gamle Kæmpegrave, Kjilehøje, ja selv enkelte Stenblokke rage op over dem. Sandflugten her findes
omtalt første Gang i Jordebogsregnskabet 1680-81,
hvor det hedder, at Sandegaard i Knudsker Sogn ligger ved Strandsiderne, hvor meget Sand opflyver og
fordærver Ejendommen. Et Sognevidne af 15. Juni
1693 siger, at denne Gaard er en øde, til Kongen
hjemfalden Steel, som ganske i sin Jord og Ejendom
er fordærvet af Flyvesand, saa at ingen den hverken
for Landgilden eller Kontributionerne deraf vil antage, hvorfor dens ringe Jord er hedenlejet til Naboen Kirstine salig Andres Rosmans til Fævogt, af
hvilken hun ikke kan give mere aarligt end som udi
alt en Otting Smør [Kontributionsregnskab 1692]. I

1738 siges Toftesteel i Klemmedsker skadelidt af
Flyvesand.
Sandflugten her var farligere end de andre Steder
paa Bornholm. Pisket frem af Aarets idelige Vestenstorme føg Flyvesandet fra den syv Kilometre lange
Strandmark eller Udmark ind over de tilgrænsende
Gaardes opdyrkede Indmarker i de tre Sogne Knudsker, Nyker og Klemmedsker. Et simpelt Risgærde
skilte Udmarken fra Indmarken ; men det 'dækkedes
hvert Aar af ophobede Sanddriver. Enten man nu
øste Sandet bort eller satte nyt Risgærde oven paa'
Sandmilen, gjentog det samme sig; Aar efter Aar
maatte hele Udmarksgærdet fornyes. Det kunde ikke
,holde det paa Udmarken løst gaaende Kvæg, Faar,
Svin og Heste fra at bryde ind paa de dyrkede Agre.
Resterne af den mægtige Sand revle, som dannede sig
over det stadigt forhøjede Risgærde, ses ved Sandegaard i Knudsker og ved Holmegaard i Nyker. I
Knudsker mentes Almegaard i de sidste to Aartier
inden 1800 at have tabt over to Tusend Daler ved
Flyvesandet; ogsaa Rosmannegaards Skade var stor.
Foruden disse nævnte Gaarde. hjemsøgtes i Klemmectsker særligt Baggegaard, Siegaard og Toftesteel.
Sandflugten skal have bredt sig stærkt efter Vinteren 1740, hvis langvarige Barfrost og Blæst ødelagde det sparsomme Plantedække, som endnu holdt
Sandet bundet. Den udvidedes ved, at Militsens Artilleri og Kavalleri tog sig 0velseplads ved Kjilehøje
og skar Bredtørv til deres Skansearbejder. Kørevejen
fra Rønne til Hasle førte over Sandmarken med utallige Hjulspor, som pløjede det løse Sand frit. Talrige Husdyr fra hele det omliggende Bornholm søgte
løsslupne hid til Græsning og Vanding i Bagaa,
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Blykobbeaa og Rosmannebæk, som løb igjennem Udmarken, og med deres Klove og Tryner væltede de
Sandet op. Kulgraverne søgte Kul i Undergrunden;
de gjorde kun mindre Skade. Det Ler og Kulstøv,
de hakkede op og rømmede ud, var vel goldt, ødelæggende alt Planteliv, men tjente til at binde Sandet.
Da der først rejste sig Tale om at standse Flyvesandets Ødelæggelser paa Bornholm, galdt den Dæmpningen af denne Sandflugt paa Kysten mellem Hasle
og Rønne, den mest faretruende. Men der skulde
tales og tvistes efter hævdvunden Skik i 27 Aar, ine
den Dæmpningsarbejdet toges op til Gjennemførels .
Meget unyttigt Flyvesand hvirvledes i disse Aar op
i Bornholmernes Sind.

Dæmpningsforslag.
Regeringen lod 19. Sept. 1792 udgaa Forordning
om Sandflugtens Dæmpning i Danmark; dens Formaal var, at de sandføgne Landstrækninger igjen
kunde vorde forbedrede og til Brug og Nytte med
Tiden bekvemgjorte. Den paabød, at i Amter, som
led af Sandflugt, skulde dannes en Kommission af
Stedets Herredsfoged sammen med to kyndige nærboende Grundejere, hvis Ejendomme dog ikke maatte
ligge ud til selve Sandflugtstrækningen. Kommissionen skulde samles, saa ofte Forholdene krævede
det, for at afgive og gjennemføre Forslag til Sandets
Fredning og Dæmpning og indsende til Rentekamret
en aarlig Fremstilling af Arbejdets Fremgang; den
skulde ophøre, naar Dæmpningen var varigt fuldført,
og for hver Dag, som brugtes i dens Forretninger,
skulde Sandflugtskommissærerne have l Rigsdaler i
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Bønder selv fat. Barske Sydveststorme gav i Efteraaret 1795 Flyvesandet Fripas til. at tumle sig fra
Knudsker Strand mark ind over de tilgrænsende fire
Bøndergaardes dyrkede Marker. Disses Ejere, Michel
Jensen paa Sejersgaard, Herman Kofoed Stender paa
Almegaard, Lars Kofoed paa Sandegaard og Jens
Ipsen Stange paa Rosmannegaard, indgav 5. Jan. 1796
til Amtmand Heiberg et Forslag om, at det maatte
tillades dem, til Værn mod yderligere Ødelæggelse
af deres Jorder, selv at forsøge paa at tilplante Knudsker Strand mark, og at denne, hvis det lykkedes dem
at dæmpe' Sandflugten, maatte som rimelig Løn for
deres Arbejde lægges ind under deres Gaarde som
deres Ejendom.
De fire Gaardejeres Forslag vakte Røre i hele
Rønne. Som Herredsfoged i Vestre Herred maatte
Regimentskvartermester Jens Biørn egenligt give Bønderne Ret; men som Byfoged i Rønne maatte han
udtale, at Borgerskabet formodeligt vilde med Hænder og Fødder sætte sig imod deres Forslag. Hans
Formodning slog smukt til. I Rønne RaadstuesamJing 29. Jan. 1796 drøftedes Bøndernes Skrivelse; og
8. Febr. godkendtes de fire Bykvarterers Formænds
skarpe Afvisning af den. Den støttede sig paa, at
det kongelige Rentekammer 11. Juni 1709 havde fastslaaet, at Udmarkerne paa Bornholm var fælles Græsgange, hvoraf intet maatte indhegnes til EnkeItmands
Nytte, idet herved Sognenes samlede Bondestand
spærredes ude fra Brugen af den Græsgang, for hvilken hver Bonde svarede Skat og Landgilde. Kongen
havde 1720, 27 og 39 indskærpet Forbudet imod Indhegning. De fire Bønder dristede sig følgeligt til at
sætte sig ud over ikke blot bornholmsk Hævd og
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det er fuldkommen indseet, hvor skadeligt Fællesskab
er for Vindskibelighed og Agerdyrkningens Flor, nu
da dets Ophævelse er allesteds opmuntret, befalet og
understyttet af Regieringen, nu tager Rønne Byes
Formænd sig paa at holde sig til det gamle Testament, fordi de ingen Deel ville have i det nye, og
det, som værre er, under Anførsel af en kyndig Jurist
og en oplyst Embedsmand. Næsten blues vi ved at
fremvise deres Indvendingers fulde Nøgenhed, men
da en erfaren Kok ogsaa kan kaage en god Suppe
paa en Pølsepind, og ikke enhver har den Kundskab
om Tillavninger, som behøves til at kiende og finde
det matte og afsmagende i en saadan Ret, udbede
vi os" o. s. v.
Større Virkning var at vente af en Synsforretning,
som de skadelidte Bønder lod fire af Herredstinget
udmeldte Mænd fra Nabosognene optage 29. Marts.
Dens troskyldige Tale vidnede, at Strandrnarken ikke
var nogen Edens Have, hverken for Kvæg eller for
Mennesker: "Knudsker Strandmark befindes at være
af Stormen med Flyvesanden meget opreven og i Banker og Kuler opblæset og dels bortblæset og mod Indmarken henflyvet. Dog er der endnu nogle Steder
her og der, som endnu findes begroet dels af Lyng
og dels Græs og andre Væxter, og som Flyvesanden
ikke endnu' har faaet opbrækket. Men at den opflyvende Sand den største Deel har overdækket samme
Udmark, det er Sandhed, og at den største Deel af
denne Mark formedelst den Opbrækriing og overdækkende Sand ser' gysselig ud, det er Sandhed. Udmarksgierdet er den største Deel kun lidet tilsyne,
men af Flyvesanden saa aldeles underlagt med store
Sandbakker paa begge Sider, ligesom forexempel at

Snedriver i Blæst og Rog kan lægge sig ved Gierder
saa at ?et synes at ikke være rimelig, at de til Hæg~
nens Tid denne Sommer kan faa dem i den Orden
at de. kan udeholde Kreaturerne fra Indmarken, o~
o~ disse Mænd nogle Dage ville arbeide paa at frakløre ~ller fraøse Sand af Gierderne eller paagierde
dem hl Forhoyelse, kunde imidlertid skee, at en nye
Blæst. kunde opkomme og paa nye overdække samme
og gløre alt Arbeide omsonst. - Befandtes megen
og en stor Deel af deres Jorder at være overdækket
af den fra formeldte Udmark indflyvende Sand, nogle
Stæds meer, ~nden Stæds mindre, og paa somme
Stæder langvels op over deres Grunde eller Jorder'
paa :t .og største Stæd fra Udgierdet og opad ved
A:sknt?mg fandtes den lagde Sand at være en Strækmng hl 6 a 700 Skrit."
Gaard~jerne fandt det saare ønskeligt, om det
kunde skikke sig saa, at de endnu i samme Foraar
kunde tage Dæmpningsarbejdet op. Men lige over
for. Rønne Borgeres stride Modstand lod Amtmand
Helb~rg Sagen løbe ud i Sandet denne Gang og lige
saa fue Aar senere, da Bønderne gjentog deres Forslag. ~an døde 21. AP:il 1801 i Nexø og efterfulgtes
13. Maj af Jakob Mandix, en evnerig, virksom Mand,
som, født 18. Jan. 1758 i København, inden sit 22de
tar. havde taget. baade theologisk, juridisk og philooglsk Embedsexamen. Han valgte Rønne til sit Bosted .og :andt i Sandflugtens Dæmpning her en just
for sig hl Rette lagt Opgave.
Mandix havde kun en Maaned til Ende været Amtmand paa Bornholm, da han 30. Juni 1801 foredrog
denne Sag for det kongelige Rentekammer. Det var
hans Agt at se den kongelige Sandflugtsforordning
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hævdet paa Bornholm. Han fik de to kyndige Bønder i Klemrnedsker, Landsdommer Rogert paa Tornebygaard og Lieutenant Thomas Kofoed (1761 ~--1814)
paa Ladegaard, udnævnte til Sandflugtskomm1ssærer.
Han overtalte Kommandant Johan Christian Funch
(1746-1808), som var barnefødt i Rø~ne, til at forlægge Militsens Kanon- og Dragonexercls andet Steds
hen og at stille Skansernes Udbedrin~ med Bredt~rv
i Bero. Han indskærpede Forbudet 1m od at opnve
Sandgræsser, skære Bredtørv og rive Lyng samt paabød Nabogaardene at holde det lange Udmarkshegn
fra Rønne til Hasle ved Magt hele Aaret rundt. Han
lod holde Retsmøder til Sætning af Skel mellem de
tre Sognes Dele af Strandrnarken samt mellem ~enne
og Hasle Friheds Udmark mod Nord, Rønne Fnheds
Udmark mod Syd. Han søgte gjennemført, at Landevejen fra Sejersgaard til Blykobbeaaen flyttedes fra
den opkørte Sandmark ind paa Indmarkerne langs
Udmarksgærdets østre Side [Rigsarkivet, Sandflugtsjournal 1835, 20. Okt., Nr. 1181·
.
Havde der fem Aar tidligere været Røre 1 Rønne
Borgerskab, saa vakte s der nu Uro over hele Bornholm. Det var urolige Tider. To Maaneder efter
Slaget paa Københavns Rhed, inden den sluttede
Vaabenstilstand var blevet almindeligt kundgjort paa
Bornholm, var Admiral Tottys engelske Eskadre ankret
op under Rø Kyst og havde med Kommandan~ Ditlev Nicolai Ammons Tilladelse landsat tre Offlcerer
til en Sammenkomst med denne i Rønne, hvor han
boede hos Toldinspektør Hans Christian Lohmann.
Paa deres Rejse tværs over Øen havde de engelske
Officerer mødt Trusler og Modstand hos de Militsdragoner, som fulgte dem, og som frygtede for, at

39
de s~ulde udspejde Landets Afmagt og svage Forsvar. Ved deres Komme til Rønne om Morgenen d.
8. Juni red Dragonerne pallaskvæbnede op foran Kommandantens Bopæl, nægtede at ville taale de engelske
Officerers Nærværelse og modsatte sig deres egnes
Kommandoordrer. Opløbene gjentog sig de følgende
to Dage. Disse Optrin skal have virket til, at den
gamle Ammon, født i Gentofte 19. Sept. 1724, Kommandant paa Bornholm 20. Novbr. 1795, døde Juledag. En Kommissionsdomstol mødte 20. Juli i Skipper Siemsens Gaard (den nuværende Amtmandsbolig)
i Rønne og ikendte ved sin Dom Il. Sept. 1802 de
oprørske Militære, 139 i Tallet, delvis meget strænge
Straffe, som dog 9. Dec. 1803 mildnedes af Kongen.
Frederik den Sjeftes Hjærte slog sammen med de
djærve Bornholmeres i Harme mod Briten.
Under disse Forhold kaldte Amtmand Mandix ny
Bølgegang til Live ved sine Krav. Det stred mod
Bornholms gamle Vane og Vedtægt at holde Udmarkshegnet ved Magt efter Høsten og derved hindre Husdyrene i at søge deres Føde, hvor de lystede over
hele Bornholm, Indmarker saa vel som Udmarker.
At tilsiges til Vejarbejde var Gaardejerne højligt imod;
allerede 1789 havde Bønder i Nørre Herred undladt
at lystre Herredsfoged H. Gads Tilsigelse til saadant
og var derfor satte i Straf. Om den i Danmark gyldige Vejforordning havde Regeringen - Generalvejkommissionen - selv l. Nov. 1794 udtalt: Gælder
ikke for Bornholm. Den fjærne ø var stillet lidt uden
for dansk Lov - omtrent som nu til Dags Færøerne.
Ogsaa til de af Mandix krævede Vejarbejder undlod
Bønderne at møde; og ud fra tidligere Erfaring krympede Herredsfogderne H. Gad og. J. Wiborg sig ved
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at fremme dem ved Rettens Magtmidler. Rønne Borgere modarbejdede Landevejens Omlægning ind paa
Byens dyrkede Vang, hvis Jorder stod i en Pris af
200 Rigsdaler for en Tønde Land. Da Vejens Stenlægning udbødes til Overtagelse, indkom ikke et eneste Tilbud.
Sandflugtstrækningens Afspærring vilde ramme alle
Bornholmerne, for hvem Udmarkerne var den store
Fællesgræsgang. Nyligt, d. 6. Avg. 1800, havde Kongen paabudt, at Almindingen, der hidtil gav Kvæget
fed Græsning, skulde indhegnes. Hele 600 Hektarer
spærredes herved for deres Husdyr; men det var dog
Kongens egen Skov, og Kongens eget Navn stod
under Paabudet, saa det maatte de taale. Nu kom
Amtmanden og vilde, blot i Kraft af en gammel Forordning, som hidtil ikke var blevet fulgt paa Borhholm, jage deres Kvæg ud af andre 525 Hektarer af
ganske almindelig Udmark. Der kunde let gaa for
meget med. Helt over fra Østkysten kom J. J. Koefoed dragende, holdt Møder med Sognefolket og kastede Brand i dets Sind.
Jep Jørgen Koefoed (1751-1836) var en mærkelig
Skikkelse inden for Bornholms Bondestand. Han
nøjedes ikke med at røgte sin gode Gaard, Kofoedegaard i Østremarker Sogn, der helt siden 1543 vid~s
at være gaaet i Arv fra Fader til Søn. Han var tillige Bornholms første Publicist. Med vaagent Blik
kastede han sig ind i Kamp for at fremme Samfundets Krav paa vidt forskellige Omraader. Han havde
altid sin vittige Pen nær ved Haanden og røgtede
frimodigt, inden for Tidens S}uanker, Journalistens
Kald paa Bornholm. Han havde kun sin Gaasepen
at kæmpe med; men i Afskrifter vandrede hans klare
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og fyndige Indlæg i Tidens Spørgsmaal Bornholm
rundt. Da Øen siden 23. April 1781 havde været
uden Amtmand, havde hans Pen skaffet den en Amtmand igjen ~O. Maj 1787, lige som den ogsaa virkede kraftigt med til 19. Nov. 1802 at skrinlægge
for bestandigt Bornholms bestandige Kommission,
der havde indsnevret Amtmandens Handlefrihed. Han
var en fuldblods og varmhjærtet Bornholmer, som
kastede sig ind i Kamp for sin Fødeøs Velfærd, saaledes som han ud fra sin i Tid og Sted begrænsede
Synskres forstod den [Bornholms Tidende, 1916,
3. Juli, Nr. 162].
Hans skarpe Optræden imod Sandflugtsdæmpningen vakte Harme hos Enevældens Embedsmænd. De
var fra deres Hjemstavn ganske uvante med, at en
usselig Bondemand dristede sig uden for sit jordbundne Kald og formastede sig til at tage Kongeviljens Haandhævere i Skole, under Tugt og Formaning. De tørstede efter at øve Gjengæld. Herredsfoged H. Gad skrev om ham: ... "Denne Krop, som
indslutter et vanartigt ondt Hjærte, burde oversendes
til Forbedring; al anden Tugtelse var frugtesløs. Men
foruden at foranførte rækkede Personen selv, saa gav
den et ypperligt Exempel for Vinkelskrivere, Almues
Opviglere og Roligheds Forstyrrere. " Landsdommer
Rogert fandt, "det var saa meget ønskeligt, om hver
Mand blev i sit Kald, og at der var solid Revselse.
for enhver, som forlader det, især naar derved en
kongelig Foranstaltning til en Landeplage at hemme
standses i sin lovlige Gang." Det var da et stort
Held for Bornholms første Journalist, at han ikke
hørte hjemme under Nørre Herreds Ret eller stod
tiltalt for Bornholms Landsting.
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Ene Jens Ipsen Stange paa Rosmannegaard holdt
den rejste Bevægelse Stangen og søgt~ at fa~ Amtmanden til at fremme Sandflugtsdæmpnmgen, I hvad
end derimod maatte skrives. Sikkert ret haardhændede Overtalelsesmidler bragte de andre skadelidte
Gaardejere til 16. Sept. 1802 at affatte en Ansøgning
til Kongen, i hvilken de udtalte, at de bittert fortrød,
at de tidligere to Gange havde søgt om Strand m arkens Fredning, og bad om, at alt maatte blive ved
det gamle. Om det samme bad ni Indsiddere, som
havde deres Fiskerhytter paa Strandrnarken, ved Sorthat og Løvka. De to' Sandflugtskommissærer saa, at
ene Hegn og Fredning kunde føre Dæmpningen frem,
men at sligt var umuligt at sætte igjennem; "sædvanlig Brug er en Afgud, som meget andægtigt dyrkes af Almuen," skrev Rogert. Amtmand Mandix
sluttede 2. Nov. sin Fremstilling til Rentekamret med
ikke at finde synderlig Anledning til at paanøde Bornholmerne imod deres Vilje, de kongelige Forordningers ;elgjørende Forskrifter. Ævred var opgivet;
og allerede 13. April 1804 forlod Mandix Amtmandsstillingen og Bornholm.
.
.
Det kongelige Rentekammer forelagde Enk Nissen
Wiborg (1759-1822) Sagen. Denne dygtige. Mand
sad nu paa Landbohøjskolen som Professor I Husdyravl og -røgt, men var tillige kyndig i Botanik og
havde 1788 udgivet "Efterretninger om Sandvæxterne",
en Bog, der blev Ledetraaden i alt Arbejde mod Sandflugt i Danmark. Han udtalte 29. Jan. 1803: Sandflugtsagen er sat i en saadan Bevægelse p~a Bornholm, at Regeringen bør lade en sagkyndig Man?
undersøge den paa selve Øen; disse Øboer træn~e til
Beroligelse ved at se de nødvendige Foranstalt111nger
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grundlagte paa kyndige Iagttagelser af deres egenartede stedlige Forhold. Det følgende Aar tog Mandix
Sæde i Rentekamret, og dette overdrog l. Febr. 1806
Professor Wiborg at rejse til Bornholm for at skønne,
om Sandflugtstrækningen kunde blive tjenlig til Skovplantning, og om Tilsynet med den maaske bedst
burde overdrages en enkelt Mand, samt at foreslaa
en duelig Mand hertil.

Wiborgs Bornholmsrejse.
Erik Wiborg kom ikke til Bornholm den Sommer.
Endnu i lange Aar laa Sandflugtsagen død, mens det
levende Flyvesand boltrede .sig frit. Syv Krigsaar sled
sig hen. En Rejse til Bornholm var lidet tillokkende.
To yngre Naturforskere Ole Jørgen Rawert og Gottfried Garlieb brugte i Juni 1815 syv og et halvt Døgn
til i en 'bornholmsk Jagt fra København at naa Bornholm. De gav et skarpt tegnet BiIled af Sandflugtsforholdene :
"Hele Strækningen mellem Rønne og Hasle er
idelt Flyvesand, der paa nogle Steder strækker sig
en Fjerdingvej ind i Landet. Paa meget faa Steder
er der nogen Lyngskorpe, og næppe danner denne
sig, før den strax afskrælles af den grumme Fladtørvespade. 'Saa længe denne Lyngskrælling skal vedblive, saa længe elendige forsultne Faar og Kvæg-skal
tillades at vanke om paa disse golde Sandbanker og
med hungrig Tand afgnave ethvert fremspirende Græs,
saa længe vil det og være umuligt at tænke paa at
sætte Skranker for dette alt ødelæggende Sand hav.
Indtil den Tid fa ar det at rase frem, at ødelægge de
omboendes Marker, gjøre Gaarde øde og bringe deres
Beboere til Betlerstaven. "
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Et Stykke Vej frem kom man dog. l Ober.stlieutenant Poul Magnus Hoffmann (1778--1842) hk Bornholm 25. Juli 1814 en Kommandant, hvem ~~t laa
varmt paa Sinde at fremme ikke blot .øens mlhtæ~e,
men ogsaa dens borgerlige Samf~~dshv. Han udvlf~
kede Kongens Samtykke i, at Militsens Mandsk~b, I
g
Stedet for at stille til den aarlige Gen.eralmønstnn ,
stillede holdvis til Vej- og Havnearbejder o~ ande~
borgerlig nyttig Dont. Paa denne Maade hk han I
Sommeren 1815 fuldført Vejbygning fra Rønne over
Knudsker Strand mark til Blykobbeaaen, saa at en fast,
stenlagt Vejbane her afløste de utallige sandopkørte
,
.'
Hjulspor.
Først i Aaret 1819 kom Sandnugtsd~mp.n1t1.gen I
ette Aar danner Vendepunktet I Sklldnngen
O
G ang. D
af det bornholmske Flyvesands Underkuelse og pdyrkning.
A '1
professor E. Wiborg meddelte Rentekamret ~O. pn
1819 sine Iagttagelser fra den Bornholmsrejse, han
havde foretaget den foregaaende SO,mmer efter Renteka.mrets tolv Aar gamle Ønske. Sandflugten ved Hammersøen fandt han ufarlig og let at dæmpe ved at
plante K1itter tværs over Dalen for begge Ender ~f
Søen Sand markerne paa Sydvestkysten var delvIs
tilvo;et med Klittag og Sandstar og. burde udlod?es
til Nabogaardenes Ejere med Forpligtelse for disse
til at tilplante dem med Skov. Den lange Flyvesandstrækning mellem Rønne og Hasle foreslog han vel
fredlyst og tilplantet paa tværs med 20 A1en (13 M.)
de Klitter i en halvandet Hundred Metres Afstand
b re
'kk .
fra hinanden; men Fredningen kunde I e gjennemføres om Somren uden ved Hyrder og endnu langt
mindre strengt om Efteraaret, da Bønderne ikke kunde

\

hindres i efter gammel Vedtægt at bryde Huller i
Udmarksgærdet, for at deres Kvæg kunde græsse over
alt. Derfor burde heller ikke nedlægges Marhalmsvipper, da det fremspirende spæde Græs strax vilde
fortæres af det forsultne Kvæg; derimod burde der
udsættes Hjelmerørsplanter, som kunde hentes fra
Pers ker Sogns Strandmark. I øvrigt fandt han det
unødvendigt at indføre Sandflugtsforordningen af
19. Sept. 1792 paa Bornholm, da det lille Arbejde
let lod sig gjennemføre her; kun maatte der sættes
Bøder efter Landets Skik for de Kreaturer, Gæssene
ikke at forglemme, som gik i de fredede Strækninger.
Til at forestaa Tilplantningen, som burde ske endnu
i Maj og Oktober 1819, indstillede han Major og
Landinspektør Henning Pedersen (1775-1837), en
dygtig Mand, som i disse Aar styrede Bornholms
Matrikulering og deltog i Udskiftningen eller rettere
sagt Samlingen af de enkelte Gaardes vidt spredte
Jordlodder.
Paa dette fattige Udbytte af Wiborgs i Aarevis udsatte Rejse tog det kongelige Rentekammer, hvis sagkyndige Medlem var Bornholms tidligere Amtmand
Jakob Mandix, sig kun fjorten Dage til at bygge sine
gjennembrydende Forslag: Forordningen af 19. Sept.
1792 skulde gjennemføres paa Bornholm til den
skadelige Sandflugts Dæmpning og hertil udnævnes
e~ enkelt Sandflugtskommissær med en Løn af 2 1/5
RIgsbankdaler Sølv i Dagpenge og fri Hest og Vogn
for de Dage, han maatte bruge til sine Rejser i Sandflugtstrækningerne, samt Udsigt til et Tillæg af indtil 100 Rbd. Sølv som Paaskønnelse af udmærket
Flid, særligt i at fremelske Skov; - Knudsker, Nyker og Klemrnedsker Sognes Strandmark, som var
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Kongens Udmark, skulde afspærres med Stendiger,
mod Syd fra Rønne og mod Nord fra Hasle Købstæders Udmarker, hvorved hele Sandflugtstrækningen
blev indhegnet, idet den nævnte Forordning paabød,
at det lange Udmarksgærde ind imod Sognenes dyrkede Jorder skulde holdes ved Magt hele Aaret rundt;
ved hvert af de to nye Stendiger skulde bygges et
Ledvogterhus til Bolig for en Klitfoged, som skulde
vaage over Sandrnarkens Fredning; - Flyvesandstrækningerne i Persker og Povlsker Sogne skulde
udskiftes mellem Nabogaardenes Ejere til Skovplantning.
Rentekamret overlod Bornholms Amt at udtale sig
om disse Forslag og at udpege en kyndig Mand til
Sandtlugtskommissær. Amtmand Jespersen fandt det
strax let at paavise den rette Mand i Oberstlieutenant
Jens Kofoed Rømer (1767-1850), der efter at have
taget sin Afsked levede paa sin Gaard Risenholm i
Nyker; men da denne gav et aldeles afslaaende Svar,
var det vanskeligt at udpege en anden. Han vilde
da indstille Prokurator Niels Peter Arboe (1791-1867)
i Hasle til Embedet, en kyndig Mand, som vilde vise
sig virksom i denne Stilling for derigjennem at bane
sig Vej til Forfremmelse. Vel vilde Land- og Økonomiinspektør Henning Petersen ved Frederiks Stenbrud
i enhver Henseende være den bedste; men han boede
fire, fem Mil fra Sandflugten, og hans Tilsyn med
Stenbrudet levnede ham ikke Tid til at paatage sig
andet Embede. Ogsaa Kancelliraad Peder Jespersen
i Rønne følte Varme for Sagen, men som Ejer af en
til Sandflugten grænsende Bondegaard var han i Følge
Sandflugtsforordningens § l ganske udelukket fra at
blive Sandflugtskommissær. Amtmanden fandt de to
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Stendiger ud imod Rønne og imod Hasle nødvendige, men de vilde blive dyre, da der ikke laa Sten
i Nabolaget; saaledes havde Kancelliraad Jespersen
ladet sin Gaards 55 Hektarer indhegne med Stengærde; men skønt han havde faaet den største Del
af Stenene fr~ Gaardens Jorder og selv dagligt havde
gaaet med i Arbejdet, havde dette Gærde kostet ham
den næsten utrolige Sum, 10000 Rigsbankdaler. _
End videre udtalte Amtmanden 28. Maj, at Gaardejerne i Persker og Povlsker næppe uden Tvang vilde
modtage Lodder af den derværende Sandmark til Eje
med Forpligtelse til Skovplantning.
Rentekamret indstillede sine Forslag til Kongens
Stadfæstelse og udtalte om Valget af en Sandflugtskommissær: "Vist nok er det ved Forordningen af
19. Sept. 1792 bestemt, at de Mænd, som maatte
blive udnævnte at besørge Sandflugtens Dæmpning,
ikke maatte besidde Ejendomme paa det sandføgne
Sted. Men lige .som tilforn i enkelte Tilfælde ere bevilgede Undtagelser fra denne Bestemmelse, saaledes
skulle vi være af den allerunderdanigste Formening,
at en lignende Undtagelse vel ogsaa kunde tillades
i Henseende til Kantelliraad Jespersen, hvis Redelighed og Retsindighed ikke lade befrygte, at han vilde
skaane sig selv for at deltage i Sandflugtsarbejdet
alt, hvad der kunde tilkomme ham. Vi tro derfor
allerunderdanigst at burde foreslaa ham, der skal være
en af de kyndigste Jorddyrkere paa Bornholm, og
som føler Interesse for den her omhandlede Sag, til
at udnævnes til Sandflugtskommissær der paa Landet." Rentekamret skræmmedes ikke af, at de Gærder,
han byggede, blev utroligt dyre.
Fire Dage senere, 17. Juli 1819, underskrev Frederik
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den Sjette følgende Udnævnelse: "Vi vil allernaadigst have Kancelliraad Peder Jespersen indtil videre
overdraget Opsynet med Sandflugten paa Bornholm
imod derfor at nyde foruden fri Befordring 2 1/ 5 Rigsbankdaler Sølv dagligt i Diætpenge for de Dage, han
anvender paa Tilsynet med Sandflugten, samt Adgang til efter Omstændighederne at erholde det Grat!ale, som Kamret er allernaadigst bemyndiget til at
tllstaa .de Sandflugtskommissærer, som udmærke sig
ved Fhd og Bestræbelser for Sandflugtens Dæmpning
m. v., dog at han i Overensstemmelse med Forordningen bør tillige med vedkommende Herredsfoged
foretag: en aarlig Hovedbesigtigelse over Sandflugt:ns TIlstand paa Bornholm, hvorimod det i øvrigt
tillades ham efter Godtbefindende at rejse omkring
for at bestemme Vippers Indsamling og deres Plantning m. v."

Mand, der sætter Skel i den bornholmske Sandflugts
Historie ved at være den første til at tage det brydsomme Arbejde op ude i selve Sandrnarkerne.

Som nitten Aar tilforn ved imod Forstvæsnets Indstilling at sætte Lieutenant Hans Rømer til Skovrider
i Almindingen gik Rentekamret sine egne Veje ved paa
tværs af den sagkyndige og den stedkendte Embedsmands Forslag at vælge Kancelliraad Peder Jespersen
til Sandflugtskommissær paa Bornholm. Begge dets
Valg traf den rette. Rømer dækkede de øde Lyngbakker, Jespersen de vandrende Sand klitter med Skov.
Hver for sig blev de Banebrydere for regelret planlagt Skovbrug paa Bornholm. Peder Jespersen var
Manden for at dæmpe det viltre Flyvesand paa Strandrnarken og under langt bryskere Kamp det stride
Flyvesand i Bornholmernes Sind. Denne Kamps Væsen og Omraade er her søgt tegnet. Inden dens
videre Forløb fremstilles, har Peder Jespersen Krav
paa en dybere gaaende Levnedsskildring som den

Slægten Jespersen.
"Der var en liden Bye, i Byen var en Smed, som
farlig var, naar han blev vred. Han sig ~n Fiende
fik .... " Wessels Vers synge ind med, naar der
høres fortalt om den drabelige Allingesmed Jesper
Hansen. Han fødtes 2. Sept. 1698 som Søn af en
paalidelig Allingeborger Hans Jespersen; denne havde
arvet sin Købmandsgaard efter sin Fader Jesper Aagesen, der 1648 var Kræmmer i .Allinge med Handel
paa Lybek; og som de fleste af Byens Folk dyrkede
han sin Jord, sejlede sin Skude paa Søen og solgte
sine Varer, men havde det forud for de andre, at
"han bladed i sin Lov omhyggelig." I Sager, under
hvilke Birkedommeren maatte vige sit Sæde, indtog
han det og sagde Dommen. Han var Sættedommer
i Febr. 1708, da Døden kom og tvang ogsaa ham
ud af Dommersædet [Jordebogsregnskabs Bilag 1707].
Hans Enke Englike Nielsdatter sendte sin ældste Søn
i Smedelære til København.
Som udlært Klejnsmed, med Lavgets Examensbrev
i Lommen, kom Jesper Hansen tilbage til Fødebyen
og giftede sig 5. Maj 1722 med Ane Katrine Nielsdatter (1702-64). Han virkede ikke blot som examineret Smed, men ogsaa som uexamineret Prokurator
og havde som saadan særdeles god Søgning. Amtmand J. C. Urne tiltroede ham at være Aktor i flere
Retssager, og i en Sag var han Kommandant J. Kruses
Fuldmægtig; Modparten, den ustyrlige Præst Anders
4
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Agerbech i Klemrnedsker, nyttede Lejligheden til at
stemple hans retslige Indlæg som en Grovsmeds
Løgne. Kommandanten fik imidlertid Præsten dømt
i svære Bøder og Omkostninger, 190 Rigsdaler i alt,
og hans ublu Tale fra Prædikestolen kendt død og
magtIøs. I øvrigt stod Justiskassen sig vel saa godt
som Jesper Hansen ved dennes Optræden som Prokurator, der hyppigt kostede ham Bøder for lovstridig
Procedure.
Hans Fjende blev selve Sognepræsten Hans Christian Lassen Mahler, født 1695, Præst i Olsker og
Allinge Sogne fra 3. Dec. 1723 til sin Død 17. Okt.
1759. Hans Nidkærhed bragte ham i et meget skævt
Forhold til Menighederne. "Enten Allinge skal agtes
for et Kiøbstæd eller Fischeleye, veed jeg iche, men
det ve ed jeg", skrev han i 1735, "de iche i elleve
Aar har haft nogen Skolemester, men ladet de unge
leve sQm vilde creaturæ, hvorfor mangen af dem er
opvoxen i Synd og Sicherhed og træder i deres Forældres· onde Fodspoer." Da nu Christian den Sjette
23. Dec. 1735 ved sin Forordning om nøjere Kirketugt mod skandaløse Synder lagde den iltre Præst
skrappe Paatalemidler i Hænde, og der endog rejstes
Gabestokke rundt om paa Danmarks og Norges Kirkegaarde, da blev selvsagt Kærlighedsforholdet mellem
Præst og Menighed ikkun yderligere undergravet.
Allinge Borgere satte haardt imod haardt. Jesper
Hansen sammen med ni andre rejste 1734 Sag mod
Sognepræsten for hans forargelige Forhold baade i
og uden Embedet, hans Undladelse af at komme til
syge inden deres Død, hans Nægtelse af at tildele
Sakramentet, hans utilbørlige Forhold i Skriftestolen,
hans ulovlige Krav for Ligtaler, hans foragtelige Tale
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om Doktor Luthers Lærdomme. De opnaaede strax,
at det midlertidigt under Sagens Gang overdroges en
anden Præst at betjene Allinge Menighed med Sakramenterne, og deres Klage fremkaldte et Tilhold til
alle danske og norske Præster om at holde sig Loven
og Ritualet efterrettelige. Først efter fem lange Aar
naaede Sagen frem for Højesteret, som gav baade
Præsten og Prokuratoren noget nær lige Uret: Hans
Mahler skulde bøde 30, Jesper Hansen 24 Rigsdaler.
Præsten Mahler laa paa sin Side ikke ledig. Der
faldt rigt med Vrag paa Allinge Forstrand, og Præsten, som ogsaa paatalte Julelege og Fastelavnsskyden
som Helligbrøde, lod 1743 Jesper Hansen og Hans
Wienberg af Allinge samtSlotsvangegaards Ejer Vevst
Jensen tiltale for Birketinget, fordi de en Søndag
Morgen havde været ude ved et Vrag. Birkedommer
Poul Eskildsen frikendte dem dog alle, da det var
sket før Kirkegang, og det var uomgængeligt fornødent at brus-e det stille Vejr til at bjerge Godset
og bringe Ligene kristeligt i Land. Lige saa stort
Uheld havde Præsten i sine egne Vraghandler. Han
blev tiltalt for at have købt vaade Hareskind ; de var
lige fiskede op fra et Vrag, og han idømtes herfor
en Bøde paa 14 Rigsdaler, for hvilken dog Kongen
fritog ham 26. Nov. 1745. Da sex Lodsmændfra
Allinge 17. Sept. 1748 Klokken 10 om Formiddagen i
Magsvejr havde sejlet Skipper Mathias Pedersen Riis's
Skib paa Grund, blev noget af det bjergede Gods lagt
ind iMahiers Gaard i Allinge, og her forsvandt en
Del Hør; ved Rettens Eftersøgning fandtes det gemt
ind i en Kælder, under Præstens Laas og Lukke. De
brøstholdne Rhedere fik Kongen til at sætte en Kommissionsdomstol [Sjællandske Tegneiser 1748, 15.
4'"
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Nov.], for hvilken de indstævnede den halve Allinge
By: Præsten og Lodserne, Skipperen og hans Fuldmægtig Jesper Hansen, Bjergerne, Stadskapitajnen,
Rettens Mænd og Tolderne; men Dommen kendes
ikke.
Johan Gottfried Schepelern blev Jørgen Kruses
Efterfølger som Kommandant paa Bornholm fra 19.
Jan. 1752 til 15. Sept. 1756. Vildmanden Anders
Agerbech tog paa ny Striden op med ham, og uheldigvis for Jesper Hansen stillede denne sig nu paa
Agerbechs Side og brevvexlede med ham om Landets
Bedste og militære Sikkerhed. Agerbechs uvorne
Tunge revsede skarpt baade Kommandanten og Vicekommandanten. Frederik den Femte lod ham irettesætte og 16. Juli 1756 forflytte fra sit gode Klemmedsker Præstekald over paa Kristiansø. Schepelern havde
forlangt Jesper Hansen straffet for i sine Skrifter om
Landets Forsvarstilstand at have røbet, hvad der burde
holdes hemmeligt; men Kongen nøjedes med 7. Maj
at lade Stiftamtmanden forbyde Grovsmed Jesper Hansen i Allinge under Straf af Fæstningsarbejde at skrive
eller at gaa i Rette for andre uden at være kaldt dertil
af Øvrigheden. Hermed var smed det en forsvarlig
Laas for hans Tunge paa Tinge.
Jesper Hansen mistede en spæd Søn 1741 og fastsatte Begravelsen til 20. Juli. Sognepræsten, som
efter Aftale den Dag skulde ud til Provsten i Rønne,
lod ham vide, at han maatte vælge en anden Dag.
Da Dagen kom, kørte Hr. Mahler til Rønne. Jesper
Hansen til sagde Degnen Bidstrup til at lade Klokkerne ringe og Ligpsalmerne synge og fik sit Barn
begravet den fastsatte Dag uden Præstens Hjælp.
Mossjø Bidstrup fik baade skrap Formaning og Bøde

for sin Optræden; det var jo nok for Smed at rette
Bager. Jesper Hansen stævnede Præsten for Retten,
men indgik paa at forlige Sagen. Senere hen blev
en af hans Døtre gift med Præstens Søn Christian
Mahler, Ejer af Kyndegaard i Nyker.
Smed Jesper Hansen var en Stormand i Allinge,
Overformynder og Ejer af mindst 500 Slettedaler.
Han sad som Enkemand i elleve Aar og døde 26.
Okt. 1775. Da han var sænket i Graven, slo di I1j
aa Van ette ijn, hedder det i Folkemunde; man var
bange for at se ham gaa igjen. Hans selvraadige
myndige Skikkelse havde fæstet sig i Folkets Sind
som udover Dagliglivets Skranker. Her er dvælet
ved den, fordi den særligt skarpt bærer Nordlandspræget i sig.
Her paa Nordlandet, hvor Bornholms Klipper have
givet sig den mægtigste Skabning, hvor Stormen
piskede Flyvesandet ind over Hammerens Øde, hvor
Hammershus rejste sin Tale om grum Selvtægt, maatte
Folket tage barske Livtag med en karrig Natur for
at bjerge sig Føden. Saa blev det i Vanen ogsaa i
sit indbyrdes Samliv. Lidt norden for Lov og Ret
laa i hin Tid Hammershus Birk, hvorunder Allinge
hørte. Nordlandsfolkets Sind var haardt og djærvt
som de Klipper, der fostrede det; dets Blod gik i
stejle og stride Bølger som Hammervandet, hvilket
det fravristede Føden. Jesper Hansens sunde og kraftige Nordlandsblod kendes i hans talrige Efterslægt.
Sønnen Nicolai Jespersen, født 1738, blev engelsk
Orlogskapitajn og Kapitalist i London. Sønnesønnen
Jacob Hansen, der som søfarende Bornholmer tog
Navnet Holm, reddede 1804 med Livsfare to Mennesker fra et synkende Skib ud :or Sandvig. Dennes
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Broder Jesper Hansen Holm (1758-1822) blev Ejer
af Sømlegaard i Klemrnedsker, en anden Broder Jens
Lund (1783-1849) Ejer af Sellesborg i Nilarsker, og
en tredje Broder Nicolai Hansen Holm (1769--1811)
blev Farfader til Viggo Hansenius Holm, Kordegn i
Nykøbing paa Falster, lønnet 1908 med Videnskabernes Selskabs Guidmedaille for sin Del i Rektor
I. C. S. Espersens Bornholmske Ordbog.
For Allingesmedens Søn Niels Jespersen, født
1725, blev Juraen, i hvilken hans Fader og Farfader
havde spillet deres Gæsterolle, den regelrette Livsbane. Kongen udnævnte ham 6. Avg. 1762 til Byfoged i Nexø og Aakirkeby samt Herredsfoged og
Skifteskriver i Søndre Herred; og han styrede disse
Dommerembeder retsindigt og kløgtigt lige til sin
Død 30. Marts 1793. Han var stadigt sengeliggende
fra 1780, saa at hans ældste Søn maatte være hans
Støtte i Embedsførelsen. Da Landsdommer Rogert
havde idømt ham 2 Rigsdaler i Bøde til Justiskassen for en vankundig Dom, førte han Sagen ind
for Højesteret, som 3. Jan. 1794 omstødte Landstingsdommen og dømte Rogert til at betale Niels Jespersens Dødsbo 60 Rigsdaler i Kost og Tæring. Han
ægtede 8. Okt. 1763 Barta Marie Dam (1740-1820),
Datter af Borgerkapitajn og Købmand Christian Pedersen Dam i Aakirkeby og dennes Hustru Barta Philipsdatter Rasch fra Rønne; hun havde først halvandet
Aar været gift med Købmand Claus Thiesen i Svanike.
Omflytningen til Syd landet virkede, vel ved Siden
af hans legemlige Svaghed, mildnende ind paa Nordlandssønnens Sind. Her som hist fandtes Hav og
Blæst og Flyvesand. Men Sydlandet laa jævnt, dets
lave Bakkedrag var byggede op af Sandsten og Skifre

i regelrette Lag. Oplandet var kornfrodigt elg skov.
rigt, gav sine Børn baade at bide og brænde. I dets
grødefuld e Muld rodfæstedes og trivedes en tidlig
Bonde- og Borgerkultur. Ved sit Ægteskab knyttedes
Niels Jespersen ind i en kraftig, sindig og virksom
Sydlandsslægt. Af denne Forbindelse udgik fire Sønner af Nord og Syd. Den ene, Jacob Jespersen
(1771-98), døde ung som Købmand i Nexø. De tre
var fuldblods Bornholmere med vidt spændende Udsyn og Handlekraft og gik alle ind i Juraen, som
Slægten havde dyrket i tre Led før dem. Jesper
Jespersen (1767-1829) blev Justitiarius i Viborg
Overret. Den ældste, Christian, og den yngste, Peder
Jespersen, fik deres Livsvirke paa Fødeøen selv.
Christian Jespersen, født 30. Avg. 1766 i Nexø,
kom aIIerede som fjorten Aars Dreng ind i Juraen,
idet han maatte hjælpe sin sengeliggende Fader i Byfogedgjerningen. Han blev Student 1786 og et Aar
derefter dansk juridisk Kandidat, men maatte slippe
sit Haab om at tage den fuldstændige latinske Examen, da Faderens Sygdom kaldte ham hjem til Nexø.
Her blev han samme Aar konstitueret som sin Faders
Medhjælper og 11. Juni 1793 udnævnt til hans Efterfølger som By- og Herredsfoged i Nexø, Aakirkeby og
Søndre Herred. Han blev dette Aar gift med Amtmand
Heibergs Datter Elisabeth Catharine (1769-1830).
Da Bornholm i Krigsaarene 1807.til 14 sattes under
militært Styre, søgte den dygtige og virkelystne Amtmand Frederik Thaarup Afsked fra sit stærkt indsnevrede Embede og saa sig med Glæde afløst
1. Febr. 1809 af Christian Jespersen som konstitueret
Amtmand. Denne blev en brav Støtte for Guvernør
C. A. Rothe i de lange, brydsomme Krigsaar, og ved

,..
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Guvernementets Ophævelse sattes han 4. Juli 1815
til virkelig Amtmand og afgav sit Byfogedembede.
Han blev den eneste Amtmand paa Bornholm, som
var barnefødt der, den eneste Amtmand i Danmark,
som kun havde en dansk juridisk Examen i Ryggen,
en arbejdsom, indsigtsfuld, retsindig og uegennyttig
Embedsmand, som i alle Henseender vandt almindelig Fortrolighed, Paaskønnelse og Kærlighed [Udsagn
af Thaarup og Rothe]. Kongen kaldte ham i Aaret
1832 til København, for at han som en af de 35 oplyste Mænd kunde deltage i Planlæggelsen af Stænderforsamlingerne. Paa sin 70 de Aarsdag ramtes han
af en Hjerneblødning og døde 30. Marts 1837 i Nexø.
Mange Sindsdrag var de to Brødre Christian og
Peder Jespersens Fælleseje, særligt deres mægtige
Retfærdssans og deres Glæde i trofast, uegennyttigt
Arbejde i Fødeøens Tjeneste. Dog var der en vid
Forskel i deres Sinds Væsen. Strax man mødte dem,
var den let kendelig i deres Ydre. Amtmand Jespersen bar en sirlig Paryk fra Christian den Syvendes
Tid med den lille stive Nakkepisk. Peder Jespersen
lod, som Frederik den Sjette, sit Haar kruse sig naturligt, som det selv lystede. Den gav sig ogsaa til
Kende i deres Livsbaner. Den ældre Broder var en
ypperlig Embedsmand, holdt sig sindig i den lagte
Bane og var som sine vanekære Landsmænd lidt
bange for alt nyt; intet gjennembrydende Forslag
kendes fra hans Haand, og først naar slige var udtænkte og fremmede af andre, og naar han i dem saa
Bornholms Vel, kastede han sin utrættelige Arbejdsiver ind paa at gjennemføre dem. Den yngre Broder
var en ustadig Embedsmand, kastede sig ideligt ind
paa nye Baner og Planer, klækkede alskens uprøvet

frem og trossede sine Landsmænds haardhændede
Modstand for at iværksætte, hvad han følte rigtigt og
ønskeligt for Bornholm.
Paa sit Kontor i Nexø modtog Amtmanden en
Dag med Posten et langt skriftligt Forslag fra sin
Broder i Rønne. Da han havde gjennemlæst det,
lænede han sig grublende tilbage i sin Stol, stirrede
længe op i Loftet og udbrød højt: "Jeg tror sandfærdigt, min Broder er bleven gal." Det blev næppe
den eneste Gang, den krushaarede Peder Jespersen
gav Amtmanden den Tro i Hænde.

Peder Jespersen.
Peder Dam Jespersen fedtes 11. Marts 1772 i Nexø.
Han tog 1791 dansk juridisk Examen med bedste
Karakter, var i to Aar paa Amtmand Heibergs Kontor,
blev 11. Juli 1795 Prokurator ved de bornholmske
Retter og udnævntes 22. Sept. 1797 til Byskriver i
Nexø og 13. Marts 1798 tillige til Herredsskriver i
Søndre Herred. Han ægtede 31. Jan. 1798 Barbra
Kirstine Bohn, som var født 26. April 1781 i Svanike,
eneste Barn af Køb:nand Jockum Ancker Bohn (1756
-1809) og Maren Schor (1736-1808). Hun var
Bornholms rigeste Arving, idet hun gjennem sin Fader
kunde vente at tiltræde den store Bohnske Købmandsgaard i Rønne og gjennem sin Moder, der først havde
været gift med Jockum Thiesen (1702-75), havde
Lod i den rigeste Købmandsgaard i Svanike. Saalunde var Peder Jespersen nu Embedsmand med fastere Rygstød end fattige Byskrivere flest.
Byskriveriet kunde ikke udfylde hans Sind. Han
var et Friluftsmenneske, gik gjerne og længe og
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tilkøbte sig 1. Avg. 1796 Kongens Jagtret over hele
Bornholm for tre Aar mod en Aarsafgift paa 166 Rigsdaler 1 Mark, ligesaa paa ny 1802 for fem Aar mod
138 R. 1 M. i aarlig Afgift. Paa sine Jægervandringer
lærte han sin Fødeøs Forhold grundigt, ikke blot
Dyrelivets, men ogsaa Menneskelivets Kaar i deres
Fortrin og Fejl; hans Tanker lod ham ingen Ro, før
han havde stræbt sit bedste for at fremme de første,
hemme de sidste. Under aaben Himmel groede frem
det usvigelige Retsind, den Pligttroskab imod Arbejdet, det maalsikre Mod til at bryde al Modstand,
hvilke særprægede hans hele Livsvandel.
Regeringen kendte sin Mand, da den 9. Dec. 1802
satte Peder Jespersen til at være Skattekommissær
for Bornholm sammen med Byskriver Mads Arboe
i Hasle og Amtsfuldmægtig Holstein i Rønne. Den
ny paabudne Afgift Rf Besiddelse, Nytte og Brug af
faste Ejendomme skulde gjennemføres paa Bornholm.
Da de gamle Hartkornsskatter manglede fast Grundlag i en Matrikulering, og Bøndernes Jordeje var
blevet forrykket paa mangfoldig Vis i det forløbne
Hundredaar, maatte der forud herfor gaa en ny Taxation af hver enkelt Ejendom, for at den nye Afgift
kunde blive retfærdigt paalignet. Kommissionen rejste
alle Sognene rundt, undersøgte Jordernes Godhedsgrad, Ejernes Pantegæld og meget andet. Arbejdet
var brydsomt og utaknemmeligt. Bornholmerne følte
deres gamle Privilegier truede og bad 1. Febr. 1803
Kongen om at fritage dem for den nye Afgift eller
i det mindste for de tre Skattekommissærer. Men
disse fik dog Kongens Vilje sat igjennem paa Bornholm. Kommissionen, som først 29. April 1805 fik
en .Landmaaler, Lieutenant Henning Petersen, knyttet

til sit Arbejde, maatte virke· ihærdigt Aar efter Aar,
inden Modstanden blev brudt.
Herigjennem førtes Peder Jespersen ind paa Landbrugets Omraade. Vel var han en sikker og paalidelig Byskriver ; men langt mere end at føle sig
Bymand og Embedsmand var han af Livskald Landmand og følte sig hjemme paa Bondernarken. Han
ejede i disse Aar Dammegaard i Povls ker, grænsende
ud til den sandføgne Strandmark ved Dueodde. Han
fandt i Bornholms Gamledages Landboforhold meget,
som burde omdannes fra Grunden af, hans Tanker
syslede ideligt med Omvæltning og Nyskabning. Til
det kongelige Rentekammer indgav han 1804 Forslag
om Udmarkernes Opdyrkni!,1g, 1805 om Mageskifter
til Samling af hver Gaards vidt spredte Markløkker
og om en retfærdigere Fordeling af Hårtkornet, 1806
om Markfred gjennem Indhegning og Vogt samt om
Vandafledning. Disse vidt gaaende Forslag faldt i
Øjeblikket til Jorden, men som Sædekorn, der efter
Aaringers Hvile skulde spire frem og bringe Grøde
og Fylde ind over det bornholmske Agerland.
Som Manden selv, saaledes strejfede ogsaa hans
Tanker vidt omkring. Han paatog sig 28. April 1798
at bygge Tinghus i sin Hustrus Fødeby Svanike for
770 Rigsdaler og fik det færdigt i Løbet af to Aar.
Ved Nexø havde han den tunge og dyre Sten kørsel
fra Frederiks Stenbrud ind til Byens Havn for øje,
og han foreslog Rentekamret 21. Juni 1805 at lægge
Havn i selve Stenbrudet. Gruben var som skabt hertil; kun et smalt Stendige skilte den fra østersøen.
Netop i den samme Tanke havde Stenbrudets Grundlægger Niels Birch (1724--93) lagt den saaledes og
ført sine Sten udsprængninger ud under Havbunden.
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Det følgende Aar kom Kommandør Povl Løvenørn
over for at undersøge Sagen; men Tanken blev dog
aldrig sat i Værk.
Byskriveriet gav halvt tarveligt Brød. Peder Jespersen søgte 1806 Stillingen som Strandingskommissær ;
Amtmand Fr. Thaarup gaven anden Nexøborger den
og fik da 25. Juli en bitter Skrivelse fra Jespersen,
hvilken endte saaledes: "Jeg skriver noget friet, jeg
kan beviise Noget, og jeg maa oplyse Tingene paa
vedkommende Steder med den Roe i Siælen, at Uretfærdigheds Armen rakte ikke Sokrates, da han blev
dømt til at drikke og villig drak og døde." Her var
det den krushaarede Peder Jespersen, som stak Hovedet frem. Med det danske Kancellis Anbefaling
søgte han 1808 først om Toldinspektør-, senere om
AmtsforvaIterstillingen paa Bornholm og tænkte ogsaa paa at søge en Tjeneste i Jylland. Dog glippede
alt dette for ham.
Hans strænge Retsind, som altid søgte at bøde
den Ur~t, der ramte andre, tog med tung Alvor paa
Forurettelser, han selv led under. Han ejede lidet
af det muntre Lune, som slaar Bro over Verdens Nød
og Livets Stød. Alvoren hos ham uddybedes ved,
at hans førstefødte Søn var døvstum. Synet af dennes
sanseløse Færd i Hjemmet pinte ham og drev ham
ud under aaben Himmel. Tolv sunde og dygtige
Børn kom til - og krævede mere, end Byskriveriet
magtede.
Hans Svigerfader Jockum Ancker Bohn havde efter
sin Faders Død 1802 overtaget Slægtens gamle Købmandsgaard i Rønne. Her mistede han sin Hustru
6. Dec. 1808, og selv døde han 1. Maj 1809. Peder
Jespersen flyttede da til Rønne, idet det tillod es ham

at lade Byskrivertjenesten i Nexø paa sit Tilsvar udføre af den derværende Toldoppebørselsbetjent Gram,
hvem han overlod alle Embedets Indtægter. Af AIIingeslægt, Embedsmand i Nexø, gift i Svanike og bosat
i Rønne: saaledes samledes i Landmanden Peder
Jespersen Nord- og Sydland, 0st- og Vestland, Bygaard og Bondejord. Han skulde nu i Rønne forvalte sin Hustrus Arvernidler og Købmandsgaarden.
Købmandsgaarden var, som en Stentavle i dens
søndre Gavl fortalte, bygget 1705 af Hans Hjort og
Margrete Pedersdatter Lesler og var 1712 ved Arv
falden til Slægten Bohn, der siden 1585 havde hjemme
blandt de store Raadmandsslægter i Rønne. Den dannede det søndre Hjørne af Storegade og Krystalgade,
som nyligt havde fa aet Navneforandring fra Skidenstræde. Den dækkede med Gaardsrum og Have 2900
Kvadratmetre, hvortil kom dens Gjenbo paa Storegade, Nygaarden, med henved 600 Kvadratmetre. Fra
Gaden saa man intet til' Handelsboden ; men der var
aaben Færdsel fra Nørre Port i Krystalgade (over for
den nuværende Hotelhave) til Vestre Port paa Storegade (ved Siden af Amtmandsboligen, da Skipper
Siemsens Gaard), tværs over Gaardsrummet, fra hvilket Boden havde Indgang. Nørre Port var stillet
skraat frem imod Gadelinjen, saaledes at man med
de fulde Høstlæs ude fra Byvangen, hvilke ikke kunde
svinge helt paa tværs i den snævre Krystalgade, kunde
fortsætte Svinget in? igjennem Porten. Qette Bygningstræk i gamle Købmandsgaarde i Rønne er endnu
at se i Kommandantgaarden, forhen Konsul Winsløws
Gaard, i Rosengade.
Til Gaarden hørte ni Hektarer Jord i Byvangen.
Pet var Peder Jespersen for smaat. Han købte 19. Juli
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1810 den til Vangen grænsende Sejersgaard i Knudsker, 57 Hektarer stor, af Ejeren Michel Jensen for
8000 Rigsdaler og et aarligt Undentag paa 151 Rd.

holm, bortset fra Strandingsgods, holdt sig paa en
noget nær fast Størrelse Aar for Aar, havde Købmændene selv 1789 og 1803 søgt om Toldfrihed mod
en saadan Aarsafgift paa 2000, næste Gang 2700
Rigsdaler, hvorved Bornholm kunde udvikles til en
fri Stabelplads og Toldlønningerne spares. Men Regeringen vendte da og atter nu det døve Øre til saadanne Forslag. Et Par Gange forsøgte Peder Jespersen sig som Skibsrheder. Han havde 1807 ladet
bygge en Galease paa 50 Læster, den faldt paa sin
første Rejse i Fjendens Vold. I sin ældre Alder fik
han hjemme i Nygaarden bygget en Jagt "Bonavedde" af Tømmer fra Bolleris ; den forliste paa sin
første Søfart. Peder Jespersen var ingen heldig Købmand.
Dog vandt han ved sin usvigelige Redelighed sine
nye Bysbørns Tillid. De satte ham til Forstander for
Rønne Hospital, der skyldte Slægten Bohu sin Tilværelse [Bomh. Saml., 8. B., S. 199-211]. Som en
anden Arv fra denne Slægt stod for ham Rønne danske Skole, som hans Svigerfader havde faaet bygget
1806 gjennem en Gave af 500 Rigsdaler fra Brygger
Hans Peter Kofoed (1743-1812) paa Kristianshavn
og selv havde tillagt 200 R. ved sin Død. Peder
Jespersen lagde andre 200 R. hertil, og da Skolen
havde kun en Lærer, lønnede han fra 1810 i sex Aar
en Andenlærer med 50 Rigsbankdaler aarligt. Han
fik i Aaret 1813 bygget Arbejdshuset i Rønne; selv
skænked~ han hertil 1500 Rbd. og sin Arvelod efter
Student Lars Hjort Bohn (I763-1808), en Broder til
hans Svigerfader. Det sikredes gjennem Brygger Kofoeds Enkes Gave paa 8500 Rbd.; hun var hans
Hustrus Faster og kendes som Legatstiftersken Etats-

(Gaarden har Navn efter Sejer Erichsen, som boede
paa den 1648). Han fik 30. April 1817 Tilladelse til
at nedbryde dens Bygninger, som laa oppe mod øst
i Nærheden af Almegaard, og at drive dens Avl under Bygaarden. Han modtog 12. Avg. 1811 af Kongen overdraget til Eje 23/ 4 Hektar af Knudsker Udmark med Forpligtelse til at indhegne Lodden og
opdyrke den til Skov; det er den nuværende Have
til Sejersgaard; efter femten Aars Afgiftsfrihed skulde
han deraf aarligt svare ti Pund Smør. Vest for denne
Skovlod tillodes det ham 1813 at opsætte en lille
flyttelig Vejrmølle paa Udmarken mod en aarlig
Grundleje af en Rigsdaler Sølv. Den kom i Gang i
November, og han kaldte Stedet Frydenlund, et Navn
som endnu kan høres brugt om den sydligste Del
af Sandflugtskoven. Tillige købte han endnu 1810
Skovløkkerne Bolleris og Fogeddalen i Klemmedsker
og Brøddegaard i Olsker; og i et følgende Aar blev
han Ejer af Sandemandsgaard i Knudsker tæt øst for
.
Rønne.
Hans Hu stod til Bondelandet. Kræmmer var han
ikke; han lod roligt Handelen i Købmandsgaarden
ebbe ud i de vanskelige Aar efter 1813. Man kunde
ikke hamle op med Købmænd, som helst solgte indsmuglede Varer, og ikke trække Kunder, som helst
købte toldfrit. Han bluedes ved at høre om store
Toldsvig, som gik i Svang, og hans Tanker tumlede
i Aarevis med Forslag til at afløse Tolden og Tolderne med en fast Aarsafgift, som skulde ydes af ..
Købmandsnæringen. I hine Aar, da Tolden for Born-
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raadinde Marie Kofoed født Bohn (1760-1838). Som
"Tante Kofoed" s Raadgiver og Tillidsmand paa Bornholm fik han nogen Indvirkning paa de Formaal, hun
satte sig til Fremme af sin Fødeøs Trivsel. Arbejdshuset blev Peder Jespersens og Rønne Borgeres
Smærtensbarn; i de dyre Tider byggede han meget
dyrt, af Grundmur; det slugte alle frivillige Tilskud
fra Borgernes Side, og endda maatte Byen sælge
Udmarkslodder for at dække Underskud et. Da det
endeligt stod færdigt, kom det ikke i Brug efter sit
Formaal, men omdannedes 1844 til Brug for den
danske Skole [Bornh. Saml., 10. B., S. 93-96].
Uden for selve Købmandsboden viste Peder Jespersen sig saaledes som en værdig Arvetager efter den
gamle Bohneslægt, hvis Børn havde kastet deres Arbejdstrang og Offervillighed ind paa Samfundets Almennytte. Han imødekom alle Krav, som de trange
Krigsaar 1807 til 14 stillede til ham. Han udgav
2000 Rigsbankdaler for at udløse nogle djærve Sømænd fr~ Nexø af engelsk Fangenskab og støttede
i Nødaarene 1813 til 14 denne Bys trængende Husstande. Til Rønne Fattigkasse bidrog han 50 til 70
Rbd. aarlig og gav dens Styrelse Tilsagn om, at den
maatte paalægge ham, hvad den vilde. Lige saa villig
sendte han sit Sølvtøj ind som Gave til Banken, da·
Staten gjorde Opbud 1813. Da Næringsvejene var
lukkede ved Krigens Ophør, skænkede han 500 Rbd.
bort til Uddeling blandt fattige Borgere. - Med Misnøje saa han, at Bornholms dristige Kapermatroser
oIte gik Glip af det vundne Bytte, i det de under
Dyrtiden maatte sælge deres Udbyttelodder i Utide
for blot at have det daglige Brød i Huset; i den vilde
Omsætning af disse Lodder fra Haand til Haand greb
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han ind ved at købe dem og holde dem i Kaperguttens Navn saa længe, indtil efter Prisekendelse,
Avktion og Fordeling Udbyttet kunde komme denne
til Gode, som ene havde fortjent det ved sin kække
Kaperdaad.
De ivrige bornholmske Kaperførere gav Peder Jespersen meget at gjøre, da Frederik den Sjette 7. April
1810 havde sat ham til Meddommer i den kongelige
Priseret for Bornholm og Kristiansø. Retsmøderne
holdtes i Rønne Latinskoles store Sal, og i Løbet af
et Aar afsagdes Domskendelse om ikke færre end
49 erobrede Skibe. Da blev Rettens Justitiarius, Byfoged Jacob Wiborg forflyttet til Overretten i Viborg
og samtidigt, 1. Maj 1811, søgte og fik Peder Jespersen Afsked som Prisedommer. Endnu en Gang fik
han et Dommersæde at beklæde, idet han 1817 ved
et Byfogedskifte i Rønne blev konstitueret som Byog Herredsfoged. Som saadan fik den krushovedede
Peder Jespersen sin værdige Broder Amtmanden lokket ud i Letsindighed. Rentekamret havde 15. Febr.
udsendt en Skrivelse om, at vel var Rygtet om et
paatænkt Forbud mod Kornudførsel ganske uhjemlet,
men for at forebygge Brødmangel paalagdes det Amtmændene sammen med Rettens Betjente at sikre Tilstedeværelsen af de nøctvendige Kornvarer, saa vidt
muligt gjennem frivillige Overenskomster med Stedets
Landbrugere og Købmænd. Da skræmmedes Rentekamret op ved ganske uventet at faa meddelt fra Toldvæsnet, at Byfoged Peder Jespersen i Skrivelse til
Toldkamret i Rønne havde forbudt at udføre Korn -og
Kornbrændevin urrder Straf af Konfiskation. Det paalagde 15. April Amtmanden at lade Byfogden uden
Ophold gjøre Rede for sin Optræden, "der endog er
5
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aldeles modstridende Rentekamrets Cirkulærskrivelse",
hvilken han havde at holde sig nøje efterrettelig. Det
lykkedes dog Amtmand Christian Jespersen at mildne
Rentekamrets Sind; det tilskrev ham 1. Juli, at det
ikke drog i Tvivl, at den af Amtmanden trufne Forholdsregel var føjet i den bedste Hensigt og havde
syntes ham uomgængelig fornøden, men at det dog
havde ønsket, at han forud for den havde forestillet
Rentekamret Sagen, samt at det holdt sig forvisset
om, at Hr. Amtmanden for Fremtiden ved lignende
Tilfælde, naar Omstændighederne tillod det, vilde
bruge en saadan Fremgangsmaade. Det tør vel siges,
at Rentekamrets Cirkulære havde været lidt uklart,
og at de to Brødre Jespersen ikke havde grebet helt
fejlt.
Under sin Virksomhed som Prisedommer var Peder
Jespersen 23. Jan. 1811 blevet udnævnt til Kancelliraad. Fra Byskriverembedet i Nexø søgte og fik han
sin Afsked 14. Marts .1816 med 150 Rbd. i Pension.
Men ved samme Tid gik han ind i en ny Gjerning,
idet han gjordes til kongelig Forligskommissær for
Rønne By samt Vestre og Nordre Herred. Han var
utrættelig i sin Trang til at gjøre Nytte i Samfundet,
og hans Arbejde spændte over mange Omraader.
Hans Lod var den, at han uden Ansøgning sattes
ind i en lang Række Stillinger, hvilke alle sammenlagte og igjennem Aarenes Løb ikke gav ham den
Indtægt, som den af ham forgæves søgte Amtsforvaltertjeneste eller Toldinspektørembedet kastede af
sig i blot et Aar. Saa længe han følte sig rig, gav
han gladeligt bort til Samfundets og Fattigmands Tarv.
Pengeforandringen 1813 skiftede ham fra at være en
af Bornholms rigeste Mænd om til at blive fattig,
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I,

som han selv har sagt. Sex af hans gode gamle
Dalere dansk Kurant galdt nu kun en Rigsbankdaler
i Seddelpenge, og disse stod atter i lav Kurs, til Tider
gik der elleve af dem paa sex Rbd. Sølvmønt, hvilke
opvejede kun fire Rbd. Sølvværdi. En saadan Hensmulren af Formuen, hvorunder 100 gamle Sølvdalere
svandt ind til 6 Rigsbankdaler Sølvværdi, føltes paa
en Tid, hvor alle Fødevarer og andet Livsophold blev
usigeligt dyre, dobbelt af en Mand som Peder Jespersen, der fik tretten Børnemunde at mætte, og hvis
milde Sind ikke tillod ham at volde andre Ulykke
ved at kalde udestaaende Pengekrav hjem.
Paa et sparede han dog hverken Tid, Møje eller
Penge; det var hans Landbrug. Han fik Sejersgaards
Jorder helt indhegnede, i det han udbyggede 835
Metre gamle Kniplingsgærder med en Jordvold og
opførte 1775 Metre nye, faste Stengærder af halvanden Meters Højde, af hvilke de underste tre Fjerdedele blev lagt med indtil en kvart Kubikmeter svære
Sten. Ved hertil at tage Stenene fra Gaardens Marker
samt ved at sænke de uflyttelige Stenblokke og jævne
Jorden over fastliggende Klippeknolde fik han Agrene
ryddede for Sten og gjorte tilgængelige for Ploven.
Til Vandafløb Iod han grave over 4 Kilometre Grøfter,
indtil 1 1/ 4 Meter brede og dybe. Paa Sandemandsgaardens Jorder lagde han henved 1 Kilometer lignende Grøfter. Vandet fra Sejersgaards Marker ledede
han ud i et lille Tilløb til Byaaen, øst for Landevejen, hvilket herefter nævntes "Jespersens Bæk".
Skønt Peder Jespersen selv stadigt gik med i Arbejdet, kostede alene Gærdet omkring Sejersgaards
Jorder ham den næsten utrolige Sum af ti Tusend
Rigsbankdaler Sedler. "Djare e dyrt, mæn ijnjed
5*
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Djare e dyrere," mente Kanseliraadijn. Det kostede
ham en haard Strid mod Naboernes Spot over, at
han ødede sine Penge paa saadan ny og unyttig
Stas, og mod den voldelige Selvtægt, de øvede for
at hævde deres ældgamle Adgang til efter Høst at
lade deres Husdyr gaa løse over hele Bornholm,
baade paa ae opdyrkede og paa de udyrkede Jorder.
Den, som gjennem Indhegning vilde hævde Fred paa
sin Agermark, mødte deres truende Spørgsm~al: Vil
du nu yppe Strid? Med sit Gærde blev Peder Jespersen Banebryder for noget ganske nyt i Bornholms
Jordbrug, for Hævdelsen af Markfred. Da Rentekamret 1817 Iod Jagtretten for de følgende ti Aar
stille til Salg, var han den eneste Bonde paa hele
Øen, som fik sin Gaards indhegnede Jorder undtagne
fra dette Salg og sig overladt uden Aarsafgift Jagten
paa sin egen Grund. For at opnaa dette Iod Rentekamret endog den allerede holdte Avktion gaa om
og stod sig godt herved, i det Jagtretten i Knudsker
Sogn 4. Juli kun var budt op til 50 Rbd. aarligt, men
nu 9. Okt. solgtes for 85 1/ 6 Rbd. Sedler. Peder Jespersen stod sig ligeledes godt ved at fries fra Jægerne;
saa nærgaaende kunde disse være, at Præsten i Povlsker 1817 maatte bede dem holdte ude af sin Præstegaardshave. Selv købte Jespersen Jagten i Vestremarker, Nilarsker, Rønne og Hasle Købstadsjorder,
Klemrnedsker og Rydsker for 114 1/ 2 Rbd. aarligt.
I Ly for alskens ubudne Gæster gav Sejersgaards
Jorder gode Afgrøder. De forsømte Havrejorder lagde
Jespersen i rent Brak og gjorde dem herved efter et
Aars Hvile ydedygtige .. Bønderne holdt stille paa
Landevejen og saa med misbilligende Undren paa
hans brakpløjede Marker; "han fattes Sæd, kan tro;

han pløjer uden at saa", var deres Opfattelse af dette
Særsyn. Men ved at se det frodige Høstudbytte, som
disse tarvelige Jorder i de følgende Aar gav ham,
indtil 24, ja 27 Fold af Vintersæden, opdagede de,
at han ikke var saa helt krushovedet i dette, og han
blev Bornholmernes første Læremester i Brakdriften.
Han drev Kartoffel- og Kløveravl i større Maalestok
end almindeligt paa Bornholm og tog her op helt
fra nyt af Dyrkning af Sankt-Hans-Rug og. af Raps.
Til at presse Olje af Rapsfrø byggede han sin egen
lille Mølle hjemme i Købmandsgaarden. Ligeledes
virkede han ivrigt for Bygning af et Korntørringshus,
hvilket han dog ikke fik opført. Ogsaa udtænkte og
prøvede han nye Avlsredskaber, Arbejdsvogne og lignende uden dog heraf at høste noget varigt Udbytte.
I at bryde Vej for de nævnte store Fremskridt i Bornholms Landbrug stillede han sig ved Siden af Toldinspektør Christian Gotfred Ditlev Lohmann (17851829) paa Vibegaard ved Rønne og Kapitajn Mogens
Andersen Lind (1768-1836) paa Lindesgaard ved
Ols Kirke. Dog til at begynde med Io gammelvise
Bønder haansk ad dem; de mente at vide, hvad en god
Daler var værd, og Peder Jespersen maatte vedstaa:
"Lohmann, Lind og jeg ere alle bleven gjeldsbundne,
fordi vi over Evne have stræbt at blive Exempler i
Agerdyrkningen." De tre Mænd maatte sande, at det
er dyrt at gjøre sig til Læremester. Sin Stræben efter at
blive for Agerbrugets Opkomst paa Bornholm, hvad engelske Lorder var for deres Fødeland, maatte Jespersen
opgive, da han 1820 saa sig i en Gæld paa 7000 Rbdlr.
Ligeledes viste Peder Jespersen sine Landsmænd,
at Enkeltrnand kunde plante Skov paa sin Gaards
Grund. Paa den lilIe Udmarksløkke, som var overladt
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ham til Skovplantning, kostede han meget. Selv hans
bitre Fjende, Skovrider Hans Rømer [Bornh. Saml.,
10. B., S. 111-122], maatte 27. Okt. 1814, som
førende Tilsyn hermed, vidne, at han havde fundet
dette Stykke Jord "at være forsvarIigen indfredet samt
paa det sammesteds giordte Skovanlæg at være anvendt megen FIiid." Ogsaa her vilde Jespersen fremvirke noget ganske nyt. Samme Efteraar 1811, da
han fik Løkken at tilplante, modtog han fra Brygger
H. P. Kofoed en otte Potter Bøgeolden fra Aastrup
Skove ved Holbæk for ved Udsæd af dem at skabe
den første Bøgeskov paa Bornholm. Grunden var ret
uskikket til Trævæxt, med stiIlestaaende Vand over
JærnahI. Han maatte grave sig igjennem denne og
fylde hver Grube med tre Hjulbøre god Muld, førend
han der fik noget til rigtig at voxe. "KanceIliraad
Jespersen har dyrt maattet betale det Forsøg, han
har giort, og det Exempel, han har villet give ved at
fremtvinge Skov i saadan Grund," lød endnu 1831
Amtets Udtalelse til Rentekamret. Han maatte sælge
sine andre Gaarde, saaledes 1833 Sandemandsgaard.
Mod Vest ud imod Havet laa den store Sandflugt
som Sejersgaards Nabo og kaldte paa den virkelystne
Peder Jespersen. Han foreslog Professor Wiborg under dennes Ophold paa Bornholm 1818 at søge gjennemført den gamle Plan om at tildele de tilgræn.sende Gaardes Ejere Strand marken som Ejendom med
Forpligtelse til at dæmpe Flyvesandet; men han kunde
kun overtale tre fire af de andre Gaardmænd til at
gaa med sig heri, og han indsaa, at saaledes mistedes
ikkun alt det bedste, og de værste Sandflugtshuller
vilde da ingen tage sig af. Wiborg Iod hans Forslag
ganske uænset og indstillede som nævnt en anden'

Mand til Sandflugtskommissær. Da Rentekamret raadspurgte Amtet, nævnte dette en tredje Mand og mente
at Peder Jespersen kunde som Nabo til Flyvesandsmarken ikke lovligt bruges. Og dog skønnede Rentekamret, at netop han var den brugbare Mand.

Sandfl ugtskommissæren.
Saaledes var Peder Jespersen gjennem et' mangt
omspændende Virke, der sandt at sige aldrig havde
givet ham en sysseIløs Time, naaet et godt Stykke
ind i sit 48 de Aar, da han 22. Avgust 1819 modtog
gjennem Amtet det overraskende Budskab, at Kongen
fem Uger tilforn havde sat ham til ene Sandflugtskommissær paa Bornholm. Fra samme Stund ofrede
han al sin Tid og sin utrættelige Virkekraft paa sin
nye Gjerning; og havde det kongelige Rentekammer
voldt ham en Overraskelse, saa bød til Gjengæld han
det mange store og smaa Overraskelser [Rigsarkivet,
Sandflugtsjournal 1835, 20. Okt., Nr. 118].
Den følgende Dag red han ud til Persker Strandmark for at se paa Marhalmsvipper til Indsamling;
men i dette Aars Tørke bar de kun Avner uden modent Frø. Han kunde ikke bie paa næste Aars Vippehøst; og mens han atter red hjem til Rønne, forkastede han som Avner Professor Wiborgs Sanddæmpning med Marhalm, der aldrig kunde give nogen
Salgsindtægt af sig, og hos ham modnedes den Tanke,
at Flyvesandet strax burde tilplantes med Skov. Kun
to Dage senere indsendte han sin foreløbige Arbejdsplan paa sex tætskrevne Foliosider gjennem Amtet
til Rentekamret.
Inden Nytaar vilde han have Sandflugtstrækningen
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indhegnet. Hertil krævedes kun Opførelse af Jorddiger paa dens smalle, omkring 400 Metre lange Sydog Nordside; ned over Havbrinkerne skulde sættes
. Lægtehegn. For den lange Landside imod øst skulde
det slette Udmarkshegn af Ris og Tjørne holdes vedbørligt ved lige af de tilgrænsende Jorders Ejere.
Til at hævde Fred maatte sættes tre Klitfogder, som
skulde være Ledvogtere, og til hvem der maatte bygges Huse ved det søndre og det nordre Jordhegn
samt midt for Strækningens Østside ved Blykobbeaaen, hvor Larrdevejen gik ud fra Sand marken gjennem et Led. "Naar dette er iværksat, kan Dæmpning
bedst ske ved Skovplantning" , først ved begge Ender,
hvor ingen Sandflugt er, derpaa i Bækdalene og endeligt paa selve Flyvesandet, som dækker henved to
Tredjedele af Grunden. "Jeg mener," skrev han, "at
Sandflugten bør egenligt intet koste -at dæmpe undtagen langs Grænsehegnene. Den skal dæmpes ved
Fred og ved Skovplantning, hvilket ikke kunde ske,
hvis Naturens viseste Overherre ikke havde her, just
paa de sandføgne Steder, ladet voxe en Slags Pil, her
kaldes den Vidjepil [Salix repens L.]; den kryber langs
Jorden, skyder favnlange Rødder, mest langs Jordens
Overflade; den giver meget Frø, som TidseIfrø forsynet med Vinger og skabt for at flyve i Flyvesand
for der overalt at saas." Til første Udsaaning vil han
bruge El, Birk og Lærk.
Flyvesandet paa Syd landet omkring Dueodde vil
han først senere hen tage fat paa. "Strax at begynde
alt og udføre noget deraf des slettere er mig lige
saa modbydeligt, som det er uhensigtsmæsigt. At
virke kraftigt mellem Rønne og Hasle vil vorde mig
en kær Syssel, da mit Velbefindende mest beror paa,

at jeg Dagen igjennem kan have Guds frie Himmel
til mit Hustag. Jeg tror, Fred skal blive endnu i
Efteraaret; thi jeg gaar meget og gjerne, jeg gaar
da herud og har Tilsyn med Fred. Jeg har ti Heste
paa Stald og skaffer en af disse en Gang imellem
en nyttig Bevægelse ved at bære mig ud mod Hasle,
for at mit øje stundom kan være der. Alt dette koster
kun lidt, uden at Bonden besværes med Ægter, eller
at jeg forlanger noget for fri Befordring." Arbejdsudgifterne vi.Ile efter hans Skøn være 5 til 600 Rbd.
aarligt.
Skønt nu Amtet ikke turde indlade sig paa at borge
for, at det kunde lade sig gjøre at plante Skov paa
Sandflugten, udvirkede Rentekamret 19. Okt. denne
kongelige Resolution: "Vi bifalder allernaadigst, at
til Hegns Opførelse ved den Os tilhørende Udmark
imellem Rønne og Hasle udredes 500 Rbd. og til
trende Ledvogterhuses Opførelse end videre 1000 Rbd.
Sedler af Vor Kasse, samt at disse Huse tillægges
hvert en Jordlod paa to til tre Tønder Land, hvorefter fornævnte Udmark i øvrigt for Fremtiden bliver
saa vidt muligt at anvende til Skovs' Opelskning."
Inden Peder Jespersen kunde føre sin Skovplantning fra Papiret ud i Virkeligheden, maatte Sandflugtsmarken indhegnes. Ved dens nordre Ende gik
det nemt, idet han 13. Nov. paa et Aastedsmøde m€d
Hasle Bys Formænd ved Byfoged Mads Høg Arboes
velvillige og meget virkende Mægling fik Grænsen
dragen ganske efter sit Ønske over det smalleste Sted
af Udmarken; Hasle Borgere gav endog herved Afkald paa nogle Tønder Land Sandbakker paa Betingelse af, at Byens Forstrandsret ikke indskrænkedes.
Paa Amtets Indstilling tilkendegav Rentekamret 15.
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Jan. 1820 Byfoged Arboe og Hasle Borgerskab, at
det havde været det kært at erfare den Velvilje og
Bestræbels2r, de herunder havde vist. I Rønne Borgerskab mødtes stærk Uvilje.
Jespersen vilde have det søndre Dige for Sandmarken ud imod Rønne Udmark ført ud paa de stejle
Kystbrinker Syd for Hvideodde, hvorved han undgik
at bygge igjennem dennes brede Forstrand. Til Erstatning for en smal Strimmel Sandjord, som herved
skares fra Rønne Forstrqnd, vilde han rykke Digets
Landende imod Nord, sailledes at her tillagdes Rønne
et tilsvarende Stykke god Jord. Men paa Rønne
Raadstuesamling 24. Nov. 1819, Klokken 2, forkastedes dette hans Forslag. Han følte, at han maatte
ruste sig til Kamp. "Mange og sandsynlig store
Vanskeligheder ville møde mig fremad," skrev han
den følgende Dag til Amtet; "thi Udmarkerne ere
Bornholmernes Kæphest. At betage dem Ret til at
skam sulte sine Kreaturer derpaa er at rive et øje ud,
især for de Landboere, der intet have at frygte af
Sandflugt, men have dog afbenyttet Græsningen.
Gives nu slige Fredsforstyrrere Medhold, hvor de
have Uret, og det i første Fejde, saa kommer jeg nok
til at skrive mere om Sandflugtsdæmpning og Skovplantning, end jeg kommer til hermed at faa arbejdet
i Marken. Og skulde jeg ikke fejle alt for stygt, saa
maa det vel aldeles lovligt kunne komme til at bero
paa mig, med min Konges og Øvrigheds Tilladelse
og uden at spørge nogen Borger, at sætte Hegn, hvor
jeg, var det endog midt inde i Rønne Frihed, finder
det rigtigt til Sandflugtsdæmpning. Jeg har efter Sandflugtslovene aldrig tvivlet herom. Altsaa vel rigtigt,
at man uden videre Omstændigheder sætter Hegnet,

hvor jeg har foreslaaet det at skulle staa. Det er ikke
Kvantiteten af Jord, men Kvaliteten af Menneskers
Tænkemaade, som væsenlig virker."
Amtet støttede dette Forslag; men Rentekamret
ønskede al krushovedet Strid undgaaet og Sagen afgjort gjennem Landvæsenskommissionen. Først 29.
Marts 1820 samledes denne, Inspektør Petersen og
Branddirektør Andreas Rasch, med Amtmanden, Sandflugtskommissæren, Rønne Byfoged og Borgerformænd samt Landinspektør Pedersen paa et Aastedsmøde til Fastsættelse af Skellinjen; og her enedes
man om, at Hegnet skulde sættes i det gamle Skel,
kun at det efter Peder Jespersens Forslag ned imod
Stranden førtes noget ind paa Rønne Udmark, hvorimod han forpligtede sig til at holde Vej aaben for
Byens Borgere til at hente Sand paa Hvideodde samt
til i det gamle Skel at lade sætte en Sten med Indskrift: "Rønne Kjøbstads Frihed", for at Forstranden
og Bjergningsretten for Rønne By kunde opretholdes
efter det gamle Skel. Sandvejen og Frihedsstenen
findes der endnu.
Endeligt skulde det syv Kilometre lange Risgærde
ind imod Sognenes dyrkede Jorder holdes i Hævd
imod Bornholmernes gamle Vane med at rive det
ned, naar Kornet var indhøstet. Peder Jespersen skrev
19. Nov. 1819 til Sandemændene i Knudsker, Nyker
og Klemrnedsker Sogne, at det skulde tiIlyses ved
Kirkestævnerne, at fra kommende Foraar vilde hele
Udmarken imod Havet blive aldeles holdt under Fred
og Husdyr, som mødtes der, blive optagne, hvorfor
Sognefolket i Tide maatte holde Hegnet ubrudt, saa
at tamme Kreaturer til ingen Tid af Aaret kunde slippe
igjennem det. Som det var at vente, rejste der sig
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en almindelig Modstand mod dette Paabud. De tre
Sognes tilgrænsende Gaardejere og de paa Strandrnarken bosatte Husmænd indgav 6. Febr. 1820 et
Bønskrift til Kongen om al den Skade og Jammer,
der vilde flyde af dets Gjennemførelse: Paa Strandrnarken græssede .Sommeren over 550 Faar, hvis
750 Pund Uld gav 2250 Alen Tøj til 1125 Rigsbankdalers Værd; dertil gav de 350 Lispund Lammekød,
lig 350 Rbd., 350 Lammeskind, lig 58 1/ 3 Rbd., samt
Indmad og Talg til 87 1/ 3 Rbd., alene for Faareavlen
i alt 1620% Rbd.s Tab ved Afspærringen, uden at
tale om andre Husdyr, saaledes Gæssene, af hvilke
aarligt udførtes flere Hundreder. Tabet af Græsningen
paa denne Sand mark vilde bringe Bønderne til med
Bettelstaven i Haanden, om ikke halvnøgne, at hendrive et kummerfuldt Liv og se deres Sengesteder
blottede for Klæder. De tre Sognes Sandemænd paategnede Bønskriftet, at dets Indhold var Sandhed;
det forelagdes Amtmanden med Krav om hans øjeblikkelige Paategning, hvilken kom til at gaa ud i
et: Forevist Amtet. Det bragte ikke Frederik den
Sjette til at kalde sit Kongebud tilbage; men det var
Peder Jespersen et barskt Varsel om, hvad han vilde
møde i sin Bane fremad til at gjennemføre dette.
Ogsaa Naturforholdene bød Braaden frem. Da
Jespersen havde fuldført en 70 Metre af Jorddiget
ud mod Rønne, stødte hans Grøftegravere paa stærke
Kildevæld, som førte Flydesand med sig. Hurtigt var
hele Jordvoldens Grund flydt bort, saa den sank ned
i Grøften. Ved strax at bygge Vandrender af Egeplanker og Fyrrebrædder fik Jespersen Ødelæggelsen
standset; "ofte frygtede jeg for at faa Volden ned
paa os, og ofte var jeg bange for Arbejdernes Lemmer
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af Styrtninger, der ogsaa gav mig smaa Puf. Atter
her en uforudset Udgift af ikke langt fra et Hundred
Rigsdaler." En kyndig Mand udtalte, at de Vanskeligheder, der her mødte KancelIiraad Jespersen, var
af den Natur, at en mindre virksom og kyndig Mand
vilde have ladet sig afskrække af dem eller i det
mindste fremstillet dem som mindre afhjælpelige, end
han havde vist dem at være.
I Opførelsen af Ledvogterhusene ønskede Peder
Jespersen at vise sine kære Landsmænd noget ganske
nyt. Paa Lygtegaard paa Amager havde han set .
Huse byggede af stampet Ler (WaIlerwande), alentykke Lervægge paa en høj Kampestens Fodmur ;
og han fandt denne Bygningsmaade værd at indføre
paa det lerrige Bornholm som en Spore for andre
Husbyggere. Skulde den mislykkes for ham, vilde
Huset staa ham til Skam ved en stærkt befærdet
Landevej, men lykkedes den, som et gavnligt Mynster paa rette Sted. Amtet talte varmt for hans Forslag, som kunde komme til Nytte for Opførelsen af
Øens Skolebygninger; Rentekamret billigede det 8.
Dec. lS19. Jespersen prøvede dog kun sin nye Byggemaade paa Klitfogedhuset ved Rønne og havde den
Modgang, at dette blev dyrere end de to andre. I
Slutningen af Okt. 1820 havde han baade Husene og
Grænsedigerne færdig byggede; de tre Huse, til hvilke
var tilstedt ham et Tusend Rigsbankdaler, havde kun
kostet ialt 605 Rbd. 2 Mark 8 Skilling. Den sidste
Post paa hans Udgiftsregnskab lyder saa: "Det er
Skik at give Tømmergilde ved Tømmerrejsning; at
holde 3de blev for kostbart. - Mine Tømmerarbejdere,
Murmester og Sandflugtsarbejdere trakterte. jeg med
Tømmergilde Mad, Steg, Fisk, Risengrød, Øl, Brænde-
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vin, Ponts, Musik, Dans; men dette var saa min egen
Sag, udføres derfor med . . . . O Rbd. O Mk. O Sk."
Allerede i Vintren 1819~20 var Peder Jespersen
gaaet i Gang med selve Tilplantningen af Sandflugtstrækningen. Frosttiden havde han brugt til at lade
grave Huller i de ellers utilgængelige Hængesumpe
for at kunne udsaa EIlefrø i de derved opkastede
Jordtuer. Han havde købt 250 Kilo Birkefrø og agtede
med sin svære Brakharve at oparbejde Jorden i Lyngdalene mellem Sandbakkerne til Udsæd af Birk og
. El. Skønt Rødel sagdes kun at trives i fugtige Fordybninger, vilde han efter sine Erfaringer driste sig
til at saa den i selve Sandklitterne og vilde hertil
særligt lade indsamle Frø af saadanne Elletræer, som
stod i fuld Væxt i Persker Sandmiler. Han vilde tillige skaffe sig en lille Planteskole til Fremdrivning
af Elleplanter, som senere derfra skulde udflyttes med
Jordtørv. End videre ønskede han sig Fyrrefrø til
Udsaaning og Lærkefrø til Fremdrivning i Planteskolen.
I sit Plantningsarbejde og sine Forslag gik Jespersen som sædvanligt efter sit eget Hoved, hvi,s Tanker var Forstvidenskaben ganske nye og uprøvede.
Da Rentekamret indhentede Forstvæsnets Udtalelser
om dem, blev de grundigt forkastede af dette, navnlig af Skovrider Hans Rømer i en drabelig Embedserklæring 2. Febr. 1820. Rømer bar fra ældre Tid
uden vitterlig Grund et ustyrligt Fjendenag til Jespersen; og nu, da han saa dennes Skovarbejde sluge
Statens Penge, for hvilke han selv havde saa godt
Brug til sit Storværk, Almindingskovens Nyskabelse,
kom hans Sind i vulkansk Udbrud: Flyvesandets
Fredning og Tilplantning vilde skabe Indbyggerne
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Skade og Ødelæggelse og i de første halvhundred
Aar sluge et Hundred Tusend Rigsbankdaler uden
at indbringe en Skilling. De styrende Mænd i Rentekamret godkendte 15. April i et og alt Jespersens
Arbejdsmaader og Forslag, lod oversende tyve Kilo
Lærkefrø til ham og ænsede kun for saa vidt Rømers
skarpe Fordømmelse, som de gjorde deres bedste
til at hindre· hans Sammenstød med Jespersen for
Fremtiden og navnIigt fritog ham aldeles fra nogen
Sinde at afgive Embedsskøn over dennes Sandflugtsarbejder [Bornholmske Samlinger, 10. Bind, S. 111~
122]. Deres Optræden udvirkede, at Jespersen kunde
vandre sin retlinede Embedsbane uden at ænse alle
de Sten, Rømer vedblivende søgte at lægge ham i
Vejen.
I Løbet af Aaret 1820 førte Jespersen Tilplantningen videre frem. Han lod Jordsmonnet oparbejde
dels med firtandede Hakker, dels med Brakharven,
dels med en engelsk (Baileys) Plov, som han i Oktober fik tilsendt fra Landhusholdningsselskabet. Han
gik mere og mere over til Pløjning; derimod brugte
han kun lidet Skovspaden, da Gravning af Plantehuller voldte større Udgifter. Sandklitterne lod han
afgrave til jævne Skraaninger og tilsaa med Græsfrø
fra sine Hølofter. Han lod udsaa El, Birk, Elm og
Lærk. Da han saa Kirsebærtræ trives godt i de nærliggende Husmandshaver, lod han indsamle store
Mængder Kirsebærsten, som han planmæssigt saaede
i Render i Sandklitterne ; det var en Træart, som
andre Forstmænd ikke dyrkede som Skovtræ, men
Peder Jespersens Iver gav den et frodigt Hjemsted
i Sandflugtskoven, som endnu hvert Foraar hvidner
af Kirsebærblomster og hver Sommer byder sine sorte,
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røde, gulrøde og gule Kirsebær frem til Læske for
Vandringsmanden. Ligeledes udsaaede han Axelbær
og Hyld og plantede Pilestiklinger og Esp. Ud imod
Forstranden satte han en Hæk af Tjørneris med Bærrene paa, for at Hvidtjørnen kunde saa sig selv. Han
havde skarpt øje for, at de i Landet voxende Vidjepile og Senegræsser vilde kunne sprede sig selv, saa
snart der skabtes dem Fred til at sætte modent Frø;
og han foreslog indført fra Skaane Klittehavre, hvis
ha"arde Straa skyttede den mod at ædes af løstgaaende Kvæg. "Det synes for mig," skrev han, "at
naar alle frøbærende Væxter ved Fred faa Tilladelse
at bære modent Frø, saa vil dette Frø forplante sig
selv, saa at Naturen, ved Fred hjulpen til sin Kraft,
vil blive Mester over Sandrogg; og skulde Naturens
største Mester give os flere saadanne fugtige Somre
som sidst [1820], saa vil Erfaringen sikkert stadfæste
mit Forslag."
"Fred er Hovedsag," skrev Jespersen, og han
mente den sikret ved de to Jorddiger for Enderne
af Sandflugtsbæltet og ved Hævd af det lange Rishegn paa dets Landside. Men der stod en langvarig
og bitter Kamp tilbage. Han og hans tre Klitfogder
gik eller red aarle og silde, endog om Natten i Maaneskin, ude i Sandrnarken for at optage løstgaaende
Kvæg. Især var Jens Munk i Blykobbehuset ivrig
Kvægfanger. Han indtog to Heste; men endnu inde
paa Sandflugten fratog Ejereri, Hans Kofoed paa
Mulebygaard, ham dem med de Ord: "Hestene ere
mine, og jeg skal bruge dem." Kofoed blev herfor
retsligt tiltalt og idømt en Mulkt paa elleve Rigsbankdaler "for sine egne Heste." Nogle Dage senere tog
samme Klitfoged en' Tyr; Ejeren, Ole Kofoed Rømer

paa østre Aabygaard, nægtede at indløse den; den
skulde da sælges i Nyker Sogn til Dækning af OptageIsesbøden, men Sandemanden P. Kure nægtede
at modtage den og stille den til Avktion. Kom Kreaturerne endeligt til Avktion, vilde ofte ingen byde
paa dem, eller Ejermanden købte dem tilbage for
mindre end Optagelsespengenes Sum. Disse Opbringelser af Husdyr vakte Sognefolkenes Harm og Had
og Haan. Aabymanden skrev: "Saaledes lever vi her
som imellem Røvere og vel verre; thi disse ville sige,
de have kongelig Tilladelse saaledes at behanle os,
hvorfor man maa tie og lide. Blive vi ikke paa nogen
Maade jolpne, da ere vi givne til Rov for de Onde."
Man mærker Trangen til i næste Øjeblik at gaa til
voldelige Haandgribeligheder dirre i Brevskriveren.
Naar Peder Jespersen færdedes i sit Kald, hørte han
Haansordet "dæjn stora Vautehorrijn" slynget efter
sig. Paa sine Nattefærder mødte han knippelrustede
Bønder, som truede ham med, at det var bedst at
sove om Natten, da man i andet Fald fik se, hvorledes det vilde gaa. Han maatte da føre ladt Bøsse
med sig for at holde sig dem fra Halsen.
De indtagne Husdyr maatte Jespersen selv huse
og fodre paa sin Gaard, indtil Avktionen kunde komme
i Stand. Da Loven ikke tillagde ham nogen Foderløn, gav ham dem frit Foder og Staldrum, men nødigt vilde han paa den Maade støtte deres forsømmelige Ejere. Særligt vanskeligt faldt det at optage Faar,
i det han kun paa Ryggen af en rask Hest kunde
indjage dem. For at raade Bod paa disse Forhold
fik han 16. December Rentekammerets Billigelse af,
at han indhegnede en Løkke ved Rønne Klitfogedhus med Stengærde og Jordvold og derhos byggede
6
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en Halvtagsfold til Indjagning af Dyrene, som her
kunde finde Græsning og Stald. Af Optagelses pengene gik i Følge Bestemmelse af 12. Avgust 1820
Halvdelen til Klitfogderne, Halvdelen til Kongen.
Jespersen fik 18. Okt. 1820 optaget Skøn over
Aarets Arbejde af dertil af Nørre Herred udmeldte
Skønsmænd. Disse, to Hasleborgere og to Gaardejere fra Klemmedsker, var paavirkede af det almindelige Misnøje med Afspærringen af Sandmarken. Vel
maatte de vedgaa, at de tre Klitfogedhuse var forsvarlige og gode, og at de to Digehegn var faste
nok; men af nykommen Trævæxt saa de kun ved Blykobbeaa og længere ud imod Hasle nogen El og
Lærk, ingen Birk: "Sandflugten befinde vi i det hele,
som den altid har været, med de foran bemærkede
Undtagelser, og er intet gjort med Klittetags eller
Marhalms Saaning eller saadant, som bør gjøres for
at dæmpe Sandet, men Græs, Lyng og Videspil har,
siden Fred blev, vist sig i megen Væxt." Rentekamret fandt imidlertid de gode Mænds Bedreviden
ugrundet og godkendte 16. December alle Jespersens
Forslag om Kreaturfold og Skovplantning, saaledes
at Udplantning af Sandvæxter ikke skulde foretages.
Da hans første Sandflugtsaar var bragt godt og
vel til Ende, skrev Peder Jespersen følgende Regning
til Rentekamret : "Fra 23de August forrige Aar til 6t_~
denne Maaned har jeg anvendt ved mit Tilsyn paa
Sandflugten 366 Dage å 2 1/ 5 Rigsbankdaler Sølv, som
underdanigst bedes mig anviste paa Bornholms Amtstue. Rønne d. 13. Nov. 1820. Ped: Jespersen." I
Skrivelse til Amtet skildrer han sit Sandflugtsarbejde :
"Nu skulde jeg selv sige, hvor mange Dage jeg har anvendt paa Sandflugten. Jeg har ikke holdt Optegnelse

herover, fordi jeg har hver Dag haft Tilsyn, Søndagene
undtagne ligesom og nogle Vinteruger, for saa vidt
jeg ikke skulde tilse, hvorledes det gik med Kulgravningen i Barfrostet; og siden Hegnet blev færdigt,
har jeg og tilset Hegnet om Søndagene for Fred af
Kreaturer at iagttage. I Høstetiden var mit Tilsyn
ikke meget, fordi mine Arbejdere da høstede i 14 Dage
å 3 Uger. Jeg hargaaet fra Rønne til Hasle igjennem
Sand bakkerne og omkring til de forskellige Steder,
hvor Arbejderne have været. Naar jeg da, træt og
øm under Fødderne, er kommet hjem sildig Middag,
har jeg ofte ikke gaaet ud igjen førend imod Aften og
ved derfor ikke, om saadant maa beregnes mig for
en Dag. Men naar jeg ikke har gaaet saa langt, har
jeg fundet det nødvendigt, ofte at være hos Folkene
fra Morgen Kl. 6 å 7 til Aften Kl. 9 å 10 med 1 2
Timers Hvile om Middagen. Om Aftenen derimod
har jeg maattet skrive og anvendt mange Timer dertil, hvilket min Sandflugts Kopibog udviser at have
været mere, end rimeligt kan troes. Og havde et
endnu mere enfoldigt Menneske faaet hermed at gjøre,
saa skulde mine Landsmænd vel vidst at holde ham
saa strengt til Skrivebordet, at det øvrige var bl~vet
forsømt. Jeg har og ofte rejst (J: redet), dels for at
se til Sønderlandets Sandflugt, dels for at se paa Frøindsamling, dels og mest i Sandflugten mellem Rønne
og Hasle, hvor jeg dog blev ked af at gaa i Sanden
over 2 Mil hver Dag. For Befordring fordrer jeg
intet."
.
Han fortsætter med at ønske sig fast Aarsløn som
Holtsførster og Sandflugtskommissær, da hans Nærværelse fordres dagligt Aaret rundt: "Det er dog
tungt, selv at sige, hvor mange Dage Diætpenge ere
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fortjente. Og da mine Landsmænd hist og her mumle
om, at jeg blot behøver at gaa ud paa Sandflugten,
saa tjener jeg strax tvende Specier, enten jeg der har
noget at gjøre eller ikke, vilde jeg gjerne fjærne saadanne skæve Bedømmelser fra mig hos det Folk, der
just ved Sandflugtens Fredning finder sig utilfreds.
Jeg vilde være glad ved 4 å 500 Rbd. aarligt. Det
styggeste ved saadant, som mig er betroet, er Begyndelsen, og den er ikke ilde gjort. For under
1900 Rbd. er fredet mange Hundred Tønder Land
Jord ved Hegn, er bygget 3 Huse, tilsaaet et stort
Areal, Sand bakkerne for en stor Del afskraaede m. m."
Hos sin Broder Amtmanden hentede Peder Jespersen sig en sær Ros, der mere kendetegner Tiden,
end særtegner Manden; i hine Dage drev mangen
god Købmand Toldsvig. "Det er her temmelig bekendt," skrev Amtmanden, "at Kancelliraad Jespersen
som Handlende aldrig har tilladt sig indirekte ved
den her saa gængse Kontrabandehandel at besvige
Majestæten, og man kan derfor vel ogsaa antage, at
han ikke gjør sig skyldig i direkte Besvigelse. Endog
til et Slags Sværmeri interesserer han sig for det,
han paatager sig· at udføre, og saa vidt jeg har erfaret, er han fra den tidlige Morgen til Aften selv
ved Arbejdet, ja endog fordi dette er hans Lyst, ar~
bejder han selv med. Naar jeg har været i Rønne,
har han næsten aldrig været hjemme, og naar man
har spurgt efter ham, har man altid faaet det Svar:
han er paa Sandflugten."
Rentekamrets Mænd voldte Peder Jespersens Krav
sikkert en stor Overraskelse. Ved at sætte ham paa
Dagpenge havde de næppe tænkt sig andet, end at
Sandflugten her som andet Steds vilde kræve, maaske

højt regnet, en Dags Tilsyn om Ugen; og nu mødte
denne Sandflugtskommissær frem med 366 Tilsynsdage i et Aar og lidt til, aitsaa et Lønkrav paa lidt
over 800 Rbd. Han fandt dem særdeles villige til at
imødekomme Ønsket om en fast Aarsløn. Frederik
den Sjette bestemte 7. Febr. 1821: "I Stedet for de
Kancelliraad Jespersen tillagte Diætpenge tilstaar Vi
ham allernaadigst, fra hans Ansættelse som Sandflugtskommissær at regne, 500 Rbd. Sølv i aarlig Løn
(med Halvdelen af Kongens Kasse, Halvdelen af
Amtet), da han derimod maa uden videre Godtgørelse
befordre sig selv paa alle Rejser til Sandflugtstrækningerl1e, men fremdeles beholde Adgang til efter
Omstændighederne at tildeles det Gratiale, som Vort
Rentekammer er bemyndiget at tilstaa de Sandflugtskommissærer, som udmærke ,sig ved Flid og Bestræbelse for Sandflugtens Dæmpning."
Godt begyndt og godt endt, mente Peder Jespersen om sit første Arbejdsaar i Sandflugten. Og naar
han gik sine egne Veje, brugte han det Valgsprog:
Vel gjort er halvt fOrsvaret.

Sandflugtskovens Opvæxt.
Aaret 1821 gav Peder Jespersen mange Skuffelser
og Modgang at overvinde. Stærk Varme i April, Kulde
og Nattefrost til ind i Juni og derefter Tørke borttog
næsten alt det fremspirede, Lærk, Birk og Kirsebær,
og selv de unge Elleplanter holdt sig kun paa fugtige Steder i Live. Han maatte nu paa ny tilsaa Strækningen fra Blykoppe mod Syd, halv Vejs ind imod
Rønne, med Birkefrø og Kirsebærstene. Arbejdet
gik langsomt; den nye Plov kunde han ikke tage i
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Brug, da gamle Heste, som ifjor kunde· købes for
6 til 10 Rigsbankdaler, nu ikke kunde faas under
20 Rbd. Han maatte opgive sit Haab om Gratiale,
"hvilket dog kom i god Jord for den, som var heldigere i at forplante Indbyggere af Mennesker end
af Træer."
Det viste sig, at Jespersen havde udregnet Optageisespengene for løstgaaende Kvæg efter en nyere
Taxt end den gamle, som her skulde bruges. I alt
maatte han nu betale Dyrenes Ejere 58 1/ 2 Rbd. tilbage, og grumme ærgerligt maa det have været ham
at bringe sin hadske Uven paa Aabygaard de 5 Rbd.,
denne havde bødet for sin optagne Tyr, tilbage paa
ikkun 20 Skilling nær. Værre faldt det ham dog, at
de tre Klitfogder, hvis eneste Pengeløn var Halvdelen
af de indkomne Løsningspenge, nu rejste Modstand
mod at lade sig deres Del afkorte: de havde taget
deres Poster paa Jespersens Tilsagn om de store Løsningspenge, og skulde de nu dømmes til at betale
disse tilbage, da fik han selv være Klitfoged; thi paa
de Vilkaar fik han hverken dem eller andre dertil.
Med sit stærke Retsind indstillede Jespersen at fritage dem for Tilbagebetaling: "Klitfoged Jens Munk
ejer intet uden sin Ærlighed, Flid, mange Børn, en
uhusholderisk Kone og nogen Gæld til mig, som han
aldrig kan betale. Jeg finder det da rigtigere, at jeg
betaler, som skal have taget Fejl af Lovenes rette Forstaaelse." Samtidigt foreslog han at yde hver Klitfoged en Aarsløn paa 12 Rbd. Sølv, og Rentekamret
tiltraadfe hans Forslag 23. Febr. 1822.
Klitfogderne havde stadigt en udsat Stilling paa
Grund af Optagelsen af løstgaaende Husdyr; de
truedes og und sagdes paa Livet. Filip Skovgaard i

Hasle Klitfogedhus tog 1821 sin Afsked efter at have
faaet sine Vinduer slaaede ind. Han efterfulgtes af
Mads Kofoed Ridder, hvem Avlsbruger Hans Jørgen
Bidstrup i Hasle 1822 overfaldt og skamslog paa en
af hans natlige Tilsynsvandringer i Sandflugten. "Han
blev saa jammerlig forslagen, at han saae ud i Ansigtet som en stegt Fleskepandekage. " Voldsmanden
maatte udrede 5 Rbd. i Optagelsesbøder ; Sagen mod
ham blev forfulgt. for Retten, men han kunde dække
sig ved, at den ikke var vidnefast. I 1822 indkom
lidt over 41 Rbd. i Bøder for 112 optagne Kalve,
49 Heste, 33 Kør, 26 Faar og 16 Svin.
Amtmand Christian Jespersen søgte at lægge en
Dæmper paa sin krushovedede Broder. Selv var han
ikke Mand for at dømme om dennes Plantningsarbejder ; han kendte intet til Skovrider Hans Rømers
gjennem Forstvæsnet afgivne drabelige Nedsabling
af Sandflugtskommissærens Forslag, og han indstillede 25. April 1821 til Rentekamret at høre Rømers
Tanker om Sandflugtsarbejdet : "Vel har Sandflugtskommissæren selv temmelig gode Indsigter i dette
Fag, lige som han og gjør sig al mulig Umage og
viser særdeles Iver for at fremme Skovopelskning paa
Sandrnarken, men dels kan han muligen i denne sin
Iver gaa vel rask frem, dels er Holtsførster Rømer
mere øvet i dette Fag." Rentekamret vendte det døve
Øre til Amtmandens Indstilling, og Kongen tillod
1. Avgust Peder Jespersen at hæve de af ham krævede 300 Rbd. paa Amtstuen til sine Skovarbejder.
Da dette Aars Kulde og Tørke havde ødelagt Plantevæxten i Sandflugten, kom Amtmanden 15. Marts
1822 med en ny Indstilling om at lade Skovrider
Rømer afgive en Embedsudtalelse om, hvor vidt
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Skovplantning der er tilraadelig og kan svare Regning. Men de gode Mænd i Rentekamret havde en
Gang for alle faaet nok af Hans Rømers Meninger
herom; og Kongen gav 14. Maj Peder Jespersen
Raadighed over 500 Rbd. til dette Aars Udgifter efter
hans Fotslag. Dette gik ud paa at udsaa Elle og
Birke, at udflytte Elleplanter og Pilestiklinger: "Jeg
ønsker helst at gaa smaalig frem; at udsaa Fyr og
Gran, førend Naturen og Fred har dæmpet Sanden
mere, vover jeg ikke."
Særligt det Forhold, at Hælvten af Sandflugtskommissærens Aarsløn skulde udredes af Amtets Kasse,
bragte den varsomme Amtmand Jespersen ind i en
lidt vanskelig Stilling. Da de aarlige Udgifter for
Amtets særlige Kasse ved Aarhundredets Begyndelse
kun udgjorde langt under 1000 Rbd. og endnu 1835
laa under 4000 Rbd., var denne aarlige Udbetaling af
250 Rbd. følelig. Amtmanden skrev 14. Novbr. 1822
til Rentekamret : "Bornholmerne have i de senere Aar
ikke forlangt at erholde den Afskrift af Amtets Udgiftsposter, hvortil de ere berettigede, muligen fordi
de stole paa mig, at jeg paaser, at ingen ufornøden
Udgift paalægges dem. Men naar de erfare, at· de,
foruden at tabe Græsningen paa Sandrnarkerne, ogsaa maa betale ikke ubetydeligt i Aarsløn til Sandf.1ugtskommissæren, vil den store Grad Modvillighed,
de have vist mod Sandflugtsdæmpningen, sikkert føre
dem, just fordi han er min Broder, til at tage hans
Ansættelse og Løn som et Foster af mig. Jeg har
i denne Anledning hørt den bitreste Sarkasme af en
Præst [Niels Grønbech i Nilarsker]. og det kan vel
derfor noget undskyldes de simple Bønder, om de
endnu tænke lavere end Embedsmanden. Noget kan

anføres for Bønderne i dette Tilfælde, nemlig at Skovopelskningen paa Sand marken imellem Rønne og
Hasle sker til Fordel, ikke for Bønderne, men for
Kongen og paa hans Grund." Rentekamret afviste
hans Synspunkt: "Da Sandflugtsdæmpningen er til
Fordel for Bornholms Land i Almindelighed, samt
da Beboerne have været fritagne for at forrette Arbejde dertil, og da alle andre Udgifter udredes af
Kongen, kan Rentekamret ikke søge dette Lønningsforhold ændret."
Peder Jespersen saa intet synderligt for sig at lære
af Almindingskovens Tilplantning: "Havde Almindingen kunnet lade sig oppløje, saa havde jeg kunnet
have mere Erfaring af Holtsførster Rømers Fremgang,
end jeg nu har." Derimod rejste han i Foraaret 1822
til Stettin og derfra til Lands 400 Kilometre over
Svinemynde til Rygenwalde. Hvad han her fik at se
af Skovplantning paa fugtig Sandgrund, optog ham
stærkt. Afhuggede frøbæreqde Fyrregrene var lagte
ud i Sandrnarkerne, for at Frøet ved Eftermodning
kunde falde ud og under Grenedækket skærmes mod
Udtørring. Paa Mosegrund stod Fyrrestammerne livskraftige ude i Vandsumpene. Pilestikliriger var satte
i Rækker paa Krys og tværs igjennem Sand markerne
for at skaffe Læ og Ro i Flyvesandet. Han forelskede
sig i en særegen Art Hedepil (Wejde), tog flere Hundrede Stiklinger af den med sig og fik den til at
voxe i Sandflugten mellem Rønne og Hasle, bedre
end anden Pil.
Herredsfoged I. C. Pingel optog 3. Jan. 1823 Synsforretning over Sandflugtstrækningen i Knudsker og
Nyker. Optagelsesfolden fandtes indelukket bag et
185 Metre langt enkelt Gærde af kløvede Kampesten
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med Jordvold udvendig og Grøft indvendig; det stod
"meget suffisant og højt." Det tilhørende Halvtagsskur var af Egebindingsværk paa en 11/4 Meter høj
Fodmur af kløvet Kamp. Ved Havet var sat henved
600 Metre Risgærde til at standse Sandet; det stod
ubeskadiget med fire Rader Pilestiklinger i god Væxt
paa hver Side. Helt ud til Blykoppeaa fandtes mange
Elletræer smukt opkomne i smaa Reder i Bækfaldene.
Kjilehøje, Aabrinkerne og en stor Flade ud for Sandegaard var tilsaaede med El, Birk og Kirsebær, som
endnu dækkedes af det høje Græs. Alle Vegne viste
sig gavnlige Følger af Fredningen fra Kreaturer i
den frodigt fremspirende Plantevæxt. Men de tilgrænsende Lodsejeres Hegn, ene Sejersgaards undtaget, var meget maadeligt og paa lange Strækninger
.aldeles ødelagt. - For den nordlige Del af sine
Plantninger undlod Peder Jespersen at fremskaffe
Synsforretning, da Nørre Herreds Foged Mads Arboe
var næsten blind, uden det skarpe Syn, som var nødvendigt for at finde hans smaa Træplanter i Græstuerne og Lyngen. Desuden havde Jespersen skarpt
Syn for, at Arboe, som tvende Gange paa Embeds
Vegne havde kundgjort Hegnloven til Efterlevelse,
selv som Lodsejer ikke holdt sit Hegn ind til Sandmarken lovligt ved lige.
Sit eget Syn paa det frodige Aar 1822 gav Peder
Jespersen til Kende i sin Skildring til Rentekamret :
Sandflugtstrækningen er ved Naturens Virkning blevet
særdeles meget tilgroet i saa faa Aar; efter U dsaaning
viser El, Birk, Lærk og Kirsebær sig mere og mere;
i Efteraaret har han tillige saaet Agern og syv Skepper
Valnødder af sine egne Træer; de udflyttede Elletræer voxe i smaa Samlinger eller Lunde næsten

uden Undtagelse; han har ladet sætte marige Tusender Pilestiklinger, af hvilke to Tredjedele staa i Væxt,
frodigst Wejdestiklingerne fra Rygenwalde. For at
gjennemføre Fredningen har han været ude tidligt og
silde i Maaneskin, og alle tre Klitfogder have opfyldt
deres Pligt og maaske mere, end hvad strængt kan
fordres af dem, thi. de have ofte om Natten optaget
Kreaturer og ikke ladet sig hindre heri, hverken af
Trusler eller af Overfald. Frederik den Sjette tildelte
ham 30. April 1823 en Gratifikation paa 100 Rigs.
bankdaler Sølv.
Ogsaa Sydlandets Sandrnarker kaldte paa Peder
Jespersens Arbejde. Han fik her 1821 og 22 bygget
en Fold og et Foderskur til Indtagelse af løstgaaende
Dyr. Men for ham Enernand var det umuligt at overvaage dagligt den ønskelige Fredning ogsaa her i
Søndre Herred. Han foreslog derfor 19. Jan. 1822
Dragonlieutenant Peder Christian Dam (1787-1857)
i Aaker til at udnævne s til Fuldmægtig for ham, som
selv herfor vilde yde ham 100 Rbd. aarligt; denne
Ordning blev dog ikke stadfæstet af Rentekamret.
Hjemme i Købmandsgaarden lønnede han desuden
Alexander Jagenreuter Muller (1795-1871) for at føre
Regnskaber og Tilsyn med Modtagelsen og Opbevaringen af Træfrø. Ud over Fredhold paa Søndre
Herreds Sandflugtsmarker naaede han ikke; Tilplantningen og Tilsynet paa Vestkystens Sandmark tog
hver en Dag af hans travle Arbejdsliv.
Jagtforholdene voldte Jespersen Vanskeligheder.
Allerede 14. Juni 1820 fik han udvirket Rentekamrets
Billigelse af, at Sandflugtstrækningen mellem Rønne
og Hasle lukkedes fra Udøvelse af Jagt. Han havde
selv forpagtet Jagtretten i Klemrnedsker og gav Afkald
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paa at udøve den i dette Sogns Strandmark ; et lignende Afkald gav Jagtforpagterne i Nyker Sogn mod
et aarligt Afslag af 12 Rbd. Sedler i Jagtafgiften. For
Knudsker maatte Jagtretten udbydes paa ny for at
faa dette Sogns Strand mark undtaget. Højest bydende
blev 19. Sept. 1820 Byfoged I. C. Pingel med ikkun
8 Rbd. Sølv, knapt en Tiendedel af den tidligere Aarsafgift. Rentekamret forkastede dette Skambud og opnaaede til sidst, at Pingel overtog Jagten for 50 Rbd.
Sedler aarligt. Her efter foreslog den ivrige Jæger
Peder Jespersen, at Jagten i Vestkystens Sandflugtstrækning overlod es Sandflugtskommissæren strax og
ligesaa Jagten i .Søndre Herreds Flyvesandsmarker
fra den nuværende Bortforpagtnings Udløb i 1827.
Til dette Forslag havde han god Grund; thi skadefro
Uvenner forfulgte ham med deres Haan over, at han
jog de tamme Husdyr, men maatte lade Vildtet løbe,
navnlig Harerne, "de skadeligste Dyr for adskillige
Slags smaa Planter, NB. om der nogen Tid skulde
voxe nogen." Men Rentekamret nøjedes med 25. April
1821 at henvise ham til tidligere Skrivelser om, at
naar Sandstrækningen mellem Rønne og Hasle var
indhegnet, var den undtaget fra Bortforpagtningen af
Jagtretten. Den vedblev da at være et Fristed for
talrige Harer og Raager.
Da Jagtretten i Bornholms Sogne paa ny 1827
skulde bortforpagtes, gik Peder Jespersen og hans
Broder Amtmanden ud fra, at den nævllte Sandstrækning var indhegnet i sin Helhed; den blev følgeligt
undtagen fra Bortforpagtningen af Jagtretten. Heri
nægtede Rentekamret dem Medhold; kun de til Skovplantning særligt indhegnede Lodder burde have været
undtagne, - men sket var sket og lodes staaende

ved Magt. Men ihærdig Modstand rejste Rentekamret
mod Peder Jespersens voxende Lyst til selv at være
Jagtherre i Sandflugten. Vel tilstedte det 19. Jan. 1828
ham og Klitfogderne at jage Raager, men forbød dem
al anden Jagt der. Og da han vovede sig frem med
Spørgsmaal om, hvad han skulde stille op med alle
Stedets Harer, overdrog Rentekamret 12. Marts 1829
Byfoged Pingel Jagten i Sandflugten mod en Aarsafgift af 8 Rbd. Sedler under de Indskrænkninger, at
han kun maatte jage der selv eller ved den ham
tjenende Skytte, kun maatte ride eller køre paa de
afstukne Veje og vogte over, at Træer og Planter
ingen Skade led. Det faldt Jespersen drøjt at maatte
svale sit Jægerblod alene i Indjagning af Plantningens tamme Gæster; men først hans Eftermand Fasting fik 9. Sept. 1837 sig overdraget Styret over
Jagten i Sandflugten mellem Rønne og Hasle.
Peder Jespersen havde i sidste Halvdel af 1820
med Pengetab maattet overtage Klavsemøller, to Vandmøller ved Bagaa, Naboer til ~and111arken. Mod inden
fire Uger at nedlægge Møllerne og oprense Aaløbet
fik han 13. Febr. 1821 overladt af Rentekamret fem
Hektarer af den omliggende Udmark til afgiftsfri Brug
for sin Livstid. Frem for her at fremdrive for egen
Regning en Skovplantning, som ved hans Død vilde
uden Vederlag tilfalde Staten, foretrak han at sælge
Vandmøllerne til denne 6. Febr. 1822 for 425 Rbd.
Sedler og frafalde Fæstet. Staten solgte Møllebygningerne til Nedbrydning 8. Okt. for henved 71 Rbd.
Sedler; Jespersen blev Køber af det meste. Hans
kortvarige Ejendomstid vidner om, at Pengenød hindrede ham i at udføre sit Forsæt. De fem Hektarer
Udmark gik nu ind som Del i Tilplantningen af Sang,
flugtstr~kningen,
-
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.Peder Jespersens øvrige Livsværk.
Skoven voxte frem. Allerede 1828 kunde Peder
Jespersen pege paa, at den gav Koner og Børn Kvas
at samle til Vinterbrændsel. "Vesterlandets Søkyst,"
skrev han, "synes i tørre Aaringer om Sommertid,
naar vi saa højligt behøve Regn, ligesom ved sin
Tørhed at kløve Regnskyerne og saa ofte at lade
dem gaa Syd og Nord om fra 6s, hvilket ikke saa
ofte maa blive Tilfældet, naar Sandflugtstrækningen
stadigt fremskrider til mere og mere at blive, i Stedet
for en tør Sandørken, en velbevoxet Skov."
At denne Skov vilde i Fremtiden blive et lunt Værn
for Bondens Kornagre, en god Brændeplads til at
skaffe Husmanden Dagværk og Varme og en glad
Tumleplads for Byborgeren og hans Børneflok, følte
Peder Jespersen med Glæde. Allerede 1824 ved Prins
Christian Frederiks Besøg paa Bornholm rejste han
den lille, kønne Mindesten ved Prinsens Kilde i Blykobbedalen Vest for Vandmøllen. Han lod den tilhugge af en dertil udsøgt Klippeblok saaledes, at to
sorte Aarer indramme, en paa hver Side, det af Rektor
P. G. Bohr skrevne Vers:
Milde Glæder
Kilden spreder
Om sin Bred.
Ynde hviler,
Blomsten smiler
I dens Fjed.
Folket ærer
Hver, som nærer
Livets Væld;
Med Ham iler,
Om Ham smiler
Liv og Held,

.

Følger nøie
Førsiens Øie
Kildens Spor,
Hver en Alder
Ham da kalder
God og Stor.

St~nen og Kildepladsen særtegne Frederik den Sjettes TIdsalder og staa, særligt efter at Skovrider K.
Bramsen med varsom Indsigt har skabt dem tilsvarende Omgivelser, som en yndefuld Vignet for Peder
Jespersens Livsgjerning.
Peder Jespersen drog sin Tilplantning Nord for BlykObbeaaen, nærmere og nærmere mod Hasle. Han
maatte dagligt ride et Par Mil og satte sin Hest ind
Fiskerlejet Løvka, der kun har to Huse; Præstens
og Degnens, nævnes de, det er hele Menigheden.
~an fortrød nu, at han havde givet Afkald paa Dæknmg af Færdselsudgifter, især da hans Børneflok
voxte om Kap me~ Skoven; paa sin Sølvbryllupsdag
1823 bragte han SIt trettende Barn til Daaben. Han
søgte 1828 om en liden Forhøjelse i sin Aarsløn.
Hans forsigt!ge Broder Amtmanden modsatte sig
dette Krav: "VISt er det, at Sandflugtskommissæren
~ndog sværmer for Opfyldelsen af de Pligter, der paahgge ham qua talis, jeg har endog et Par Gange set
ham bragt i Ivrighed ved en andens Ytring om, at
den slette Sandmark ikke fortjente, at der anvendes
s?a mange Penge og Arbejde derpaa. Og lige saa
VIst er det, at ha~ ideligt selv er beskæftiget paa
Sand~lugten; men Jeg maa dog tilstaa, at jeg ikke
kan mdse Nødvendigheden af, at han hver Dag er
paa Sandflugten, da Klitfogderne maa kunne betros
noget Tilsyn. Naar Vintren hindrer Arbejdet, og ingen

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Ellevte Bind, Rønne 1917

96
Kreaturer er paa Marken, maa han vel kunne være
derfra; men dette vil han ikke erkende. Dersom Landet Bornholm skal yde Bidrag til Forøgelse i hans.
Løn, anser jeg det for Pligt at ytre det Ønske, at
han intet Tillæg faar. En meget agtet Officer har
udtalt,at det lod sig nok bevise, at Sandflugten ikke
i 50 Aar har gjort Skade, tor hvad den har kostet
i et Par Aar, at den halve Skov vel nu tilkom Landet,
at Amtets Udgifter i over 30 Aar (1742-80) ikke
havde beløbet sig til indeværende Aars Udgift o. s. v."
Peder Jespersen fik intet Løntillæg. Men da Rentekamret fandt sig til Freds med hans Tjenesteforhold
som Sandflugtskommissær, udvirkede det 1830 ham
af Kongen tildelt en Gratifikation paa 100 Rbdlr. Sølv.
For at skabe sig lidt Indtægt havde han 1820 søgt
og faaet sin Prokuratorbestalling fornyet; men den
kastede kun lidet af sig, da det stred mod hans
stærke Retfærdshu at lade Smaakaarsfolk koste noget
paa at komme til deres uomstridelige Ret. Hans Helbred var ikke stærkt; allerede 1815 havde det kostet
ham to Rejser til København for der at raadspørge
en Læge, da han led under. Besvimelser og "Ormesygdom".
Under saadanne Kaar var hans Modstanderes haardhændede Uforstand i 1823· nær ved at drive ham bort
fra Bornholm. Han tænkte paa at drage til Sjælland
og skaffe sig et større Gaardbrug der [Bornh. Saml.,
4. Bind, 1909, -S. 181]. Tanken var knyttet til det
skriftlige Løfte, som Det danske Kancelli havde udstedt til ham 16. Jan. 1821: "at det, med Hensyn til
at han har opofret en betydelig Del af sin Formue
paa at fremme Agerdyrkning og Industri paa Bornpolm, samt i Betragtning af at han bestyrer flerE!

97
offenlige Forretninger, hvis Indtægter ikke staa i Forhold til det med samme forbundne Arbejde, med Fornøjelse vil understøtte hans Ansøgning, naar han
maatte anholde om at forundes et passende Embede."
Tanken var dog næppe stort mere end en mismodig
Flyvegrille. Alt for stærke Baand fæstede hans Livsgjerning til Bornholm, de lod sig ikke sønderrive.
Hans dristige og seje Hu til at naa gjennem al Modstand frem til Vejsende modsatte sig et saadant Brud;
han, som tvang Bornholmerne til ikke at opgive
Ævred, kunde ikke selv give op halvvejs. Og alt
som Skoven groede frem over Sand marken, dæmpedes ogsaa det stride Flyvesand i hans Modstanderes
Sind. Samtidigt med at sættes til at dæmpe det bornholmske Flyvesand fik Peder Jespersen sig overdraget
et andet brydsomt Stykke Arbejde, i hvilket det ligeledes galdt om at paanøde de gammelkære Bornholmere noget nyt og godt, idet han som kongelig
Landvæsenskommissær sammen med Inspektør Henning Petersen fra 17. Jan. 1820 ledede det store Magelægsarbejde (" Udskiftningen "), hvorved hver enkelt
Bondegaard fik sine hidtil vidt spredte Smaalodder
ombyttede med en enkelt samlet Hovedlod omkring
selve Gaarden. Dette var just et Hverv for hans fremskridtslystne Sind; men meget fandt han at overvinde, inden den bornholmske Landbostand sluttede
sig som en Mand til Tanken om et saadant almindeligt Mageskifte.
Mange holdt stædigt fast ved Ønsket om at lade
netop disse Jordlodder, som deres Forfædre, Søn
efter Fader, havde dyrket i deres Ansigts Sved, gaa
ubeskaarne i Arv til Gaarddrønten. Desuden var og
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er det en almenmenneskelig Grundsætning, at man
bør ikke give en Mark bort uden Udsigt til at faa
en Rigsort igjen. Ejede man en Skovlod med gode
Asketræer, byttede kun en Taabe den bort mod en
anden Skov, hvis Aske ikke var lige saa talrige og
mindst lige saa høje. Man kendte sit Gammeldags
Landbrug med Byg- og Havreløkker, og Fordelen
ved at faa alle Jorderne samlede havde man ingen
Erfaring om. Endeligt ere paa Bornholm Jordstykkerne, selv inden for en enkelt Gaards Omraade,af
højst forskelligt Værd som Agerland. Hertil kom, at
da nogle Gaarde havde Udlodder inde i Nabosognene,
maatte ogsaa Sognegrænserne omlægges.
Magelægningen begyndte i Povlsker ; i dette lille,
jævne Sogn haabede man at kunne bringe den let
og hurtigt til Ende. Men under utallige Indsigelser
sled fem Aar sig hen. Opmaalinger i Marken, Skelrettelser og Beregninger maatte udføres om og om
igjen. En Mængde Aastedsmøder maatte afholdes for
at paahøre Klager og Tvistigheder og faa dem bilagte. Først 15. Febr. 1825 kunde Kongen stadfæste
den af Kommissærerne fuldbragte Mageskiftning i
Povlsker Sogn. Dermed gik Sagen i Staa. Først en
halv Snes Aar senere, da det havde vist sig, at Povlskirkebo ved at give Marken bort havde faaet Rigsorten igjen igjennem et tidssvarende Agerbrug, blev
Ønsket om et lignende Magelæg almindeligt i alle
Sognene, og dette fuldførtes i Aarene 1835 til 40,
efter Peder Jespersens Død. Han blev, sammen med
andre, Banebryder for dette grundlæggende Indgreb,
som muliggjorde Landbrugets stærke Fremskridt ned.
igjennem Aarhundredet; men han naaede ikke at se
det gjennemført over hele Bornholm.

99
Den ringe Hviletid, hans mangfoldige Arbejder
levnede ham, tilbragte han roligt i Købmandsgaarden,
som nu laa tom for Kunder, men oplivedes af de syv
Sønner og .sex Døtre. Mest sad han inde paa det
fordums Købmandskontor, sysselsat med Skriverier.
Han vexlede Breve med Prins Christian Frederik om
Ophævelse af al Told og om Kulgravning. Smaafolk
søgte aldrig forgæves hans godvillige Hjælp i at skaffe
dem deres lovlige Ret. Paa hans Arbejdsbord laa
altid en tyk Foliant aaben, - det var Senekas Skrifter
i Birgitte Thotts Fordanskning. Talrige Understregninger paa hvert af Bogens Blade viste, at han fandt
Lære og Trøst i den romerske Stoikers ædle Livsvisdom. Den sønlige Ærefrygt, han viede denne,
fremgaar tydeligt af hans Ansøgning til Frederik den
Sjette om at lade Bogen udgive paa ny. Ansøgningen
vil her findes trykt som Tillæg, da der kun er bevaret et enkelt af hans private Breve, og da dens
barnligt trohjertede Indhold og Udtryksform giver
det bedste Billed af hans krushovedede Drømme til
at samstille med hans store praktiske Livsgjerning.
Et smukt Vidnesbyrd om sine Medborgeres Tillid
modtog Peder Jespersen, idet Bornholms Købstæder
i Somren 1835 valgte ham til deres Sendemand til
den første Stændersamling i Roeskilde. Han havde
alt ordnet til Rejsen did, havde fa aet Gjerningen i
Sandflugtskoven overdraget til sin Søn Hans Jespersen, da Døden 28. Sept. 1835 kaldte ham bort paa
en anden Rejse. Hans Enke Barbra Kirstine Bohn
overlevede ham i henved 29 Aar. Selv sine Forældres
eneste Barn blev hun Moder og Bedstemoder for en
talrig Slægt, som hun forstod at forene til fælles Festdage i den gamle Købmandsgaard lige til sin Død.
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21. Juli 1864. Hundredaarsdagen for hendes Fødsel
levede der 127 Efterkommere af hende.
Et Kendetegn paa, at Peder Jespersen inden sin
Død havde lært Bornholmerne at se med milde øjne
paa sin Gjerning i Sandflugten, findes deri, at en
halv Snes Bornholmere søgte om Stillingen som Sandflugtskommissær. Regeringen gav den til en fremmed,
Forstkandidat Carl Fasting, til hvem Hans Kofoed
Jespersen afgav sin midlertidige Styrelse 8. Marts
1836. Allerede samme Aar knyttede Fasting Skovriderembedet i Almindingen hertil efter Hans Rømers
Død. Han var en arbejdsivrig og dygtig Skovrider,
som udvidede begge sine Forgængeres Skovplantning
særdeles stærkt, inden han døde som Forstraad 1859
paa Rømersdal. Da blev Stillingen som Sandflugtskommisær ophævet; der var ingen Gjerning for en
saadan, nu da Skoven stod, hvor Flyvesandet havde
hersket.

og han blev det i fuldt Maal. Faldt end nødvendigvIs
nogle af hans krushovedede Barnesinds Planer golde
til Jorden, han havde endda· talrige, som satte gode
Frugter for Efterslægten.
Rigest Frugt bar hans Bondegjerning, i hvilken
han tvang Bornholms Landbrug frem mod det stærke
Opsving, det gjennemløb i Aarhundredets senere to
Tredjedele, og hvori nogle af hans Sønner blev Fremdriftshjulene. Hans Enke og Børn fik ved Etatsraadinde Marie Kofoeds Død 1838 testamentariske Arvegaver i Hænde, hvilke gav hende Ungdomsdagenes
. Velstand tilbage, og som satte fem af hans syv Sønner ind paa hver sin gode Bonclegaard paa Bornholm. Af disse var Jochum Bohn Jespersen (18001871) paa Kannikegaard i Bolsker og Stifteren af
Øens landøkonomiske Forening Hans Kofoed Jespersen (1810-1890) paa Sejersgaard i Knudsker særligt
ihærdige Fornyere inden for Landbruget, i hvilket
Navnet Jespersen har bevaret sit nedarvede Ry.
Peder Jespersen selv satte sin Skovplantning øverst.
Sent kom han ind i den, dreven frem af sin brændende Trang til at virke Gavn for Jordbruget. Men
den tog ham helt og holdent fangen. Paa sin Gravsten paa Rønne Søndre Kirkegaard staar han nævnt
som Sandflugtskommissær. Og for den nulevende
Slægt er Sandflugtskoven mellem Rønne og Hasle
hans stærkest talende, varige Eftermæle. Hvad Flyvesandmarken ikke var, er den nu blevet ved ham:
en Edens Have, en mærkelig Skov.
Næsten over alt træffer man en Underbund af løst
Sand, saa snart man fjærner Plantedækket, og dette
sker let. Brændevognens Hjulspor tegne sig som
to hvide Sandstriber ind gjennem Skoven, Rævens

Her hvor Stormen bød Sandet til Dans,
- det dansede langt og det dansede længe, værner nu Skovens grønne Krans
for Bondens korngyldne Mark og Vænge. -

Peder Jespersen var en Idealist, hos hvem Barnets
friske Livsmod og gode Mennesketro forblev usvækkede og handlekraftige. Han satte sig en Række praktiske Maal og naaede dem gjennem den ramme Alvor,
mod hvilken al bedsk Modstand prellede af. Hans
Livsgjerning fulgte de snorlige Veje, ud fra hvilke han
ikke lod sig rokke. Hans ildnende Retfærdssans var
hans usvigelige Vejviser i alle Forhold. Han satte
alt sit, baade Arbejde og Formue, ind paaat blive
Bornholmernes Læremester i Agerbrug og i Skovdrift,
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Hule røber sig i lang Afstand ved det udkastede skinnende hvide Sand. Men i Læ af de stormvredrie
Fyrrestammer ude paa Havbrinkerne skyder den fyldige Højskov op, Hvidbirk og Rødel, Eg og Bøg,
Hassel og Røn, Fyr, Gran og Lærk, og Tusender af
Kirsebærtræer. Nu hvidner den gamle Sandflugt af
Kirsebærblomster. I rig Frodighed trives Underskovens
yppige Opvæxt, Kaprifol og Hunderose, Brombær og
Hindbær, Ene og Esp. Og selve Jordsmonnet dækkes
tæt af fremmylrende Urter; næppe nogen anden Skov
i Danmark byder Blomsterkenderen en saa rig Mængde
af disses forskellige, delvis meget sjeldne Arter som
just den vidunderligt frodige Sandflugtskov [Naturen
og Mennesket, 9. Bind, Kbh. 1893, S.237-54. Bornholmske Sam1., 3. Bind, Rønne 1908, S. 87-106].
Dem alle skabte Peder Jespersen Hjem her ved at
tæmme den fordum øde Sandflugt med sin Skov.
Paa en gammel Kæmpehøj i Sandflugtskoven, Kjilehøje Syd for Blykobbeaaen, er sat en mandshøj Gra.
nitstøtte, paa hviken læses:

Tillæg (til Side 99).

PEDER JESPERSEN
røDT 1772, DØD 1835
PLANTEDE SKOVEN 1819.
TAKNEMLIGT MINDE
FRA

EGNENS BEBOERE
VED

HUSMANDSKONER I NYKER
1886.

Peder Jespersen har ærligt fortjent dette Mindesmærke, rejst i hans Skov. Han var sin Fødeø en
god Søn.

Til Kongen!
Seneca, som lastes, fordi han har smigret Kejser
Nero og dog vel handlede klogt ved at blande Lovtaler
imellem Lærdommene, der skulde have frelst denne
Kejser fra at blive Tyran, Kejseren som vel ikke uden
denne Sødhed imellem Medicinen havde villet læse,
hvad ham til Bedste skreves; - Seneca, som roses
af Marcus Aurelius. Antoninus, hvis Lærere han og
var; - denne Seneca, om hvem Augustinus og Flere
mente, at han stod i Brev Vexling med Apostelen
Paulus, han har imellem de mange særdeles kloge
Lærdomme, der findes i hans circa 1800 Aar gamle
Skrivter, sagt adskilligt om, at stille staaende dybe
Søer ere helligede, og om, at man mente at finde en
Guddom under de tet tilgroede Skovlunde, hvor Grenenes Tethed gav som et helligt Mørke, og om, at
man ogsaa helligede de store Klippers Hulhed eller
saadanne Steder, hvor Klippefjæld hængte En lige
som over Hovedet. Ved at læse herom er jeg kommen paa den Mening, at Borresø i Borenholms Alminding, en overordenlig dyb Sø, der har hverken Tilløb eller Fraløb,
har været en saadan helliget Sø. Navnet selv synes
at bære Vidne om, at Søen har været hele Borenholms Helligdoms Sted, hvilket man vel og kunde
troe deraf, at denne Sø har været omgivet af Almindingens største og mest skyggefulde Skove, at i Almindingen endnu sees paa sine Steder Klippefjæld,
mere end ret opstaaende, at hænge ud over deres
Foed; og endeligt deraf, at i Almindingen ere 3~e.
Rokkestene, som vel og vidne om, at i Almindingen
har været et Helligdoms Sted, hvortil hele Landskabet
har søgt, som det endnu tildeels gjør hver Sande
Hans Aften. Ved at tænke herover og ved Forestillingen om, at Søen ligger imellem og nær hos hvor
Gamleborg og Nyeborg have været, eller nu imellem
hvor disse Oldtidens Borge af Rudera ere meget
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kj endelige, er jeg kommet paa den Mening, at mart

at kunde bestemme, hvor højt Vandet maatte oppumpes for at løbe bort, altsaa ikke med nogenlunde
Vished kan sige, hvor mange Penge maatte blive at
anvende til det herved allerunderdanigst anbefalede
Undersøgelses Arbejde, men antager, at Arbejdet
kunde gjøres for 4 a 800 Rbdlr, saa vidt maatte behøves for at faa Dyndet optaget, mod Solen tørret,
fint slaaet og undersøgt, hvad der imellem maatte
være.
Jeg ved, at mit allerunderdanigste Foreslag vender sig hen til sikkre Udgivter og tvilsom Nytte; men
min allernaadigste Konge vil bedst vide allernaadigst
at skiønne paa, om mine Meninger over Gjenstanden
have saa megen Værd, at kyndige Mænd derover
skulde erklære sig. -Da Senecæ Bog, fordansket af Frue Birgithe Thott,
underviser i saa mange nyttige Ting, og Bogen er
meget sjelden at faa, saa ønskede jeg den trykket
paa nye til de Danskes Gavn. Men jeg har ej Lejlighed til saadan Foranstaltning, og som en Grund
mere til at faa dette til at skee anfører jeg allerunderdanigst: Havde Engelænderne, der grave Kiørevej under Thamisen (Themsen), læst Senecæ Rejse
til Neapel under Jorden paa den hvalde Vej, der er,
saa vare de komne til Kundskab om, hvorledes Støvet
betager Lysningen, hvor Støvet er saa indelukket og
ingensteds kan faa Luft, og hvor slemt det er at rejse
under Jorden; dog dette maa Engelænderne have
betænkt tillige med, hvorledes Oplysningens Uddunstninger faaes bort, og mulig de vide at forebygge
eller hæve Ubehagelighederne, om jeg end tro er, at
de Rejsende ikke ville kunde undgaa at lide af noget
af alt det, hvad Seneca paa sin underjordiske Rejse
led af Fugtighed, Støv og usund Luft; det maa volde
flere uundgaaelige Onder at giøre Kiøreveje under
et dybt Vand end igiennem en høj Fjældstrækning.
Svermer jeg for, hvad Seneca har troet rigtigt, troer
jeg mere paa hans Visdom end paa Engelændernes
Klogskab og nyere Opfindelser, saa er Paulus og

maaske ved gode Fangster har offret noget af Byttet
til Helligdoms Stedet, som vel Ingen formedelst Overtro har tordet undersøge, hvilket og kan blive rimeligt derved, at man mener her i Landet, at bemeldte
Borge have været til at opbevare, hvad ved Søplyndringer er fa aet til Bytte. Saa er det vel heller ikke
urimeligt at antage, at man i Nødsfald, eller naar Fare
har været for Haand, har gjemt sine Kostbarheder i
denne Sø, og at nogle af Gjernmerne have sat Livet
til i Faren og derfor ej have faaet optaget det Gjernte ;
og hvorfor jeg mener, at Søen skulde udskjæres og
Dyndet, der i er, nøye undersøges for at finde, hvad
der imellem maatte være.
Allernaadigste Konge! jeg har vovet allerunderdanigst at fremkomme hermed til Deres Kongelige
Majestæt, fordi jeg ikke ved, til hvem jeg ri~tigere
kunde henvende mig, og uden Nogens Erklænng, da
vel ikkun Oldgrandskere, som ikke ere her i Landet,
rettest kunde høres, og især disse, fordi i Søen rimelig
findes Ting af Vigtighed for Oldgandskerne.
Og urimeligt var det vel ikke heller, at man fandt
Anledning til Undersøgelse af Kul og andet i denne
meget dybe Sø og under dens faste Grund i Bunden; thi Seneca mener, at ved Skovenes og Jordens
Brand ere Metaldelene tildels smeltede og samlede,
hvorfor man i Bergværker har fundet gedigent Metal;
og er den Mening rigtig, saa er det vel ikke urimeligt, at man fandt Anledning til at søge efter uforarbejdede Metaller i den faste Grund under Dyndet,
især da Søen nesten over alt er omgivet med høje
skovbegroede Bakker, fra hvis Skraaheder i denne
meget dybe Dal kunde være udflydt og nedstyrtet
Metaldele, som da efter Tyngselens Naturlove have
søgt til det Lave eller Dybe. Fordi det er mig ikke
af egen Myndighed tilladt ved Boring at undersøge,
hvad Hjelp man kunde vente sig af en dyb Vandaflednings Grøft til Søens Lensning, saa har jeg ikke
nivelleret og ikke opmaalt Søens Dybde for derfra
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Antoninus dog paa sin Maade Anbefalere af omskrevne
Bog, der er forfattet af en. Hedning, som beskyldtes
for at have været en Chnsten. - Bogens Hoved~
formaal er at giøre Menneskene til gode Borgere 1
Guds og Kongens Rige. Rønne den 5tt: Februari 1828.
allerunderdanigst

Ped: Jespersen,
Sandflugts Commissair.

Den barnligt troskyldige Side i Peder Jespersens
Væsen, som dette, ene paa boglig Lærdom grundede
Forslag blotter, maa tages med ind i det fuldstændige Billed af Manden. Den er kun fly?tig~ hist og
her kommen frem i den foregaaende Skildnng, som
har dvælet ved hans utrættelige, praktisk fornyende
Virksomhed. I Frederik den Sjettes Dage var imidlertid denne barnlige Opfattelse saa lidet fremmed,.
at Regeringen tog Forslaget alvorligt, som det var
ment. Kongen tilstillede sit Rentekammer det; og
dette lod dets Iværksættelse undersøge paa Bornholm. Først denne Undersøgelse tog Livet af det.

To bornholnlske Storgaard es
Historie.
Bornholm har som bekendt ingen Herregaarde.
Alle Gaardejere herovre er derimod smaa Herremænd ,
idet de besidder selvstændige Bøndergaarde, der ligger spredt ud over hele øen. Vel har her i Oldtiden
været Borge og Landsbyer omtrent som i det øvrige
Danmark; men dette Forhold maa tidlig være blevet
ændret; thi helt fra den første kristne Tid af kender
vi de spredt beliggende Bøndergaarde, og ingen rigtig
Godsejerborg har formaaet at rejse sig iblandt dem.
En Klasseforskel iblandt de bornholmske Gaarde
har der dog bestaaet fra gammel Tid, idet nogle, de
saakaldte Proprietærgaarde, har været fritaget for visse
Ydelser til Staten; og deres Beboere har ofte forvaltet
et eller andet kongeligt Embede. Til den Slags privilegerede Gaarde hører Simblegaard og Vallensgaard,
som Amtmand Thaarup i Aaret 1809 regnede for de
største; og da disse flere Gange er bemærket i Bornholms Historie, kan en nøjere Omtale af dem og deres
Besiddere formentlig være paa sin Plads i "Bornholmske Samlinger".
Et Par Kilometer Vest for Klemens Kirke ligger
Simblegaard ved Vejen til Hasle, saaledes som omstaaende Skitse viser.
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Det er en anseelig gammel Gaard med aaben Udsigt ad Rønnekanten til og lukket Læ fra 0stsidens høje
Bakker. De omgivende Træer er dog følsomme for
Vindens Sus; og naar man lytter, er det ligesom man
kan høre dem fortælle Gaardens Sagn og Historie
fra. fordums Dage. Det store Kastanietræ, som knejser
højt inde i Gaarden, siger, at det er vokset op af en

var almindelig paa Bornholm';} Det var jo ikke usandsynligt.
Simblegaards Grund har Minder helt fra den ældre
Jernalder. Paa Troldbakkerne øst for Gaarden er der
nemlig fundet en Mængde Begravelser med hengemte
Sager. Disse skal stamme fra Tiden omkring Kristi
Fødsel. Jordfæstelserne er af den Slags, som kaldes
Brandpletter, det er runde Fordybninger, hvori de døde
er brændt til Aske og gemt ned ved Siden af til Dels
itu brud te Vaaben, Værktøj, Kar og Smykker under
et Overlag af Muld og flade Sten. I Simblegailrdsbakkerne fandtes i alt 22 Mandsgrave med et ret
stort Antal Sværd, Daggerter, Spydspidser, Skjoldbuler, Knive, Kedler og Kar mest af Jern samt 12
Kvindegrave med baade Bronce og Jernsager som
Fibulaer (Bøjlenaale), Hængedop og Knive m. m.
De d~de Ting taler her om det Liv, der har rørt sig
dengang, da Bornholmerne boede i runde Træ- og
Lerhuse, ernærede sig ved primitiv Agerdyrkning,
Kvægavl, Jagt og Fiskeri og tilbad Solguden; og
Vedel mener, at Fundet vidner om en vis Fattigdom
hos denne Egns daværende Befolkning. Simblegaardsmosen Balsmyr øst for de omtalte Bakker har ogsaa
gemt paa Oldtidsminder fra samme Tid. Der blev
nemlig i Aaret 1832 og senere fundet en Mængde
Celter, Haandledsringe, nogle Haarnaale og en Niptang af Bronce samt 14 Spydspidser, 5 Daggerter og
en Hammer af Jern alt mer eller mindre beskadiget
eller ituslaaeL

Simblegaard.

Kerne, som Herskabsfruen engang købte af en omrejsende Kræmmer for en Pægl Brændevin; og Buskadset der østerude fortæller, at der plejede Underjordsfolkene at løbe igennem og skjule sig, naar de
skulde hente Fødevarer fra Gaarden op til deres.
Bakke; og saaledes videre.
Hvorfra Simblegaard har fa aet sit mærkelige Navn,
er vel vanskeligt at afgøre nu. Maaske det stammer
fra, at der er avlet Hvede og lavet "Simle" (Hvedebrød) paa den Gaard, medens Hvedeavl ellers ikke

*) Det var først i Begyndelsen af det 19cJ<, Aarhundrede, a t
Hvedeavl blev almindelig herovre, skønt Dyrkning af Hvede
kendtes paa Bornholm helt fra Stenalderen af. (E. Vedel).
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Saadanne Oldsager skal efter lærdes Mening være
nedlagt til Brug for afdøde i et andet Liv, og Aarsagen til den omtalte Søndring skal have været, at
Folket troede, at Tingene skulde "dræbes" før Nedlæggelsen, for at de kunde leve op med de døde paa
den anden Side i en ny Skikkelse - et Vidnesbyrd
om, at vore ældste hedenske Forfædre har anet Sandheden i de Kristnes Lære om Kødets Dødeise som
Betingelse for Aandens Liv.

som styrker den overliggende løse Muldjord. Ved
Bakkerne findes tillige et godt Gruslag, som mærkeligt nok gaar nedad i skraa Retning, medens det tilstødende Lerlag gaar omtrent vandret.
Alle Fordele ved Simblegaards Grund er sikkert
tidlig blevet iagttaget, og Stedet derfor valgt og indviet til Gaardplads af en af Øens fornemme Slægter.
Ifølge gamle Beretninger skal der (vistnok i det
15de eller først i det 16de Aarhundrede) have boet
Personer af Adelsslægten Grubbe paa denne Gaard;
og ved Klemens Kirkes Ombygning 1882 fandt man
i den gamle Kirke en Del Begravelser, som man
mente hidrørte derfra saa vel som af Familien Eckstein ,
der ogsaa har boet paa Simblegaard. Ligene var balsamerede og laa indsvøbte i Læderhylstre i deres
Egetræes Kister og var forholdsvis godt bevarede.
De blev ved nævnte Lejlighed optagne og begravede
udenfor den ny Kirke. - Ved den vestlige Eude af
Simblegaards Jorder, hvor Vejen krydser en Aa, findes en Bro, som kaldes Grubbemøllebro ; dette Navn
bekræfter ogsaa de gamle Beretninger; og det fortæller tillige, at Simblegaards-Grubberne har bygget
en Vandmølle ved den Bro. Hvorledes de Folk ellers
har levet, kendes ikke; men somme af Slægten, f. Eks.
Marie og Regitze Grubbe, har jo ikke haft det bedste
Lov paa sig; og Folketraditionen har heller ikke
kunnet lade disse Grubber have Fred i deres Grave.
Det paastaas, at de i mørke uhyggelige Nætter endnu
kører rastløs frem og tilbage over Broen i deres Kærre,
der er forspændt med to hvide Heste; og i den vestre
Ende af Stuelængen skal man ogsaa kunne baade
høre og se dem pusle omkring om Natten, som om
de ledte 'efter noget, de ikke kan finde. -

Simblegaard med Jordareal
fra gammel Tid.

Fra den senere Jernalder med dens Vikingeliv og
Asatro fortæller Simblegaard os derimod intet; og vi
maa flere Aarhundreder frem i den kristne Tid, før
dens egentlige Historie begynder.
Ovenstaaende Kort antyder, at Simblegaards Jorder af Naturen er rigt udstyrede med flade Marker
(de hvide Pletter), Bakker, Skove, Enge, Sumpe og
Aaløb, saa der har været gode Betingelser for Kvægavl, Jagt og Fiskeri; og det mest~ af Jorden er ogsaa
godt skikket til Agerbrug, idet der er Lerunderlag,
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Den første paalidelige historiske Beretning om
Simblegaards Ejere er ifølge Hilbertz et Kongebrev
af 28. 3. 1574 til Menigheden paa Bornholm, "att
Peder Hansen (til Simblegaard) schulde were landzdommere ther paa Landitt". Den Gang var Lybekkernes Foged herovre, Sweder Ketting, afsat og en
ny, Matth. Tidernan, indsat i hans Sted. Men i den
danske Konges Tjeneste stod en Jurisdiktsfoged, som
skulde paase Kongens og Beboernes Ret særlig i
gejstlig Henseende, samt en Landsdommer, der var
en Slags Overøvrighed. Peder Hansen kom altsaa
til at beklæde sidstnævnte Embede; og i et Brev af
30. 8. 1577 vil Kongen" vnde och forlenne Os Elskel.
Peder Hansen vdj Simlegaard, som nu er Landsdommer paa Boringholm, thisse efftherschreffne gaarde
och gods, som till thes. haffue liggitt vnder thend
gejstlige Jurisdictzis forlening samesteds" ; og der
nævnes derefter 13 Bønder med Gaarde, som Peder
Hansen maa raade over og beskatte. Kun maa han
ikke drive Jagt paa disse Gaardes Grund, ej heller
forhugge Skovene. Grænserne for hans Ret er dog
muligvis senere bleven omtvistet; for Kongen sendte
ham et nyt Brev, som gengives her efter Hilbertz:
Fr. II. G. a. W., att wij aff wor synderligh gunst
och Naade haffue wndt och tilladt, och nu met thette
wortt obne breff wnde och tillade, att Os Elskl.
Peder Hansen, Landsdommer paa wortt Land Bornholm, maa hereffther haffue, niude, bruge och beholde hans Jordegodtz ther paa forne wort Land
Bornholm, som hand nu selff wdj mere haffuer,
mett saadan Friihett, som hans foreldre for hannem
Qch hand selff hiidtill hafft og brugtt haffuer, och
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som andre frij mend ther paa Landet theris godtz
frijst haffuer, dog saa att Bønderne, paa samme
hans godtz boen dis ere, aarligen til gode rede
schulle giffue och giøre theraff till wort slot Hammershutz slig rettighett, effthersom the aff arrildtzthiid, och hiidtill giordt och giffueU haffuer. Thj forbiude mij etc. Acts. Othense 27 Aprilis Anno 1580.
I ·sidste Brev er Simblegaard ikke nævnt; men
ifølge andre Breve og Dokumenter ses det, at denne
Gaard var Peder Hansens Bosted og særlige Ejendom, som han besad i 31 Aar.
Man faar af det anførte Indtryk af, at Kongen
regner ham som en Slags Herremand, der faar Ret
til at have, nyde, bruge og beholde sit Jordegods
som andre frie Mænd og maa modtage Ydelser og
Arbejde af sine undergivne Bønder, naar disse blot
ikke derved forsømmer at opfylde deres gamle Pligter
overfor Slottet Hammershus. Blandt de omtalte Bønder har Fæstehusmændene maaske ogsaa været medregnede; for af saadanne var der fra gammel Tid 11;
de sad inde med ret store Jordarealer af Simblegaards
Grund; og de var jo meget afhængige af Proprietæren. Som Landsdommer havde Peder Hansen ogsaa
en vis Myndighed overfor alle andre af Bornholms
Be9oere, saa han var utvivlsomt en mægtig Mand.
Da Lybekkertiden var omme 1576, indsatte Kongen
en Lensmand paa Hammershus til at styre Bornholm;
og denne og Landsdommeren blev nok ofte en Slags
Konkurrenter paa Magtens Omraade. Hilbertz har
flere Aktstykker, som synes at vidne derom.
Engang havde Kongens daværende Lensmand herovre, Henrik Brahe, meddelt sin Herre, at Borgerne
8
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i Neksø havde taget altfor stor Bjergeløn af en Skipper, der var strandet derudfor med sit Skib; og Kongen befalede da Landsdommeren at kalde baade Lensmand, Borgmestre og Borgere for sig for at undersøge Sagen og derefter "dømme deri, hvad Ret er" . En anden Sag, Peder Hansen fik med at gøre, drejede
sig om, hvem der skulde være Ejer af en Gaard, som
var bortkommen for den formentlige Ejerinde, mens
den blev forvaltet af hendes Formynder i hendes
Mindreaiuighed.
Hvorledes Peder Hansen er kommet fra det med
sine Domme, faar man intet at vide om; men han har.
antagelig- søgt at dømme retfærdigt, for at han ikke
skulde fåa Lensmanden, den ædelt tænkende Henrik
Brahe, paa Nakken af sig.
Som halvvejs Adelsmand omgikkes Landsdommeren naturligvis særlig med de store og fornemme
Personer; og hans Datter Merete blev derved kendt
med en tysk Adelsmand, Hans Grabou, der omsider
ægtede hende og kom i Besiddelse af Simblegaard
1609, hvorefter Peder Hansen forsvinder af Sagaen.
Denne Hans Grabou var født i Tyskland 1549.
I sin Barndom havde han været med Schack v. Thynen,
kongelig Majestæts Staldmester, i Frankrig, hvorpaa
han kom til Danmark 1582 og blev senere Befalingsmand paa Fæstningen Christianopel i 8 Aar. Han
havde da været gift med en Barbara Hvitfeldt til
Engelstoft ; og hun havde født ham 2 Sønner, af hvilke .
den ene døde som ung; og hende havde han altsaa ogsaa mist~t. Da han kom til Simblegaard, fik
han travlt med at ordne alt sit Gods, som hans ny
Giftermaal bragte ham; og han kom i det samme
med til at bestemme om de bornholmske Bønders
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Hoveri paa Hammershus. Hiibertz oplyser, at han
foruden sin Sædegaard ejede Halvparten af Duebjerg
og Bjergegaard og en anden Gaard i Klemensker og
desuden noget Gods i Ibsker og Aaker Sogne. Det
sidste· søgte han gennem Lensmand Hans Lindenow
at faa mageskiftet med Kronen, saa denne kunde
faa Andel i de 3 sidstnævnte Gaarde; og denne Sag
har han nok faaet ordnet om ikke før, saa da Lindenow
drog paa en Rekreationsrejse til Syden, og han selv
under dennes Fraværelse kom til at styre Embedet
for ham.
Stillingen som konstitueret Lensmand beholdt han
dog ikke ret længe; for Hans Lindenow naaede ej
at komme til Helbred, men døde 1611; og hans Søn
af samme Navn blev snart indsat i Faderens Plads,
saa da maatte Hans Grabou trække sig tilbage til blot
at være Simblegaards-Herremand. Men da den unge
Lindenow senere blev forflyttet 1621, var Hans Grabou
med at overlevere Hammershus til den ny Lensmand
Anders Sinclar, hvilket viser, at Grabou har nydt Regeringens Tillid. Men med al sin Rigdom og ydre
Storhed mægtede han ikke at holde Sorgen fra sit
Hus. Børnene, som hans anden Hustru fødte ham,
døde som unge det ene efter det andet; og hun døde
ogsaa fra ham· engang, han var ovre paa Lolland.
UlykkelJ ramte dog ikke hans Hjem alene; thi Pesten
rasede paa Bornholm i de Aar og bortrev mange
Mennesker. Selv omkom han ved, at er' "Qvartan
Feber" gjorde Ende paa hans Liv 1626.
Med sin første Hustru havde Hans Grabou dog
en Søn, som overlevede ham. Han hed Joachim;
og han kom nu hjem og overtog Simblegaard i en
Alder af 27 Aar. I sin grønne Ungdom havde han
8*
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ført et meget omskifteligt Liv, studeret i Wittenberg,
Lejpzig og Hallenstadt og deltaget i et Togt til Spits~
bergen, været i venetiansk Krigstjeneste til Søs og 1
florentinsk do. til Lands, havde berejst Frankrig, Holland og England og siden tjent i den danske Marine.
1625 var han bleven gift i Nakskov med Maren Stensen Hansdatter ; og med hende boede han saa paa
Simblegaard i 8 Aar. Fra den Tid vides ikke andet
om ham, end at Kong Kristian den Fjerde paaskønnede ham for hans Ungdoms bedrifter ved at give ham
14 Selvejergaarde og 7 Vornedgaarde i Nylars at
drage Indtægt af paa Livstid, og det skulde ogsaa
gælde for hans eventuelle Enke. Da Joachim Grabou
var død 1634, lod Enken saa alle disse Gaarde forvalte af Tingskriver og Tolder Lavrids Mikkelsen og
Toldskriver Mads Pedersen, hvilket Hverv de udførte
til liden Ære for dem selv, hvad Læge M. K. Zahrtmann har skildret i Historien om Hundernordet i
Bolsker. Joachim Grabous Enke døde først 3. Marts
1645.
Ved den samme Tid kom en ny Ejer til Simblegaard. Han hed Anders Hansen og var Kaptajn for
det unge Mandskab i Rutsker og Olsker; og paa
Grund af Krig med Sverri g havde Bornholmerne faaet
Ordre til at bringe deres Forsvar i Stand og holde
Vagt ved Kysterne Nat og Dag for at holde Fjenden
borte, saa der var meget at varetage for den unge
Bonde og Officer. Anders Hansen roses for at have
været en paalidelig og tjenstdygtig Mand under almindelige Forhold; men i Prøvelsens Stunder glippede det for ham saa vel som for en Del andre bornholmske Officerer. Da den svenske Admiral Wrangel
den 9. Juni 1645 med en Flaade lagde til ved Neksø,

ill
forsømte den bornholmske Militses Ledere som bekendt at føre deres Mandskab frem til Forsvar af Øen;
og med Undtagelse af Albert Wolfsens og hans Fællers heltemodige Forsvar af Malkværnskansen, hvor
de faldt, blev Bornholm overgivet til Svenskerne uden
Kamp. Kaptajn Anders Hansen havde nok kæmpet,
naar de andre Officerer var gaaet frem; men nogle
af disse var ligefrem Landsforrædere og fejge Personer. Derfor blev de ogsaa efter Fredslutningen med
Sverri g dømt til Landsforvisning, medens Anders Hansen slap med at miste sin Formue.
Paa den Maade kom Sim blegaard 1646 under
Kronen og blev overgivet til Kongens Svigersøn Ebbe
Ulfeldt, der tillige blev Lensmand paa Bornholm, efter
at den forrige, Holger Rosenkrans, samme Aar var
bleven sfskediget.
Den nye Herre og højadelige Person var i Slægt
med Landsforræderen Korfits UIfeldt og havde som
denne et hovmodigt og egenraadigt Sind. Før han
ægtede Kong Kristian den 4des Datter Hedevig, skal
han have været gift med en Mette Grubbe; men
hende melder Historien ikke meget om. Skønt han
var Lensmand paa Hammershus, holdt han dog mest
til paa Simblegaard, hvor han førte et fyrsteligt Hus
og var meget streng og brutal mod sine undergivne.
I Gaarden Iod han paa Herremands Vis opstille en
Træhest til Strafferedskab for sine Folk; og som Lensmand over hele Øen plagede han de bornholmske
Bønder med store Skatter, Ægtkørsler og andre Arbejder. Blandt andet maatte de dyrke Slottets' og
Sim blegaards Jorder som et Hoveriarbejde; og de,
som i nogen Maade viste sig opsætsige, lod han ride
Træhesten paa Simblegaard eller kaste i Hammers-
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huses mørke Fangerum ; og ogsaa mod andre, f. Eks.
Borgmester Peder Olsen i Hasle, for han frem med
Vold og Uret. Bornholmerne var ikke vant til slig
Behandling og snakkede saa smaat om at klage over
ham; og da Kong Kristian var død, og den ny Konge
Frederik den 3die havde besteget Tronen 1648, tog
de Mod til sig og førte Klagen frem. Landsdommer
Hans Pedersen gav dem Medhold i første Omgang;
og da Ebbe Ulfeldt beklagede sig derover til Kongen,
udnævnte denne Borgmesteren i Hasle til at være
Vicelandsdommer. Dette varslede ej godt for Ulfeldt;
og efter at Peder Olsen havde holdt Møde med Bondeførerne baade i Hasle og Aaker og hjulpet dem med
Affattelsen af Klager og Bønskrifter, afsagde han
Landstingsdommen til Bøndernes Fordel; og trods
alle Ulfeldts Modangreb og Anklager endte det med,
at Kongen fratog ham baade Lenet og Simblegaard
d. 12. Maj 165l.
Ulfeldts Efterfølger paa Simblegaard blev Oberstløjtnant Mikael Eckstein, medens Lensherredømmet
paa Hammershus blev overgivet til Rigskansler Joackim
Giersdorff. Denne sidste tog imidlertid ikke fast Ophold herovre, hvad deriniOd Eckstein' gjorde, idet han
boede paa Simblegaard i den følgende Tid. Han
var ikke saa streng mod sine Folk som hans Formand havde været. Men Tiden var elendig. Krigsskatter, Misvækst og Dyrtid kuede Folket; og samtidig huserede Overtro og Troldom. Den 6. Juni 1652
blev en Kvinde levende brændt i Rønne, fordi hun
havde befattet sig med saadan noget. Den Sag vedkom ellers ikke Eckstein, men den karakteriserer hans
Tid. Da Bornholm efter Roskildefreden 26. Febr. 1658
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kom under Sverrig, og Printsenskøld blev Herre herovre, kom ogsaa Simblegaard under hans Forvaltning
en kort Tid; men allerede i Slutningen af samme
Aar, efter at Bornholmerne ved en heltemodig Opstand havde befriet sig fra Svenskerherredømmet, kom
denne Kongens Gaard atter i Hr. Ecksteins Hænder.
Den 24. December 1658 blev han tillige efter Befolkningens Ønske udnævnt til Kommandant for Militsen paa Bornholm; og Aaret efter blev Guvernør
Adolf Fucks valgt til Ov'erkommandant. Denne gjorde
ham mange Bryderier ved at tiltage sig for stor Magt.
Bl. a. vilde han kommandere Rytteriet, uagtet det
sorterede under Eckstein, og han begyndte at holde
Officerer og Ryttere paa Slottet. - Som Øens næsthøjeste Officer skulde Eckstein ofte ride ud fra Sim blegaard med Ordre til andre militære omkring paa Bornholm; og det maatte han blive ved med helt op i
den høje Alder. Derfor er det rimeligvis ham, der har
sat den Rytterknægt (Klippe til at bestige en Hest
fra), som findes ved den bedste Indgangsdør til Simblegaards Stuehus. (Nu er den imidlertid sænket, saa
den ligger jævnt med Brolægningen).
Foruden Simblegaard fik Eckstein 12 andre Bøndergaarde at forvalte for Kongen, saa han havde ogsaa en Del at gøre med Landbruget. Men det stod
ellers daarligt til med dette paa den Tid. Der avledes kun lidt Sæd, Gaardene var forfaldne, og Skovene
forhuggede ; og foruden at yde ekstra Krigsskatter
maatte Bønderne underholde en Del Fodfolk og Rytteri, som Kongen sendte herover til Hjælp for at
holde Svenskerne borte; og Guvernør eller Amtmand
Adolf Fucks var en endnu værre Bondeplager, end
Ebbe Ulfeldt havde været; thi han baade pryglede
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Folk og skød efter dem. Hans brutale Adfærd kulminerede omsider overfor de højbaarne Slotsfanger
Korfits Ulfeldt og Leonora Kirstine, saa han blev afskediget 1661; og de følgende Amtmænd var mere
menneskelige. Da blev Militsen ogsaa bedre ordnet,
og en ny Jordvurdering foretaget. Sine allersidste Aar boede Eckstein i Rosengaarden i Rønne, hvor han døde i Foraaret 1673; men
hans Lig blev ført til Klemens Kirke og indsat i
Simblegaardsherrernes murede Begravelsesrum. Mikael Eckstein var af østerisk Adelsslægt og skal have
baaret en Stenbuk i sit Skjold. Han var gift med
Agnete v. Mtihlen og havde med hende 5 Børn:
Mathias, Johan, Mikael, Magdalene og Sofie. Den
førstnævnte Søn blev Landsdommer herovre 1671.
Ved Skiftet efterlod Mikael Eckstein sig en Nettoformue af 3967 Rigsdaler, som blev fordelt til Enken
og Børnene.
Derefter kom Ritmester Caspar Westerwald til at
forvalte Simblegaard for Kronen i de følgende 30 Aar.
Om ham vides ikke andet, end at han var en almindelig velagtet Officer; og han har nok ogsaa
passet sin betroede Gaard vel.
I hans Tid havde vi atter Krig med Svenskerne,
og Westerwald har sikkert været meget optaget af
Ordningen med Øens Forsvar. I Aarene 1678 og 79
strandede to store svenske Flaader af Transportskibe
ved Bornholm under frygtelige Uvejr; og da maatte
de bornholmske Officerer være paa deres Post, for
at de i Land bjergede Hundreder af svenske Soldater
ikke skulde tage Magten. Disse Strandinger blev
ellers en Indtægt for Bornholmerne, idet alle Skibene
blev Vrag. De følgende Aar prægedes mest af, hvad
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den mægtige Amtskriver Avgust Dechner formaaede
at udrette til Bornholmernes Tab og Skade, i det han
bl. a. ved falsk Maal og Vægt gjorde deres Ydelser
større end de skulde være; og skønt han omsider fik
sin Dom, vedblev slap Moral, Giftmord og andre Forbrydelser dog at florere længe derefter. - 1687 gæstede Kong Kristian den 5~e Bornholm; og da har
Westerwald som højtstaaende Officer selvfølgelig
været med at gøre Honnør for sin Herre, som han
havde tjent i mange Aar. - Ritmester Westerwald
døde paa Simblegaard den 20. 5. 1702. Han var gift
med Amtmand Geddes Datter Dorte Margrete; hun
overlevede ham og ægtede siden Michel Mogensen,
som med hende fik Simblegaard i Fæste eller Forpagtning omkring ved Aar 1703.
Michel Mogensen mistede imidlertid denne Hustru
allerede 1710; og han giftede sig da atter med en
Enke, nemlig Katharine Jochumsdatter Thiesen, som
havde været gift med selve Kaptajn Jens Pedersen
Kofods Søn, Løjtnant Jørgen Kofod paa Kristiansø.
Heller ikke om Michel Mogensen ved Historien ellers
noget at berette. I hans Tid blev Bornholm (1716)
besøgt af den russiske Czar, Peter den store, der gik
i Land ved Allinge; og 10 Aar senere indtraf en Misvækst, som hæmmede Landbruget.
Efter 26 Aars Brug af Simblegaard døde Michel
Mogensen 1728; og hans Steddatter Anna Kofod fik
den derefter i Ægteskab med Hans Kofod fra Kofodgaard i østermarie. Denne Hans Kofod blev Sandemand i Klemensker og har altsaa været en anset
Mand i sit Sogn. Han boede paa Simblegaard i en
lang Række Aar; og da Kongen solgte sine Gaarde
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herovre 1744, købte han den for 958 Slettedaler;(}
Da var den sat til at have 27112 Tønde bornholmsk
Hartkorn, hvilket tyder paa, at dens Jord ogsaa da
regnedes for at være af god Bonitet. Desuden ejede
Hans Kofod 35~ Selvejergaards Stæl**), som laa tæt
ved Simblegaard, saa det hele blev en stor god Landejendom at drage Indtægt af. Dog gav Agerbruget
fremdeles kun lidt af sig i hans Tid. Det blev snarere
Kvægav:len med Udførsel af Stude, Heste og Svin,
der blev den vigtigste Indtægtskilde, om end Kvægpest og andre Kreatursygdomme lagde nogen Hindring i Vejen derfor. Tilstanden i det hele bedredes
dog efterhaanden; og Bornholmerne blev bedre behandlede af Regeringens Embedsmænd.
1746 paabegyndte Pastor Agerbech i Klemensker
en kristelig Vækkelse; og Sandemand Hans Kofod
blev sikkert en Del paavirket deraf. Ifølge Thaarups
"Oversigt" gav han 66 Rigsdaler og 4 Mark til fattige i sit Sogn, og han fik øje for, hvad den enkeltes
Opdragelse og Oplysning havde at betyde for Samfundets Vel; derfor gjorde han meget for sine Børn
i den Retning. Han havde 6, nemlig: Jørgen, som
han lod studere, og som siden blev Sognepræst i
Klemensker, Peder, som blev uddannet til Officer og
blev Ejer af Splitsgaard, 3 .Børn, der døde, før de
naaede Maalet, og endelig: Mads, der ogsaa fik
Officersuddannelse og som yngste Søn arvede Fædrenegaarden ved Aar 1764.
Kaptajn Mads Kofod blev gift med Skovrider Hans
Pils Datter Anna Margrethe og fik med hende 6 Børn,
*) En Slettedaler = 2 Kr. 13 1/ 2 øre.
**) Stæl = ubebygget Oaardplads.
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hvoraf Anna kom til Store Hall ega ard i Olsker i Ægteskab med Hans Konrad Kristensen, medens de andre
døde tidlig eller kom i mere beskedne Stillinger; men
deres Moder døde allerede som 35aarig 1775; og
Mads Kofod giftede sig igen Aaret efter. Det var med
Præsten Agerbechs Datter Gyde, med hvem han atter
fik en Flok Børn, 8 i alt, hvoraf 3 døde som smaa
eller unge, og af de andre kan nævnes Andreas, der
studerede og blev Sognepræst i Jylland, og Nikolaj,
der ogsaa blev Student og senere Skibskaptajn, og
Caspar, der lærte til Jurist og blev Herredsfoged i
Svaneke. Mads Kofods Valg af anden Hustru kunde
tyde paa, at Sorgen over Tabet af den første havde
drevet ham til at søge Trøst i Kristendommen og
derved kommet i nærmere Forbindelse med Pastor
Agerbech. I det hele taget lader det til, at Familien
var kristelig vakt, saa det jordiske Gods ikke var dem
det vigtigste. Ved Arvudbetaling og Bekostning paa
Børnenes Uddannelse var det nok gaaet tilbage med
Velstanden for Mads Kofod; for han solgte sin store
Proprietærgaard 1793 og flyttede til en mindre Gaard
i Rutsker (Baasegaard). Det var jo heller ikke de
bedste Kaar for Landmanden den Gang. For Søfolkene var det derimod en heldig Tid.
Den ny Ejer af Simblegaard, Skipper Jesper Hansen Holm, havde tjent sig saa stor en Formue paa
Havet, at han kunde give 16000 Rigsdaler for sin udsøgte Landejendom. Det berettes, at han havde sejlet
i Fragtfart paa de store Have under Revolutionskrigene
og haft sit Skib armeret og været med til at kapre
andre Handelsskibe. Som Minder fra denne Sejlads
har man en svær massiv Guldring, som afdøde Lærer
Holm i Povls ker skal have opbevaret. Efter alt at
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dømme har Skipper Jesper Hansen Holm været noget
haardhudet og deri lignet sin Bedstefader Jesper Hansen, der f. Eks. ~ngang egenraadigt lod sin døde Søn
begrave med Klokkeringning og Salmesang uden
Præst. -- Som Landmand sørgede Jesper Hansen
Holm for at holde Gaardens Bygninger i Stand. Da
den søndre Længe var brøstfældig, lod han den nedrive og byggede en ny paa 27 Fag, som han lod
indrette til Kornlade. Dette skete i Aaret 1807; men
ellers vides ikke meget om ham. Hans Slægt mener,
at han nok ogsaa har sejlet, efter at han blev Landmand. I Ægteskab med Stine Mørch, der var Datter
af en Skippervært i København, havde han 5 Børn,
hvoraf det ene døde tidlig. De andre levede derimod
og forplantede Slægten. En Datter blev gift med Kapt.
Ibsen, Landsdommergaard, en do. magedes med Holm,
Baasegaard i Ruts, en fik en Avlsbruger Kofod, Tassen; og endelig kom Sønnen Hans, som han lod
oplære til Officer paa gammeldags Vis og -overtage
sin Gaard.
Denne Søn Hans Holm købte altsaa Simblegaard
1818 og gav 10000 Rigsdaler for den. Det var jo
billigt i Forhold til, hvad hans Fader havde givet;
men han var jo ogsaa "Gaarddrønt". Som Officer avancerede Hans Holm til at blive Ritmester; og han var
tillige en efter den Tids Forhold dygtig Landmand.
Desuden havde han Lyst til Forretning. Det fortælles,
at han købte 16 Gaarde for de derpaa hvilende Bankheftelser, men maatte sælge dem igen uden synderlig
Vinding. Mere heldig var han med Driften af Sim blegaard. Dens Jorder lod han inddele i passende Sædskifter, saa de kunde yde det mest mulige; og han
ombyggede østre Længe 1835 og den vestre Aaret

I
"'

efter. Den største Bedrift gjorde han dog nok ved
at ombygge Stuehuset, den største Del i Aaret 1843
og Resten 3 Aar efter. Tømmeret dertil lod han nemlig tildanne af Egetræer fra Gaardens Skove, idet hans
Karle og Snedkere baade fældede Træerne, huggede
dem til og skar dem op med Kløvsav ; og Bræder
og Planker til Lofter, Vinduer og Døre" blev skaaret
op af Vragtømmer. Tømmeret var saa kærnefuldt, og
Arbejdet blev saa godt udført, at den Stuelænge staar
endnu og er meget brugbar. Den er ogsaa stor efter
den Tids Forhold, nemlig 69 Alen lang og 14 Alen
bred, altsaa 23 almindelige Fag. Men Brædematerialet,
de brændte Sten og Kalken m. m. skulde jo købes;
og derfor fik Ritmester Hans Holm 300 Rigsdaler
Underskud i sit Kasseregnskab førstnævnte Aar. Han
plejede ellers at have et Par Hundrede Daler tilovers
med en Balance af 1600 Daler.
Skønt Ritmesteren var meget interesseret i Landvæsenet og sørgede for Gaardens Drift, nægtede han
sig dog ikke saadanne Fornøjelser som Jagt og der·
med fø~gende Selskaber. Naar Jorden var efteraarspløjet, og Plejltærskerne begyndte at banke løs paa
Sæden, gik han meget ofte sammen med en Kammerat ud paa Harejagt ; og det var ej blot Simblegaards Grund, de jagede paa. Holm lejede Jagtretten
baade i Klemens, Ruts og Nyker Sogne, saa der var
et stort Distrikt at gennemsøge; men Udbyttet kunde
ogsaa være omkring ved et Hundrede Harer for hvert
Efteraar.
Ritmester Hans Holm var en agtet Mand i sit
Sogn og betroet forskellige Tillidshverv som Forligsmægier, Medlem af Amtsraadet m. m. I hans Tid var
det, at man fandt de før omtalte Oldsager i Balsmyr
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Mose; og han sørgede for, at de fundne Ting blev vel
bevarede, I sine sidste Aar skal han have været grebet
af Kristendommen og vidnet derom for sine nærmeste. Hans Hustru hed Anna Hansen. Hun var udgaaet fra et Husmands- eller Avlsbrugerhjem og var
ham nok en god Støtte. Hun skænkede ham 2 Børn,
nemlig: Jesper, som blev uddannet til Officer ovre
og siden gift med Løjtnant Ankers Søster og kom
til Bækkegaard i Klemensker, og Nikolaj, som ogsaa
blev Officer; og han fik Fædrenegaarden.
Dette sidste skete i Aaret 1855, idet den gamle
Ritmester da flyttede til et Hus, der var bygget paa
Gaardens Grund; og siden levede han af de 14000
Rigsdaler, som Sønnen maatte tilsvare for Sim blegaard. Denne havde ogsaa faaet sin Officers ud dannelse ovre; og han avancerede snart til Ritmester,
ligesom hans Fader havde gjort. Ligeledes vandt han
Folks Agtelse og betroede Stillinger. Han var saaledes i mange Aar Medlem af Skoledirektionen. Som
Landmand var han maaske noget gammeldags, men
begyndte alligevel at dræne Jorden og forstod ogsaa
at dyrke den, saa den gav god Afgrøde. Han var
gift med Kg!. Agent Thorsens Datter, Engeline og
havde med hende 3 Børn: en Datter Anna, som blev
gift med L. Stender, Ladegaard, en Søn Jens, som
er dansk Jurist, og endelig Hans, som han lod oplære til Løjtnant, og til hvem han solgte Simblegaard
1885 for 150,000 Kr.
Løjtnant Hans Holm, som blev gift med Proprietær
Hans Rømers Datter Gertrud, var ivrig for at drive
Landvæsenet paa moderne Maade. Han skaffede tidssvarende Avlsredskaber og Maskiner og drev Gaardens Mejeri ved Hjælp af Centrifuge og Kærne-

maskine, længe før der kom noget Andelsmejeri i
Sognet. I Aaret 1885 ombyggede han vestre Længe
og indrettede deri en meget god Kostald og forsynede
den med tilsvarende Besætning af Malkekøer. Desuden lod han rydde en Del Skov og Krat og lod
tørlægge og pløje nogle Enge, saa ca. 60 Tdr. L.
hidtil uopdyrket Areal blev omdannet til Avlsjord.
I Aaret 1896 lod han 8 af sine Fæstehusmænd faa

Simblegaard:::med Jordareal
i Aaret 1917,

Køb paa deres fæstede Jord, saa de blev Selvejere.
Paa den Maade blev hele Terrænet øst for Risbyvejen skilt fra Gaarden, hvad ovenstaaende Kort antyder.
Paa Grund af Løjtnant Hans Holms Klogskab og
Interesse for Landvæsenet blev han en Tid Formand
for Bornholms landøkonomiske Forening og Næst·
formand for Bornholms Hesteavls Centers Bestyrelse.
Men Stillingen som Proprietær maatte han tidlig fratræde. Den høje Pris, han havde givet for sin Gaard,
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i Forbindelse med de store Bekostninger, han havde
gjort paa den, samt andre uheldige Forhold bevirkede, at hans Gæld voksede, saa det aarlige Rentebeløb blev uoverkommelig stort; og i Aaret 1901
overtog Bornholms Spare- og Laanekasse Sim blegaard som første Prioritetshaver. Derefter flyttede
Løjtnant Holm til Rønne, hvor han nu virker som
Konsulent for Hesteavl.
Konsulenten var altsaa den sidste Simblegaardsejer af Holmslægten. Han har 3 voksne Børn: Jens,
der er Godsforvalter i Rusland, Knud, der er Forvalter hjemme i panmark, og Marie, der er gift i
København.
Samme Aar som Løjtnant Holm flyttede, købte
M. Skou fra Duegaard i østermarie Simblegaard af
Sparekassen for 101,000 Kr., og han besad den derefter i 5 Aar. Han lod hugge en Del gammel Skov
og solgte en . lille Parcel paa 3 Tdr. Land fra Gaarden. Men ellers skete der ikke noget særligt der i
hans Tid. Da Skou, som var en ældre Mand, omsider ønskede at faa en mindre Gaard, byttede han
Simblegaard bort til H. C. Jespersen fra Risegaard ;
og Simblegaard med Udbo og Besætning blev da
sat til 115,000 Kr.
Herman Christian Jespersen, gift med Martha Jensen fra Tornby, var en fjern Slægtning af Holmfamilien, som havde haft Simblegaard i et Hundrede
Aar. Han købte nogle frasolgte Parceller tilbage og
gjorde meget for at udvikle Gaardens Drift; men
efterhaanden gik hans Interesser ogsaa stærkt i anden
Retning. Som Højres Leder og Valgkandidat til Folketinget maatte han ofre megen Tid til politisk Arbejde;
og i Aaret 1912 besluttede han at sælge sin Gaard,

Køberen var Fr. G. Stender, og han gav 105,000 Kr.
for den. Derefter flyttede Jespersen til Rønne, hvor
han blev Redaktør af Bornholms Avis.
Stender havde saa Simblegaard i 5 Aar; og i den
Tid gjorde han adskillige Forbedringer paa den. Det
gamle Svinehus, som stod ud ad Haven til, lod han
rive ned og byggede et nyt Nord paa til vestre Længe
i Flugt med Kostalden. østre Længe lod han indrette til Hestestald; og Gaardlængen, der før havde
huset Hestene, blev indrettet med Vognporte og
Hønsehus. Han tækkede alle Gaardells Udlænger
med Tagpap paa 2 Sider nær, og Stuehuset belagde
han med Tegl. øst for Gaarden anlagde han en ny
Køkkenhave og omlagde Frugt- og Blomsterhaven,
der gaar Nord om Stuehuset. Endvidere bemærkes,
at han merglede 10 Tdr. L. af den letteste Jord; og
endelig fornyede han Heste-, Kvæg- og Svinebesætning, og naaed~ paa den Maade at drive Gaarden
frem, saa Sæden kunde give fra 18-24 Fold og
Køerne indtil 6300 Pund Mælk pr. Ko om Aaret.
Nu er Simblegaards samlede Areal 184 Tdr. L.,
hvoraf 155 er Ager, 8 Eng og 17 Skov, Mose og
Hede, medens Gaardsplads og Have optager ca.
4 Tdr. L.; og der holdes 50 Malkekøer, 34 Ungkvæg
med Tyre, 10 Heste, 6 Plage, 8 Faar og ca. 100
Fedesvin. Besætning og Udbo er assureret for 67,000
Kr. og Bygningerne for 40,000 Kr., medens Gaardens
Ejendomsskyld kun er sat til 105,000 Kr. Sim blegaard er altsaa nu i en fortrinlig Drift. Derfor gik
den ogsaa op til en Købesum af 165,000 Kr., da
Stender for nogle Maaneder siden solgte den til Alfred
Lind fra Brogaard, som sikkert fortsæ.tter i sin Formands Spor. Fr. Stender er gift med Kristine Jensen
9

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Ellevte Bind, Rønne 1917

130

131

fra Frigaard i Knudsker og bor nu med Hustru og
3 Børn ogsaa i Rønne.
Saaledes er 'Historiens knappe Beretning om de
forskellige Personer og Slægter, der under vekslende
Forhold har boet paa Simblegaard fra den ældste Tid;
og foranstaaende Skildring kunde næppe være blevet
meget fyldigere; thi meget er skjult i Glemselens
Bog; og hvad hver især har naaet i aandelig Henseende, kan vel anes, men ikke ret beskrives.

Gaardens Jorder ligeledes, medens dens Bygninger
blot staar som Minder om nyere Tiders raske Færd.
Som det er antydet paa omstaaende Kort, strækker Vallensgaards Jorder sig over de store Lavninger
Sydøst for Almindingen, hvor Læsaaens øvre Løb
vander de side Engstrækninger ved Ekkodalen og
danner Moser og Sumpe mellem Skovkrattet. Op over
disse hæver sig mod Vest de stejle vedbendsmykkede

Vallensgaard.
Vallensgaards Historie er tidligere skrevet af afdøde Lærer J. A. Jørgensen; men da jeg bringer en
Del møjsommelig samlet nyt Stof, og min Skildring
i det hele er selvstændig udarbejdet, haaber jeg, den
ikke skal være overflødig.
Nævnte Gaard har med Undtagelse af et Fund af
nogle Flinteøkser ingen Minder fra Oldtiden; men
saa er den des rigere paa Beretninger fra den historiske Tid. Disse er saa mange, særlig om Lybekkernes Forhold der, at de kunde fylde en hel Bog;
og da her ikke er Stedet at gengive alt det Stof, maa
vi nøjes med en kort skitseret Fremstilling deraf.
Vallensgaard ligger ved en gammel Alfarvej fra
Aakirkeby gennem Almindingen til Slottet; og dens
Brolægning har ofte genlydt af 'Høvdinghestes Hovslag og Trampen. De gamle Lindetræer, hvoraf et
ses rage op for Enden af Stuehuset, har ogsaa været
Vidner til adskillige fordums Begivenheder, og selve

Vallensgaard.

Ekkodalsklipper med de kratbevoksede Rævehulebakker ligeoverfor, medens dyrkede Smaahøjninger
(de hvide Pletter) kommer længere øst efter; og enhver vil kunne skønne, at der i dette Terræn fra den
ældste Tid har været gode Græsgange for Kvæget og
prægtige Skjulesteder 'for det Storvildt, der fandtes
paa Bornholm den Gang.
Den gamle bornholmske Historieskriver Rasmus
Rauffn mener endog, at Navnet Vallensgaard skulde
stamme fra, at der "holdtes Kiør noch til Gaarden
9*
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og vanker meget MeIk og Valde. " Men mon alligevel
ikke snarere den anden Historieskriver P. N. Skovgaard har Ret, naar han formoder, at Navnet Vallensgaard kommer af Val (stor ubeboet Mark eller Kamp~

ValJensgaard med Jordareal
fra gammel Tid.

plads); thi saaledes laa den netop hen i Begyndelsen
af det 16~ Aarh undrede. Den havde tidligere været
en af de 4 Herredsfogedgaarde, som tilhørte Kongen.
Men saa var der kCllnmet en Sværd tid for Landet i Aaret
1509 og senere, hvor Lybekkerne plyndrede og brand-
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skattede Bornholm; og da maa Vallensgaard være
bleven afbrændt og ødelagt. - De lybske Sørøvere
blev imidlertid helt Herrer herovre, idet Kong Frederik
d. lste for Gæld maatte pantsætte Øen til dem paa
50 Aar fra 1525 af; og.cte indsatte Fogder paa Hammershus, der skaltede og valtede med Bornholm,
næsten som de vilde, og altsaa ogsaa med Vallensgaard. Hilbertz' Aktstykker beretter saaledes, at en
Bonde klagede over, at Fogden Bernt Knop tog noget
Eng fra ham og lagde til Vallensgaards Jord, som
Fogden altsaa havde tilegnet sig; og endvidere berettes , at .den samme Foged ophævede de omtalte
.
Herredsfogedstillinger og skænkede de derved ledIgblevne Gaarde til lybske Herrer, som skulde forvalte
dem under Hammershusfogdens Overhøjhed. Pau den
Maade kom Vallensgaard i Hænderne paa en lybsk
Raadsherreætling ved Navn Carsten Luneborg i Aaret
1541. Og Forleningsbrevet til ham lyder efter Hilbertz' Aktstykker til Bornholms Historie saaledes:
Borgmestere og Raadmænd i Lybek bekjende
ved deres aabne Brev, at de have overdraget til
Carsten Luneborg "Wallandegordenn" paa Bornholm, hvilken en tid lang laa øde, men som han
har opbygget og anvendt megen Bekostning paa,
som arveligt Lehn, Arving efter Arving, saalænge
Raadet har Landet Bornholm i Besiddelse, imod
at han deraf til Herskabet, det nuværende eller
tilkommende, erlægger aarligt 1 Tønde Smør, og
da dette skeer til Kronens Nytte og Gavn, nærer
man det tillidsfulde Haab, at den kongelige Regering vil stadfæste denne Forlehning
Fredag post dom. Quasimodag.
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Den Carsten Luneborg havde tidligere som Lybekkerfoged plaget Bornholmerne og været i Fangenskab derfor 2 Gange, saa nu var han glad ved at
drive mere fredelige Sysler; og han havde altsaa
bygget Vallensgaard op efter den øde Tilstand, den
havde ligget i, og siden fik han Lov at bo der i 14
Aar. Bornholmerne led frygteligt under de lybske Fogeders Herredømme; og særlig Bernt Knop gjorde sig
forhadt ved sine UdsugeIser og haarde Straffedomme,
saa Befolkningen klagede til Kongen over ham Gang
paa Gang og gjorde endogsaa et fortvivlet Forsøg
paa selv at afkaste Aaget ved Kampen paa Egla Enge
1535. Efter Nederlaget blev Fogden endnu værre og
straffede de opsætsige med Bøder og Henrettelser;
og Kong Kristian den 3~i~ maatte tilsidst for Alvor
tage sig af Sagen. Han sendte Stig Pors og andre
Mænd herover til at undersøge Forholdene; og det
endte med, at Bernt Knop blev afsat; og Lybekkerne
maatte love at betale de forurettede Bornholmere
Skadeserstatning.
Mens denne Sag var for, har Lybekkeren Sweder
Ketting nok paa sine Rideture fra Hammershus til
Aakirkeby lagt Mærke til Vallensgaards fede Græsgange og gode Jagtdistrikter, for han gik hen og
købte hele Herligheden af Carsten Liineborg i Aaret
1555 og tog derefter Ophold paa Vallensgaard, hvor
han siden holdt meget af at bo. For at gøre den
mere herregaardsagtig udvidede han Bygningerne og
opførte et Stenhus med Taarn og Kælder imod øst
og indrettede et Bryggers, som Lybekkerne siden
regnede for at være noget af det bedste ved Gaa;den,
saa Sweder Ketting blev Bornholmernes Foregangs-
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mand paa Ølbryggeriets Omraade. 1556 blev ,han
udnævnt til Lybekkernes Foged eller Høvedsmand
herovre; og skønt· han da havde Ret og vel ogsaa
Pligt til at bo paa Slottet Hammershus, lader det til,
at Vallensgaard har været hans egentlige Hj.em. Der
havde han sin Familie; og der nød han sikkert ogsaa Jagtens Glæder. Men hans Embedsstilling lagde
Beslag paa megen af hans Tid og skaffede ham
mange Bryderier, saa Livet der blev ikke Nydelse altsammen. Da de Erstatninger, som Lybekkerne var
blevet idømt at betale, udeblev saa længe, troede
man, det var hans Skyld og saa derfor umildt til
ham; og skønt han var uskyldig i det Stykke, gav
hans Forhold som Foged dog ofte Grund til Klage,
idet han altid saa paa Lybekkernes Fordel. Det
samme gjorde han ogsaa i Syvaarskrigen 1563-70,
da han ellers ledede Øens Forsvar paa en rosværdig
Maade. Kong Frederik den 2den antog ham imidlertid for at være dansksindet og udnævnte ham derfor
til sin gejstlige Jurisdiktsfoged paa Bornholm 1565;
men dette Embede krævede, at han skulde handle
paa Kongens Vegne i visse Sager samtidig med, at
han havde at varetage Lybekkernes Interesser; og da
det ikke er let at dele sig saaledes, blev Stillingen
uholdbar i Længden. Bornholmerne klagede over, at
han afsagde uretfærdige Domme, tog mere Indtægt,
end han havde Ret til og hensynsløst lod Folk kaste
i Fængsel eller henrette. Disse Klager optændte omsider Kongens Vrede, saa han gav Sweder Ketting
Afsked som sin Foged allerede 1571, og efter at en
Kommission havde undersøgt hans Forhold nøjere,
blev han ogsaa afsat som Lybekkernes Embedsmand
1573.
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Dermed havde Sweder Ketting udspillet sin Rolle
paa Bornholm, og samtidig blev det forbi med hans
Herresæde. paa Vallensgaard, hvilket sidste nok var
ham en stor Sorg, thi han havde elsket denne Gaard
og gjort. meget for, at den aldrig skulde komme i
Danskes Eje. Mens han endnu var i Kongens Gunst,
havde han faaet denne til at udstede et Gavebrev paa
Vallensgaard til hans Søn Jørgen. Dette lød saaledes:
Skjøde til Jørgen Ketting.
Fr. II. Giøre alle vitterligt at wij aff synderlig
gunst och naade saa och for troschaff og willig
tieneste, som os Elsehel. Sweder Ketting Embitzsmand paa wort slot Hammershus och wor Jurisdietsfoget paa wort Land Bornholm os och riget
hertil giort och beuist haffuer, och han och hans
søn Jørgen Ketting her effther troligen giøre och
beuise mue och skulle, haffue wndt skiøtt och
gifuit, och nu mett thette wor obne breff vnder skiøder och giffuer forne Jørgen Ketting och hans
arffvinge en wor och kronens gaard paa for~~ wort
Land Borneholm, vdj sønderherrit vdj Aakiersogen
liggendes kallis Wallentzgaard, met ald same
gaards rente og rette tilligeIse, agger, eng, skouff,
marck, fiskewand, fegang, wott og tiuffuert aldeles
inthet vundertagit, at haffue nyde, bruge och beholde til arfuelig eyendome met ald kongelige
rente och rettighed, saa frij som Addelen nyder
och bruger theris gotz ther paa landet. Dog saa
at forne Jørgen Ketting och hans arffuinge, skulle
were os och wore efftherkommere konninger vdj
Danmarck och Danmarcks rige hulde och tro, wort
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och rigens gaffn och beste wide och ramme, och
wor skade og forderffue aff theris yderste formue
wende och affuerige. Thij forbinde wij alle, ehuo
thehelst ere eller were kunde serdelis wore fogitter, Embitzmend och alle andre forn~ Jørgen Ketting eller hans arffuinge her emod paa forne Wallensgaard eller nogen sin rente og rette tilligeIse
met herlighett och friihett effther som forIlit staar,
at hindre eller i nogre maade forfang at giøre
vnder wort hyllist och naade.
Giffuit Lundegaard then XIIj Aprilis 65. (Det
er 1565. Hubertz).
Ovenstaaende Kopi af det med Kongens Segl forsynede Dokument, der skulde give Sweder KeUings
Søn "Ret til at bruge og beholde Vallensgaard med
Tilliggelse til arvelig Ejendom, som Adelen bruger
deres Gods," fik altsaa ingen Værdi, efter at Faderen
var afskediget paa ovennævnte Maade. Denne maatte
altsaa overgive sin kære Gaard til den næste Lybekkerfoged 1573 og rejste derefter til sin Hjemstavn,
hvorfra han ordnede det med at faa Vallensgaard
solgt til Sylvester Francke 1575; og kort efter døde
han.
Sweder Ketting var 2 Gange gift; den første Hustru, M1ugaretha, døde d. 13. 8. 1568, og den anden,
Thalia, døde 1572, og de blev begge begravet i Aa
Kirke, hvor der endnu findes 3 Ligstene som Minde
om dem og deres Mand. Foruden Jørgen havde han
en Søn, der hed Sven, samt nogle mindreaarige Børn,
som nok alle fulgte deres Fader til Lybek.
Den følgende Vallensgaardsherre, Admiral Sylvester Francke, havde gjort Tjeneste i den danske
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Marine i Syvaarskrigen og udmærk~t sig ved at være
baade dristig og tapper, naar det gjaldt, saa man
skulde synes, at han egnede sig daarligt til at sidde
stille paa en Gaard; og der var nok heller ikke saa
megen Stadighed over ham, at han kunde det; for
det berettes, at han boede vekselvis i København og
paa Vallensgaard. Det varede heller ikke saa længe
med hans Besiddelse af denne Sweder Kettings "øje-.
sten"; thi efter 5 Aars Forløb solgte han den til Kongens Lensmand paa Bornholm, Henrik Brahe. Men
denne Handel var ikke efter Kongens Ønske; for
han vilde selv have den for det gode Jagtterræn
Skyld; og da han havde 1000 Daler tilgode af Sylvester Franeke, vilde han have Henrik Brahe til at
gøre Handelen om igen, og skrev derfor følgende
Brev til ham (efter Hlibertz):
Breff til Henrich Brahe.
Fred. II. Wiid, at som wij forfare, atthu skaB
haffue handlit med os Elskl. Siluester Franeke, om
thend gaard Wallandtzgaard, som hand haffuer
kiøbt aff Sueder Ketting, og epther att wij ieke
thuiffle, at thig io er witterligt, at forne Sueder Ketting, saawelsom forne Syluester Franeke, med wor
synderlig Beuilging oeh thilladelse, thend ene epther andenn, samme gaard kiøpt haffuer, thu oeksaa
wedst thig at erindre, at wij siidenn med fliid haffue
Os tilforhandlit huis godtz, som nogle wore wndersotthe aH Addelen her wdj Riigitt, the Oxer oeh
Andre ·therpaa Landet haffdt haffue, saa thu wel
theraff kunde haffue at beteneke, at wij ieke wilde
tillade thiig eller nogenn andenn at kiøbe forne
gaard, kunde wij Os ieke anderledis til thig forsee,
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end atthu paa wore wegne oeh Os til Beste, med
forne Siluester Franeke om forne gaard haffuer thig
indladt. Bedendis thig oeh wille atthu paa wore
wegne oeh Os til Beste forne handel, om forne gaard
giører med forne Siluester Franeke til Ende, thagendis endelig nøiagtig ski øde aff hannom paa samme
gaard wnder Os oek Kronnen. Huis thu hanno m
paa forne Kiøb wdj haffre eller andit allerede wdlagdt haffuer, wille wij thig lade egien giffue oeh
fornøige, oeh huis hannom ydermere therpaa kan d
tilkomme epther thed Kiøb oeh handel, thu med
hannom giordt haffuer, wille wij j Hige maade lade
hannom giffue, naar wij aff thig maa haffue therom
elar Besked. Therepther etc. Aetum Wamdrup
thend 22 Aprilis Aar etc. MDL. XXXj. (1581).
Hvis Adelsmanden Henrik Brahe har bøjet af for
Kongens Ønske eller Befaling, er Vallensgaard altsaa
kommet .under Kronen 1581; men Brahe har i saa
Fald nok faaet Lov at beholde den i Forpagtning.
Ifølge historiske Beretninger boede han en Tid paa
Vallensgaard og en Tid paa Hammershus, mens han
var Kongens Lensmand herovre. - Om Henrik Brahe
vides, at han var en langt ædlere Skikkelse og retfærdigere Høvedsmand, end de lybske Herrer havde
været, saa Bornholmerne maa have haft det forholdsvis godt i hans Tid. Som Eksempel paa hans gavmilde og gode Sind kan bemærkes, at han og hans
Hustru skænkede en Gaard (Frostegaard) i Aaker til
Fattighospitalet i Rønne. Nævnte Gaard havde tidligere hørt ind under Vallensgaard. Det berettes, at
han i sin Ungdom led af Melankoli og mente, at han
ikke burde gifte sig (vistnok af kristelige Hensyn);
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og han nægtede i 10 Aar at ægte sin trolovede. Dog
kom han efterhaanden ind paa en mere sund Tankegang; og i Aaret 1574 holdt han Bryllup med sin
Fæstemø Lene Tagesdatter Thott, med hvem han levede i et 13aarigt Ægteskab og fik 3 Døtre.
Den ene af disse, der hed Else, blev omsider gift
med Rigsraad Henrik Ramel; og sammenholder man
dette med, hvad Trap og P. N. Skovgaard beretter,
at i Aaret 1624 ejedes Vallensgaard med Herregaardsnavn af Henrik Ramels Arvinger, saa maa nævnte
Gaard alligevel være blevet i Brahes Slægt; og naar
man betænker, hvor mægtig Adelen var den Gang,
saa er det vel ikke usandsynligt, at Kongen alligevel
har maattet godkende Henrik Brahes Handel med
Sylvester Francke. 1587 døde imidlertid den adelige
Lensmand; og da maa hans Svigersøn Henrik Ramel
altsaa have overtaget Vallensgaard, selvom han ikke
tog Ophold der. Dennes Børn: Henrik, Ove og
Ane ejede den 1624; og den ene af dem har naturligvis overtaget den. Henrik var Landsdommer i
Skaane nogle Aar og siden Landkommissær til 1642;
og i Aaret 1650 blev han sendt til Bornholm for at
ordne Ebbe Ulfeldts Forhold. Ane blev gift med
Kansler Peder Reedtz.
Ifølge Rasmus Raffn ejedes Vallensgaard 1671 af
"Erlig og Velbyrdig Mand Steen Reedtz';; og da
denne jo var i Slægt med førnævnte Kansler Peder
Reedtz, kan man altsaa ogsaa følge de adelige Besidderes Række og slutte, at Vallensgaard har været
i Henrik Brahes Slægt i 100 Aar. Ejerne har sikkert
ikke boet paa deres bornholmske "Herregaard" altid
i den Periode; men de har utvivlsomt besøgt der af
og til dels for at drive Jagt og dels for at tilse deres

Forpagtere eller Bestyrere. Selve Gaarden er vel nok
blevet noget forsømt i den Tid; men Rasmus Raffn
beretter alligevel 1671, "at den da forestaas af Peder
Laursen og Johanne Rasmusdaatter, som de have her
indsendt for 10 Aar siden og dennem med samme
Gaard og Gods forsynet, hvilken og hans Velbr.s
Gavn troligen og i alle Maader tilser og forfremer."
Omkring ved 1680 kom Vallensgaard i Slægten
Miillers Eje, i det dens Stamfader Ancher Anthoni
Miiller da tilkøbte sig den (utvivlsomt af Steen Reetz)
tilligemed noget andet Jordegods paa Bornholm.A. MUller var født i Kallundborg 1654; og hans 3
Søskende omtales senere som Københavnere. En Tid
derefter igen berettes, at A. MUller og hans Søster
EIisabeth;() er blevet ansete Bornholmere, saa Familien har rimeligvis i København stiftet fornemme Bekendtskaber, der har ført dem til Bornholm. Faktisk
er det i hvert Fald, at Ancher Anthoni MUller var
kommen hertil før 1686 og gjort sig saa fordelagtig
bekendt, at han dette Aar blev udnævnt til Vicelandsdommer paa øen. Den egentlige Landsdommer Mathias Rasch maatte nemlig under en Strid med den
berygtede Amtsskriver Avgust Dechner flere Gange
vige Pladsen i sit Embede, som ikke kunde henstaa
ubesørget. Saaledes kom A. MUller ved den Lejlighed
ind i en meget højagtet Stilling og blev ved samme
Tid gift med en anset Dame: Borgmester Poul Kofods Enke, Magdalene Margrethe Heseler, som var
af adelig Æt; og at de har ført et stort Hus og omgaaets Øens fornemste Familier, vidner flere Ting om.

..

~) Elisabeth blev gift med Kaptajn Morten Kofod, som var
en Søn af Bor!;(mester Poul Kofod i Svaneke.
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Kirkebogen i Aaker beretter, at to af deres Børn er
blevet holdt over Daaben af Oberstinde Fru Cicelle
Grubbe og et Barn af Fru Lisabeth Acheleje Claus
Kofods osv. Deres Vandel har sikkert ogsaa svaret
til deres Stand. De levede sammen i 20 Aar og havde
5 Børn, hvoraf et døde som spæd. De andre var:
Antonette, der blev Pastor Herman Sodes Frue , Mette ,
der blev gift med Løjtnant Grollou og Agnete, der
kom til at ægte Landsdommer Michel Nansen, samt
Poul, der fortsatte den mandlige Slægtslinie paa Vallensgaard.
Da Fru Magdalene Heseler var død 1706, lod
A. Muller holde Skifte efter hende; og derfra oplyses
det, at han foruden Vallensgaarden, der blev sat til
1500 Daler, ejede 9 Gaarde gammelt Vallensgaardsgods i forskellige Sogne samt Proprietærgaarden
Skovsholm i Ibsker og 22 andre Gaarde samt flere
Ejendomme i bornholmske Købstæder til en samlet
Værdi af 41,298 Daler, hvoraf kun en Fjerdedel var
Gæld, saa efter Fradrag af denne og Arven til Børnene ejede Muller endda 15,200 Daler (32,376 Kr.),
en efter den Tids Forhold meget stor Formue. I sit
andet Ægteskab med Kathrine Frørup fik han kun
2 Børn, der begge døde som smaa.
Heiler ikke Vicelandsdommer Muller boede paa
Vallensgaard, men i Svaneke; og der var det, at han
modtog Kong Kristian den 5~ i sit Hus ved et Flaadetogt, som denne gjorde til Bornholm i Aaret 1687
som før er bemærket. En Mindetavle i Svaneke Kirke
fortæller om dette Besøg. Muller stod altsaa højt anskrevet hos Kongen; og det lod til at blive ved; thi
uagtet han som Vicelandsdommer kom til at afsige
en urigtig Dom, fik han dog Lov at beholde sit Em~
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bede, selv efter at Mathias Rasch ved Dechners Fald
var bleven genindsat i sit. Og dog havde Kongegunsten sine Grænser. 1696 søgte Muller nemlig
om at faa adelig Sædegaards Frihed paa Vallen sgaard; og det blev nægtet ham, fordi Bornholmerne
før havde fa aet sær Frihed, hed det.
Nævnte Ansøgning vidner ellers om, at Landsdommer og Proprietær Muller af alt sit Jordegods
satte Vallensgaard højest; og derfor har han nok
heller ikke forsømt at vedligeholde den og lede dens
Drift. Det vigtigste ved denne var jo at avle de faa
Tdr. Land, der var opdyrket, høste Engene og holde
Grænsegærdet vel i Stand, at de paa Højlyngen løsgaaende Kreaturer ikke skulde bryde igennem og
gøre Skade paa den Smule Sæd, der var paa Marken.
Ti Aar efter sin første Hustrus Død maatte den
gamle Vicelandsdommer ogsaa forlade denne Verdens
, Herligheder (1716), hvorefter hans store Formue blev
delt mellem Arvingerne; og da er sikkert de fleste
af hans mange Gaarde og Byejendomme blevet solgt
for at faa Dødsboet opgjort. Mærkeligt nok fik hans
24aarige Søn Poul ikke straks Fædrenegaarden. Enken maa vel have ønsket at beholde den til sin egen
Slægt; for hun giftede sig siden med Søkaptajn Henrik v. Suhm og forsøgte at drive den en Tid ved hans
Hjælp. Dette Forsøg med Sømanden som Landmand
er nok alligevel faldet uheldig ud; for efter 4 Aars
Forløb lod de Poul Muller overtage Vallensgaard for
2000 Slettedaler (1723). Denne naturlige. Arving, der
vel en Tid havde opgivet Haabet om at faa sin Faders Gaard, sad da som gift Købmand i Svaneke, og
der gik en Del Aar hen, inden han kunde faa sin
Forretning afhændet og flytte til Vallensgaard. Dog
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skete dette omsider; og da har Poul Muller som
gammel Forretningsmand sikkert sørget for at gøre
Gaardens Drift rentabel og faa Bygningerne i god
Stand, om end Misvækstaarene 1726 og 40 har gjort
Nedslag i hans Beregninger. Foruden Vallensgaard
ejede han ogsaa Vigegaard i Ibsker ; og Pasningen
af disse 2 Landejendomme har nok taget al hans
Tid. Den store Børneflok, han efterhaanden fik, gav
ham ogsaa noget at tænke paa. Med den første Hustru, Borgmesterdatteren Elsebeth Bohn fik han 8
Børn, hvoraf de 3 dog døde tidlig. De andre var:
Anker, der siden blev Landsdommer og fik den gamle
Hospitalsgaard i Aaker, Magdalene, der blev gift med
Stadsfændrik Jørgen Kofod, Agnethe, der ægtede
Borgerkaptajn Aleksander Kofod og Margrete, der
fik By- og Herredsskriver Jørgen Madvig, og endelig
Herman, der blev uddannet til Løjtnant og blev først
Proprietær til Store Kannikegaard i Bodilsker og
senere Ejer af Fædrenegaarden. - Poul Muller har
sikkert holdt meget af sin første Hustru, for da hun
var død 1743, ønskede han ikke at gifte sig igen.
Han søgte Øvrigheden om at maatte hensidde som
Enkemand med sine Børn i uskiftet Bo. Denne Hensidden er vel saa blevet ham for trist i Længden;
for 6 Aar efter lod han holde Skifte og giftede sig
igen. Hans Hustru blev Katrine Magdalene Kofod,
en Datter af Kaptajn Morten Kofod og dennes 4de
Hustru (den første havde været Poul Mullers Faster
Elisabeth). - Katrine var da kun 17 Aar, medens
han var 56; og efter denne fremrykkede Alder fik
• Poul Muller atter nogle Børn, nemlig: Sønnen Morten, der rejste ud som Sømand, Elsebeth, der blev
gift med Poul Anker i Rønne og Kathrine, der fik
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Korporal Kjøller til Lynggaard i Aaker. Men inden
de naaede saa vidt, var Faderen død 1764.
De mange Børn havde naturligvis tæret paa Familiens Formue, og det andet Giftermaal foraarsagede
ogsaa denne Gang en Del Bryderier med at faa de
afdødes Gods fordelt tilfredsstillende mellem Arvingerne. Baade yngste Søn af første og eneste Søn
af andet af Poul Mullers Ægteskaber havde jo paa
en Maade Arveret til Vallensgaard; og da de begge
gjorde Krav paa den, blev Sagen saa vanskelig, at
den maatte afgøres af Retten; og efter at den havde
passeret de lovformelige Instanser, dømte Højesteret
den 9. April 1766, at Sønnen af sidste Kuld Morten
skulde have Sæde, Adgang og Indløsningsret til Vallensgaard, medens det overlades til Familien selv at
bestemme, hvem der skulde have Vigegaard ; og dette
sidste afgjorde de saadan, at Landsdommeren fik den
mod at give Løjtnanten 200 Slettedaler i Indløsning.
7 Aar efter døde imidlertid Vallensgaardsarvingen
paa en Sørejse; og under Skiftet efter ham brød
Striden om Arveretten til den gamle Gaard løs igen.
Poul Mullers sidste Hustru Katrine havde nemlig
giftet sig paa ny efter hans Død, og hendes anden
Mand Kaptajn Peter Dam til Kobbegaard gjorde ogsaa Krav paa den for sin yngste Søn Kristian, medens
Poul Mullers ældste Datter af andet Ægteskab, Elsebeth, stillede Kravet for sig og hendes Mand; og
Løjtnant Herman Muller paastod naturligvis sin Ret
som første Gang.
Ifølge Udskrift af Skifteprotokollen var Vallen sgaardsfamiliens Formue svundet ind, saa der var ikke
andet at dele end selve Gaarden, og dette har maaske
bidraget til at gøre Striden noget bitter. Denne Gang
10
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blev der valgt 8 Meddomsmænd til at hjælpe Dommerne med at udfinde, hvad der var Ret; og de 6
udtalte sig saa omsider til Fordel for Løjtnanten,
medens de 2 holdt med den afdøde Arvings ældste
Datter Elsebeth; og Landsdommeren, Hans Skovgaard, gav de sidste Medhold. Dette Udfald af Sagen
vilde Løjtnant Muller ikke lade sig nøje med. Han
indankede Sagen for Højesteret, og den 13. Marts
1776 afsagde den følgende Dom:

Død 1768 var bleven udnævnt til Kannikegaardens
Arving. Men denne var da kun 8 Aar, saa Muller
følte sig nok som hans Bedstefader forpligtet til at
bebo og bestyre Gaarden for ham en Del Aar endnu,
mens han voksede til. Derved kunde Muller jo ogsaa bedst sørge for og have Tilsyn med hans Opdragelse. Paa den Maade fik Løjtnant Mii1ler 2 store
Gaarde at passe samtidig med, at han skulde eksercere med sit Sogns unge Karle ved Kirken om Søndagen og visse andre Tider imellem. Saaledes gik
nogle travle Aar for den højtstræbende Officer og
Landmand; og under alt dette flyttede han til Vallensgaard. Denne Flytning har hans Hustru som født
Kannikegaardsbo vel ikke kunnet taale; for hun døde
kort efter 1786. -- Nu var Dattersønnen Knud imidtertid blevet voksen; og han fik saa Køb paa Kannikegaarden, der blev takseret til 900 Slettedaler.
Endvidere fik han 1000 Slettedaler i rede Penge foruden en Del kostbart Arvegods.
Dette vidner om, at Løjtnant Muller havde tilgiftet
sig stor Rigdom; og en Del af denne kom nu Vallensgaard til gode, saa det blev en Opgangstid for
den. De gamle Bygninger fra Sweder Kettings Tid
har da nok været meget brøstfældige; og Herman
Mimer har nok fornyet dem. I hvert Fald har han
sikkert ombygget Stuelængen ; thi paa et Løsholt i
den stod der før sidste Ombygning 1881 indhugget
Aarstallet 1777.
Aaret efter sin første Hustrus Død giftede Løjtnant
Muller sig med Aakirkebypræstens Datter Birgitte
Whitte, som da var 19 1/ 2 Aar gammel, medens han
var 55. Det var ligesom hans Faders andet Ægteskab meget ulige fbr Parterne; men H. Muller var

Lieutenant Herman Muller
Bør have Sædet, Adgang og Løsningsretten til Vallensgaarden for den paa Skiftet den 22. Juni 1773
forsatte Summa 3000 Slettedaler ; Og Catharine
Magdalene Dam være berettiget til at Bruge og
Beboe samme Gaard sin Livstid. Processens Omkostninger for alle Retter ophæves osv.
Datum ut Supra. Nostro Sub Sigillo osv.
L. S.
Kragh Juell Wind.

..

Fra den Dag var Løjtnant Herman Muller altsaa
retmæssig Ejer af Vallensgaard og glædede sig sikkert til at opslaa sin Residents der. Hans Faders
Enke Katrine Dam hindrede ham vel næppe deri,
for hendes Mand havde jo Kobbegaard at bebo og
besidde. Men der var andet i Vejen for at kunne
flytte straks. H. Muller ejede nemlig ogsaa Kannikegaarden, som før omtalt. Den Gaard havde han faaet
med sin Hustru, Katrine, der var Enke efter dens forrige Ejer Didrieh Busch; og deres eneste Datter Anna
havde i Ægteskab med Købmand H. Sonne i Neksø
et eneste Barn, en Søn, Knud, der ved Moderens
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nok en stærk Natur, der bar sine Aar vel; og hvad
han ikke selv kunde, det hjalp hans unge Hustru
ham med. Som Officer red han ofte til Kirke og
andre Steder, hvor han havde noget at ordne ved
Militsen; og det fortælles, at naar han kom h'jem med
Hovedet fuldt af mørke Tanker over de Bryderier,
han havde haft, saa forstod Birgitte at blæse det hele
hen; og hun var saa flittig og ivrig til at snurre med
Rokken, at hun næppe altid gav sig Tid til at høre
paa ham. I deres Tid hjemsøgtes Landet ogsaa af
tørre Somre; men paa Vallensgaards side Jorder mærkedes dette ej saa meget, der voksede i hvert Fald
Græs paa de store Enge til Høslet og Kvæggræsning,
og Korn til Brød og Malt til eget Brug kunde de
sagtens avle. Desuden skal der jo meget til at lamme
en rig Storbonde, der tillige har Løn som Officer.
H. Muller blev omsider Major. Til Afveksling har
han sikkert ikke nægtet sig Jagtens Glæder, som
Vallensgaards Jorder gav saa god Anledning til; og
i sit Hjem havde han i sin fremrykkede Alder megen
Lykke, idet hans Hustru skænkede ham det ene Barn
efter det andet, iaIt 13. De seks af disse døde dog som
unge eller ugifte, medens de 7 førte Slægten videre.
Disse var følgende: Povl, der blev Skibskaptajn i Svaneke og gift med Signe Gram, Hans, der blev uddannet til Løjtnant, og i Ægteskab med Margrete
Aaby kom til Loftsgaard i Nylars, Herman blev Krigsraad og Toldkontrollør og gift med Katrine Hansen
Mathias, der ægtede en Ane Svendsen og kom
Bækkegaard i 0sterlars, Aleksander, der blev Krigskancelisekretær og Købmand i Aakirkeby, gift med
Cecilie Elleby, Birgitte, der ægtede Løjtnant Karl Kofod, Sjælegaard, 0stermarie og Jørgen Peter, der som

til

t

t
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den yngste Søn skulde have Fædrenegaarden, og dert
fik han ogsaa tilkendt uden nogen Familietvist ved
Faderens Død 1806.
Men Jørgen Muller var kun 2 Aar, gammel den
Gang, saa Moderen maatte baade drive Gaarden for
ham og tage sig af hans Opdragelse i hans Mindreaarighed; og Fru Birgitte var en Kvinde, der forstod
begge Dele, for hun var som før nævnt flittig og tillige noget skrap, saa hun kunde sætte sin Vilje igennem. Som Eksempel paa det sidste kan nævnes, at
hun tvang Regeringen til at betale sig 50 Rigsdaler,
fordi Kg!. Skovrider Rømer havde sat Almindingsgærdet en Smule ind over Vallensgaardsjordens
Grænse. - Jørgen Mimer havde vel nok godt af at
være under sin Moders faste Ledelse i sin Barndom;
men om det var heldigt for ham, at det Forhold blev
ved gennem hans voksne Ungdom og helt op i Mandomsaarene, er vel tvivlsomt; for han var en noget
svagelig Natur. Og dog blev det netop saaledes.
Som sin Moders lydige Søn gik Jørgen hjemme og
hjalp til med, hvad' han kunde i mange Aar; og først,
da hun var død 1842, overtog han Vallensgaard,
som han da maaUe give 5000 Rigsdaler for. Aaret
efter giftede han sig med en paa Gaarden tjenende
MøllerdaUer, som han var kommen til at holde af.
Johanne Kristine Hansdatter hed hun; og dette Valg
af Ægtefælle var meget ilde set af den øvrige Familie. Hun havde intet at bringe med til Gaarden;
og efter at Jørgen Miiller fik udbetalt sine Søskende
deres Mødrenearv, kom han nok til at sidde halv
smaat i det, for Vallensgaard var allerede fra før i en
Nedgangsperiode.
Jørgen Mullers Ungdoms- og Mandomsaar faldt
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ogsaa i en vanskelig Tid. Krigen med England og
Statsbankerotten 1813 havde lammet mange; og var
der end efter Bøndernes Frigørelse 1788 kommet
nogen Fremgang i Landbruget i det øvrige Danmark,
mærkedes dette ikke synderlig paa Bornholm. Paa
Vallensgaard blev der heller ikke Raad til mange
Forbedringer da. De vigtigste var, at Hjulploven blev
afløst af Svingploven og Kartoffeldyrkning paa Marken begyndt omkring ved 1840; og ved samme Tid
blev Fællesgræsningen i Højlyngen ophævet. Alt
dette gjorde jo nok nogen Forandring ved Gaardens
Avl og Kreaturhold ; men da baade Bygninger og
Driftsmaade i det væsentlige var de samme, som de
havde været i det foregaaende Aarhundrede, gives
her en Skildring og et Grundrids af Vallensgaard,
saadan som den var, før den blev ombygget i det
19de Aarh undredes sidste Halvdel.
Alle Bygningerne var Bindingsværk med Straatag
og Lervægge. Længerne var lave og smalle og Udstyrelsen i det hele taget tarvelig. De smaa Vinduer
med blyindfattede Ruder gav ikke meget Lys ind;
men for at bøde paa denne Mangel var de fleste
Døre delte. i Halvdøre, saa man kunde lade den
øverste staa aaben, naar man var inde at udrette noget
i det mørke Rum. I Stuehusets vestre Ende var den 4 Fags store
Sal, hvor de muntre Selskaber og Danse'gilder holdtes.
Den var forholdsvis lys, idet den var forsynet med
3 Vinduer paa Gavlen mod Vest og et imod Syd;
og der var Brædegulv, medens der i de andre Værelser var Lergulv undtagen i Bryggers og Køkken,
hvor Gulvet bestod af store Kampestene. østen for
Salen kom Mellemstuen og Nørre-Stue; og derefter

Storstue og Forstue og siden videre frem den sædvanlige Række Værelser, som Grundplanen ogsaa udviser. I Dagligstuen og Folkestuen stod brede firkan-

r

l
Grundplan af den gamle VaIIensgaard
.
før Ombygningen 1860-90.

tede Bilæggerovne, hvori der fyredes med Brænde
og Tørv fra den store aabne Skorsten i Køkkenet,
og derude var ogsaa Ilderen (muret Komfur) til at
koge Mad paa. Oppe i Skorstenen hang der næsten
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altid nogle Flæskeskinker og Faarelaar til Røgning.
I Flugt med Skorstenen var der en Alkove eller Sengehul med Adgang fra Folkestuen og for Enden af
Sengen et Skap til forskellige Sager. Ved Karlenes
Siddeplads »Dræjnabæjnkjijn" langs Udvæggen i
nævnte Stue stod det store Stenbord, hvorved Tjenestefolkene og Daglejerne spiste. I Bryggerset var
Brønd med Pumpe; og omkring den store Skorsten
derude fandtes Murkar, ~agerovn og Maltkølle*).
Tjenestepigernes Kammer var lige ved Siden af denne,
saa de kunde rigtig faa Gavn af Ovnvarmen imellem.
I Kværnrummet stod Haandkværnen, og i Rullestuen
stod foruden Stenrullen en Seng til at lægge mindre
fornemme Gæster i f. Eks. »Skragaulan", der plejede
at komme »Frauenat" og gøre Hekseri. Desuden
fandtes derinde en Kasse med Sand, hvoraf Pigerne
skulde hente i deres Forklæder, naar de skulde strø
Sand paa de renfejede Ler- eller Stengulve. Af andre
karakteristiske Ting kan nævnes, at der i Folkestuen
hang en Pyramidehylde, hvori Brændevinsflasken og
forskellige andre Kar og Flasker fandtes. I Nørrestue
var et gammelt Egetræsskab med godt udført Billedskærerarbejde, der fremstillede de tolv Apostle; men
dette sjældne Arvestykke blev i Jørgen Miillers Tid
solgt til en omrejsende Handelsmand. Endvidere kan
bemærkes, at der paa Døren til Melhusetfandtes en
Inskription, der kunde tyde paa, at den har været
brugt et andet Sted i et tidligere Stuelius- maaske
i Carsten Luneborgs Bygninger.
I denne Forbindelse kan det nævnes, at det ogsaa
*) Maltkølle

=

Kølne

=

Ovn til at tørre Malt i. Rettelse til

8ornh. SmIg. IX. Side 52. Note 7.
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har spøget i Vallensgaard imellem. En tidligere Husherre eller Foged, som nok havde været meget stridbar og derfor baaret Navnet »Æggelijn", skal ofte
være set og hørt i stormfulde mørke Nætter at fare
omkring i Gaarden og slaa med Dørene; og dette
Sagn passer jo godt til den gamle Vallensgaard. Men
det er tvivlsomt, om Spøgeriet trives i den ny. Vestre Længe var sammenbygget med Stuelængen ;
og der fandtes først Gaardens pæneste Gæsteværelse
med Indgang fra Salen; og dertil stødte Karlekammeret , hvor 2 å 3 Karle havde deres Hybel. Derefter
kom Indkørselsporten og siden de forskellige Stalde
med tilhørende Fodergange og Loer. Hestestalden
var kun lille. Den rummede kun 10 Heste; og 2 af
disse var Stadsheste, som skulde have det bedste
Foder af Hø og Havre. I Foderloen stod Hakkelsekisten, med hvilken Forkarlen skulde fabrikere det
nødvendige Fintfoder af Halm og Havre til at komme
i Hestenes Krybbehæk fra Fodergangen af. Floren
(Grebningen) vendte til Gaardsiden, og derudenfor
laa den sig vidt bredende Mødding.
I nordre Længe fandtes Kostalden og Faarehuset,
hvoraf den første ogsaa var forholdsvis lille. Der
holdtes nemlig kun 10 å 12 Malkekøer paa ValIensgaard den Gang; og skønt disse havde Adgang til
de bedste Græsgange, gav de kun lidt Mælk; og der
produceredes ikke mp-re Smør foruden Hjemmeforbrugetend, hvad der nu og da kunde sælges til Købmanden i smaa Bøtter, og om Vinteren blev der
sjælden noget til ham; for da var Køerne som oftest
sene (udmalkede). I den strenge Frosttid anbragtes
al Mælken i nogle lave Træbøtter eller Lerfade paa
. en Hylde over Bilæggerovnen i Folkestuen; og der
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maatte samles paa Fløde i flere Uger, før der blev
kernet. Men der sagdes rigtignok ogsaa, at "Smarparan" var slem til at udsuge Vallensgaardskøerne
i de Tider. I vestre Længes Udvæg var der et Kattehul, hvor man ofte havde set hende smutte igennem;
og nede paa Engen var der somme Tider tydelige
Spor af, at hun havde kastet op af sit overflødige
Maveindhold. Saadan lod man Overtroen forklare
Ting, som man ikke den Gang forstod. - Faareavlen var derimod Vallensgaards bedste Indtægtskilde.
Derfor var Faarehuset temmelig stort. Midt i det stod
Gammen (den tremmede Foderkrybbe), hvoraf de ca.
40 Faar stod og gumlede Hø og Ærtehalm om Vinteren, medens de om Sommeren selv opsøgte Føden
paa Gaardens Lyngbakker og i dens Kratskove under
en Vogterdrengs Tilsyn. Faarene gav megen Uld og
mange Lam, der solgtes til gode Priser om Efteraaret. I Høsttiden og derefter gav de heller ikke saa
lidt Mælk, Da var Flokken med de udvoksne Lam
paa ca. 100 Stykker; og de var saa vel disciplinerede,
at naar Hyrden om Aftenen stillede sig udenfor Faarehusdøren og sagde: Sjil ud! Sjil ud! saa kom Faarene ud og blev lukkede ind i en Port, hvor de skulde
være om Natten for at malkes næste Morgen, medens
Lammene blev i Faarehuset. Faaremælk til Grøden
betragtedes som en Herreret, og tyk Faaremælk,
"Syltemilk" , paa det tørre Brød var en Lækkerbidsken.
I østre Længe fandtes Stalden til Ungkvæget,
hvoraf der fandtes en Snes Stykker, som plejede at
gaa løse i en Lyngløkke om Sommeren; og der
holdtes ofte nogle Stude, som fededes til Salg. Fjerkræ huset var ogsaa i østre Længe; og det var saaledes indrettet, at det var afdelt til Gæs, Ænder og
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Høns, og de sidste havde deres Hjald ovenover de
andre.
I Gaardlængen fandtes Svinehuset, der var forbavsende lille; men der holdtes gerne kun een So
og nogle faa Fedesvin. Mens en Del af Kreaturerne
gik løse i Højlyngen den meste Tid af Aa:et, holdtes
der nok lidt flere i Antal; men de var hl Gengæld
tyndere; og somme var ofte forsvundet, før man vidste
af det.
Paa Grundplanen ser man, at der fandtes ikke
mindre end 3 Tærskeloer paa Vallensgaaro, og det
var nødvendigt, naar al Sæd skulde tærskes med
Plejl. Der stod Tærskemændene Vinteren igennem
og bankede løs paa Rug, Byg og Havre ja Ærter og
Hvede ogsaa imellem; og deres Løn var hver 25~de
Tønde af den rensede Sæd.
Af andre Rum i Udhusene lægger man Mærke til
Vognporte og Redskabsrum, der ogsaa var mærkværdig smaa; men der brugtes heller ikke ret mange
Avlsredskaber den Gang. Plov, Letharve og Tromle
var det vigtigste foruden nogle. klodsede Træakslevogne. I Huggehuset fandtes Værktøj til at reparere
Trætøjet med; og det kunde Proprietæren eller Karlene for det meste selv besørge; men naar Jernsagerne skulde laves, maatte man til Smeden med
dem; da maatte Husbonden købe baade Jern og Kul
til Brug ved Reparationen og lade en Karl følge med
Vognlæsset til Smeden for at trække Blæsebælgen
for ham og slaa med Forhammeren, naar dette behøvedes; og med Vognen maatte tillige følge Proviant baade til Karlen og Smeden, og Smeden skulde
desuden have 2 Mark (66 Øre) om' Dagen. Det
kaldte man da en meget høj Dagløn; og det var kun
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en udlært Haandværker, der fik saa meget. - Mølleren skulde behandles paa lignende Maade som
Smeden. Naar man skulde have Gryn malet, maatte
en eller to Piger følge med Kornsækkene til Møllen
og siden staa der med Sold og skille Skaller fra
Grynene, til det hele var færdigt; og de maatte ligeledes have Mad med baade til sig selv og Mølleren.
Det Byg, som skulde anvendes ved Øl brygning, behandlede man derimod selv hjemme paa Gaarden.
Man lavede Malt deraf paa Køllen; og Maltet malede
man paa Haandkværnen, før det kom i Ristebaljen
og gav Øllet sin Kraft. Men Mølleren maatte selvfølgelig da som nu male Rugen og Hveden til Mel,
som der skulde, laves Brød af, hvorimod man besørgede Bagningen selv ved Hjælp af den store Bagerovn hjemme paa Gaarden. Man producerede i det
hele taget næsten alle Fødevarer selv den Gang. Men
man levede ogsaa tarveligt da paa Vallensgaard saa
vel som andre Steder. Bart Brød til en Snaps Brændevin eller en Slurk Drikke (Øl) var den almindelige
Mellemmad Morgen, Formiddag og Eftermiddag; og
kun ved Middagsmaaltidet vankede der lidt Sul. Lønnen for Landarbejdet var tilsvarende. Vogterdrengen
fik gerne en hjemmelavet Klædning og et Par Træsko
for Sommeren; og en Karl maatte nøjes med 26-28
og en Pige med 14-15 Rigsdaler om Aaret foruden
Kost og Husly. Daglejeren .modtog ofte Løn i Naturalier som Brænde, Sæd eller Halm; og skulde han have
Pengeløn, fik han sjælden mere end 10-12 Skilling
om Dagen. Kun i den travle Høsttid kunde Daglønnen stige til l Mark (33 Øre) for en Karl og
8 Skilling (16 Øre) for en Kvinde. Fæsterne maatte
,ogsaa gøre en Del pligtigt Arbejde (Hoveri) for

Brugsretten af deres Jord. Paa Vallensgaards Grund
var 19 Fæstehuse med Arealer fra 1-20 Tdr. Land,
hvorfor der maatte ydes baade Heste- og Mandskraft
. paa Gaarden visse Dage om Aaret, saaledes at en
Dags Arbejde med et Par Heste regnedes lig med
5 Dages Slid af en Mand. Landarbejdet var strengt
den Gang, da man ikke havde Maskiner til Hjælp.
I Høsttiden plejede man at begynde Kl. 3-4 om
Morgenen og sluttede først, naar Solen gik ned.Vilkaarene for Fæstning var gerne, at Fæsterne foruden Arbejde og Naturalydelser maatte betale Proprietæren 100 Rigsdaler for Brugen af et Hus ~ed
Jord i 50 Aar, og fik derved til Gengæld Ret hl at
lade sit Kvæg græsse i Gaardens Kratskove og paa
udyrkede Steder.
Vallensgaards Avlsjord var den Gang inddelt i 2
Slags: Bygjord og Havrejord. Til den første henregnedes den bedste, der laa nærmest Gaarden. Den
fik Gødning efter Brak og gav derefter Rug eller
Hvede, Kløver, Byg, Ærter, Havre. Den egentlige
Havrejord fik derimod ingen Gødning. Man saaede
blot Havre deri Aar efter Aar, saa længe der vilde
gro noget; og den laa derefter nogle Aar som Leje,
idet der voksede, hvad der vilde; og dette var ofte
en forvirret Blanding af alle Slags; for Ukrudt som
Kvikgræs, Lausurt (gul Okseøje), Pilsurt og røde
Syrer var meget almindelige paa Vallengaardsjorden;
og det var ved at tage Overhaand over Sæden
imellem. Grunden dertil var dels, at Jorden var for
sid eller mager, dels, at Avlsredskaberne var for daarlige til at rense den med. Hjulploven kunde jo kun
rode i Jorden, og Letharven løb oven ad og lod
Ukrudtet ligge. Da Svingploven og senere Svensk-
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harven kom, bedredes dette Forhold noget; og ligeledes bedredes Jordens Kvalitet, da man begyndte at
kraftfodre og derfor kunde tilføre Jorden bedre Gødning; men dette skete først ret i Jørgen Mtillers sidste·
Tid, som faldt i anden Halvdel af det 19de Aarhundred.
Skønt det i somme Herrseender stod stille eller
gik tilbage med Vallensgaard i J. Mullers Ungdomsog Mandomsaar, saa gik det sikkert alligevel fremad
i andre; for Proprietær Jørgen Muller og hans Hustru
Johanne var jævne gudfrygtige Folk, der sikkert sankede aandelige Skatte, som det ej falder saa lige til
at værdsætte. De har utvivlsomt ved deres jævne Færd
og kristelige Liv efterladt en god Arv til deres Slægt.
De havde 5 Børn, hvoraf det ældste, Johannes, overtog Fædrenegaarden, medens det andet, Herman, døde
som ung, det tredje, Birgitte, blev gift med Bager
Jens lpsen i Aakirkeby, det fjerde, Frida, ægtede
Fabrikant Herman Blem i Rønne, og det femte, Mathea, fik en jysk Gaardejer, nemlig: Branddirektør
Rasmus Rasmussen i Koldingegnen.
Som før nævnt var Jørgen Muller noget svagelig;
og han blev efterhaanden saa aandssvækket, at han
ikke selv kunde forestaa noget, og hans ældste Søn
Johannes maatte lede Gaardens Drift helt fra 1860
af. Denne havde da lige fyldt 14 Aar; og den unge
Forvaltet gik paa med Dygtighed og et villigt Sind
til at afhjælpe alle Savn og bedre paa alle uheldige
Forhold. Vallensgaards Bygninger begyndte at blive
forfaldne; og allerede 1862 maatte østre Længe bygges om. Den ny blev ligesom den gamle opført som
Bindingsværk, men med Brændtstensvægge og en
Bredde af 12 Alen; og Hestestalden blev flyttet derind.

Da man brød den gamle ned, fandt man Rester af
det Fangetaarn og den Kælder, som Sweder Ketting
havde bygget, ligesom der i Marken østen for endnu
findes en Mængde Munkestensbrokker fra hans Bryggers. 1866 blev vestre Del af nordre Længe bygget
om paa lignende Maade som østre og indrettet til
Kornlade og Loer. Den østre Del var for Resten ombygget allerede 1858; og Kostalden blev nu gjort
større, saa der kunde lægges an paa større Kvæghold; og for at faa mere Gavn af Græsningen i
Engene, lod den unge Mimer de mest side og oversvømmede Arealer udgrøfte. Fæsterne havde ofte misbrugt deres Græsningsret ; og for at det ikke skulde
blive ved, sørgede Johannes Muller for, at denne Ret
blev tilbagekøbt. Saaledes kom Forbedringerne lidt
efter lidt. Men alt det nævnte kostede Penge, og for
at skaffe dem til Veje og for tillige at imødekomme
Fæsternes Ønske blev deres lejede Jordstykker fraskilte Vallensgaard og solgt dem til Selvejendom.
Dette foregik omkring ved 1869 og 70.
l Aaret 1874 flyttede den gamle Jørgen Muller
med sin Hustru til Huset "Dalshøj", der var bygget
paa en af de fraskilte Parceller; og samtidig fik Sønnen Johannes Køb paa Vallensgaard paa den Maade,
at han kom til at svare 31,000 Rigsdaler for den samt
et Undentag til de gamle. Da den unge Muller nu
var selvstændig· Ejer af Fædrenegaarden, tog han
endnu ivrigere fat paa at arbejde Vallensgaard frem;
og han naaede ret vidt i saa Henseende. Han fortsatte med Dræningen af de side og surbundede Jorder; og store stenede Arealer, som laa hen med spredt
Bevoksning af Ener, Lyng og Krat, lod han rydde og
pløje eller tilplante, saa 70 Tdr. Land hidtil udyrket
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Jord blev til Ager og 50 Tdr. Land til regelmæssig
Skov. Den sidste findes især paa Rævehulebakkerne
og deromkring, hvor der nu er en prægtig Naaletræplantage mod Nord og en ung Bøgeskov imod Syd.
Fra Mosen lod han køre en Mængde Mergel op paa
den kalkfattige Jord, som snart lønnede Arbejdet ved
at give rigere Afgrøde; og efter at have inddelt Agerjorden paa en ny Maade, begyndte han at dyrke
Roer, hvorved Køernes Mælkeydelse ogsaa blev fremmet. Endvidere kan det bemærkes, at han skaffede
nye Redskaber og Maskiner, efterhaanden som disse
kom frem, saa Jorden blev bedre renset end før og
Avl og Besætning i det hele taget større. I Aaret
1881 lod han vestre Længe rive ned og bygge op
igen i Grundmur og indrettede den med Vognporte
og Kornlader. Samme Aar fornyede han ogsaa Stuehuset, ligeledes i Grundmur, og indrettede det herskabeligt med fremspringende Kvist og Veranda efter
Tidens Fordringer. I 1888 blev Gaardlængen ombygget, og Svinehuset deri blev nu betydeligt større
end før. 2 Aar efter byggede han en svær Kampestenslænge Nord paa og indrettede en større Kostald
deri. Kort sagt: Johannes Muller byggede hele Gaarden om i Løbet af 30 Aar.
Det var i det hele taget vældige Bekostninger, han
gjorde paa Vallensgaard; og hans Kasseregnskab
havde sikkert ikke .kunnet balancere, hvis han ikke
havde forstaaet at lede det alt med Dygtighed og ført
et sparsommeligt Hus. Noget hjalp det vel ogsaa, at
han havde faaet en stor Medgift med sin Hustru, og
at han bortsolgte nogen Jord f. Eks. til Jernbanen,
der i Aaret 1900 lagde sin brede Vej gennem hans Jord
og byggede Station paa en af Gaardens Parceller.
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Desuden solgte han andre Parceller f. Eks. nogle
Tdr. Land Jord til Højskolen, der blev rejst paa Vallensgaards Grund i Aaret 1893. Men det var ikke
blot for sin Indtægts Skyld, han gjorde det sidste.
Han tog ogsaa Del i selve Højskoleforetagendet ved
at sætte Penge deri; og han lod anlægge en Sti fra
Højskolen ned til Ekkodalen, hvor han indrettede en
smuk Mødeplads, som han skænkede samme Skole
til Brug ved Fester og Folkemøder om Sommeren;
og den har siden været flittigt benyttet til Glæde for
mange, ligesom Højskolen ogsaa stadig har udført
et oplysende og vækkende Arbejde overfor de 30-40
Elever, den samler hvert Aar baade Sommer og Vinter. Muller skænkede ogsaa en smuk Plads under
3 store Ege ved Ekkodalen til Pastor Tranbergs Mindesmærke. Og det, at Proprietær Johannes Muller
er en Ven af og Støtte for den Slags Ting, vidner om
hans aandelige Stade. -- Endvidere har Mimer gjort
sin Indflydelse gældende, ved at han i flere Aar har
været Medlem af Sogneraadet i Aaker samt været Formand for det stedlige Mejeri (Brodal).
I Ægteskab med Store Munkegaardsdatteren Anna
Kofod fik han 4 Børn, nemlig Anton, der blev gift
med Sigaardsdatteren Tyra Kofod og købte Fædrenegaarden, Aksel, der grundlagde et Savværk paa Val- .
lensgaards Grund, Elisabet, der blev gift med Pastor
Høst fra Jylland, og Hedevig, der kom til Sigaard i
Ægteskab med Sønnen der: Aksel Kofod.
Anton Valdemar Muller købte Vallensgaard af sin
Fader for 100,000 Kr. i Aaret 1904; og medens den
gamle Proprietær, der nu er Enkemand, henlever sine
sidste Dage i Villa "Klippely" , fortsætter den unge
med at udvikle Fædrenegaardens Drift og udvinde
11

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Ellevte Bind, Rønne 1917

162

163

de skjulte Skatte, der ligger i dens Jord; og han har
i sin 13aarige Gaardejertid allerede udrettet betydeligt i saa Henseende. Ved at sænke Ekkodaleaaens
Vandstand en Meter og rette og regulere dens Løb
gennem de store Enge samt ved at lade grave dybe
Grøfter gennem de sumpede Strækninger er det ogsaa lykkedes ham at indvinde ca. 70 Tdr. Land hidtil
uopdyrket Areal til Avl~ord;. og denne gamle Mosejord med det sorte frugtbare Muld betaler rigeligt
Arbejdet ved, at Sæden der giver 20-30 Fold. Fra
den tilbageblevne Mose har den unge Muller ogsaa
hentet Mergel til Hjælp for den gamle Jord ligesom
hans Fader. Mosen er i det hele taget en lille Guldgrube for Vallensgaard, idet den indeholder baade
Mergel og Tørv i saa stor Mængde, at der kan hentes
baade til Gaardens Brug og Salg til andre. Derfor
har Muller ofte henimod en Snes Mand sysselsatte
der om Sommeren; og da gaar det livligt med Tørvestoffets Optagning, Æltning, Udbredning, Skæring og
Stakning, til Tørven er færdig og køres bort. Det øst for Gaarden oversvømmede Terræn, som
kaldtes Bryggersdam, har A. Muller ligeledes ladet
udgrøfte, tilfylde og tørlægge, saa Ploven gaar nu
hen over de Steder, hvor Sweder Ketting havde sit
Bryggers og sine Vand kilder.
Og den driftige Proprietær har ogsaa lavet et lille
Vandværk paa Gaardens Grund. Fra en Dam oppe
i Stenløkkerne Nordøst for Gaarden har han nemlig
lagt Vandledninger ned til Gaardens forskellige Stalde,
saa Fodermesteren kan ved blot at røre en Hane faa
Vandet til at strømme i Dyrenes Krybber.
Endvidere kan det bemærkes, at A. Muller har
bygget til Kostalden og yderligere udvidet Arealet

ved at købe nogle frasolgte Parceller tilbage, saa
Vallensgaard nu har et Tilliggende af 352 Tdr. Land
Jord, hvoraf de 200 Tdr. Land er Ager, medens 42
Tdr. Land er Eng og Krat og 50 Tdr. L. Skov.

Vallensgaard med Jordareal
Aaret 1917.

Vallensgaards Jordareal har altsaa endnu en ganske
anselig Størrelse, som vedføjede Kortskitse antyder.
Agerjorden dyrkes i 7 Marks Drift saaledes: Brak,
Rug eller Hvede, Roer, Byg, Kløver og Græs, Grøntjordshavre, og der holdes gerne 4 Karle, 3 Piger og
11*
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Daglejere til at besørge Arbejdet; og disses Løn
er steget, saa en Karl fa ar omkring ved 600-100 Kr.
aarlig og en Pige 250-300 Kr. i samme Tid, medens
Daglejerne opnaar 2 a 3 Kr. om Dagen foruden
Kosten. Kreaturbesætningen er udvidet til 60 Malkekøer og 40 Ungkvæg med Tyre samt 18 Heste, hvoraf
de 14 bruges som Arbejdsdyr, og 5 il 6 Grisesøer
og ca. 100 Fedesvin, hvorimod Faareholdet helt er
opgivet. Kornet giver gennemsnitlig 20 Fold, og
Køerne i Almindelighed 3000 Kilo Mælk pr. Ko aarlig, ligesom Svineholdet hidtil ogsaa har givet godt
Udbytte. Der er anskaffet en Mængde moderne Avlsredskaber og Maskiner som Fjedertandsharver, Grejfharver, Lugeplove, Sæddækkere, Saamaskiner, Slaamaskin~r og Selvbindere osv., som huses i en stor
Halvtagsbygning Nord for Gaarden; og alt dette repræsenterer store Kapital~r. Besætning og Ud bo er
assureret for 65,000 Kr., Bygningerne for 40,000 Kr.,
og Jord og Bygninget: er sat i Ejendomsskyld f~r
140,000 Kr.
Johannes Mullers anden Søn Aksel er ogsaa kommet godt i Gang ved Savværket, som han fik bygget
paa Vallensgaards Grund 1906. Han holder saaledes
3-4 Spand Heste, der er i stadig Brug til at trække
de mange Læs Træer hjem, som Savværket skal beo
handle og omdanne til Tømmer, Tagspaan, Sildekasser og Træuld, og disse Varer fører han omkring
til Øens forskellige Egne. Paa den Maade er Fabriken blevet til en rentabel Forretning; og den beskæftiger til Stadighed 24 Mand, som bliver godt
lønnede og vel behandlede af deres Chef.
Kaster man et Blik paa Kortet over det gamle Vallensgaards Jordareal og sammenligner det med Kortet

over det nuværende, hvor de punkterede Linier betegner den gamle Grænse, og de optrukne den ny, vil man
skønne, at Vallensgaard har gennemgaaet en heldig
Udvikling. Medens det bibeholdte Areal er udnyttet
paa bedste Maade til Gaardens Behov, er det frasolgte kommet til at tjene baade enkeltes og hele
det bornholmske Folks Vel. Man lægger Mærke til, at
gamle Fæstehuse er blevet selvstændige Landejendomme, hvoraf "Dalshøj" og "Solvang" er de største.
Og man ser, at vigtige Kulturpunkter har fundet Plads
ved Siden af. Man finder Ekkodalens Jernbanestation,
som er Gennemgangsled for Trafikken paa østlandet; man faar øje paa Savværket, der fabrikerer vigtige Genstande til Øens Beboere; og endelig lægger
man M~rke til Højskolen, d.er som en aandelig Kraftstation udsender bevingede Ord og Toner, der søger
at give Genlyd ikke blot i Ekkodalens Fjældvægge,
men særlig i de længselsfuldt bankende Menneskehjærler.
Hermed afsluttes Vallensgaards 400aarige Historie,
som nu har berettet lidt om Gaarden og dens Beboere i forskellige Tidsafsnit ; og medens Efteraarsstormen river Bladene af dens gamle Lindetræer,
og det suser i Rævehuleskovens høje Graner om det
ny, der vokser frem, hvisker det vaarligt i EkkodaIsklippernes stedsegrønne Vedbend om det Liv, der
holder sig gennem alle Omskiftelser, fordi det er
rodfæstet paa Klippen. -

:3

O

Karl M. KofOd.

Af Kilder, som jeg har benyttet ved Udarbejdelsen af foranstaaende, vil jeg nævne: E. Vedel: Bornholms Oldtidsminder og
Oldsager samt Efterskrift til do. af samme Forfatter. Rasmus P.
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Rauffn: Chronica Boringiaca. P. N. Skovgaard: Beskrivelse over
Bornholm. Thura: Beskrivelse over Bornholm. Thaarup: Kort
Oversigt over Bornholms Amt. Thura: Smaa Bidrag til Bornholms Statistik. HUbertz: Aktstykker til Bornholms Historie.
J. A. Jørgensen: Bornholms Historie. Bornholmske Samlinger.
Dansk biografisk Leksikon. Trap: Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Krarup og Tuxen: Beskrivelse af Landbrugets Udvikling
i Danmark. J. B. C. la Cour: Danske Oaarde. Bidstrup: Stamtavle over Familien Kofod. Bidstrup: Stamtavle over Familierne
MUller, Madvig og Sode. H. Jespersen: Stamtavle over Familien
Jespersen. Skriftlige Meddeleiser fra Dansk genealogisk Institut.
Mundtlige Meddelelser fra Løjtnant Holm, Propr!. Stender, Ladegaard, Redaktør H. C. Jespersen, forhv. Propr!. Fr. Stender, Læge
M. K. Zahrtmann, fhv. Propr!. Johannes MUller, Proprt. A. V.
MUller, Frk. J. Davitzen, Fru F. Blem o. fl.
NB. Efter allersidste ·Oplysninger skal Spøgelset "Æggelijn" eller
"Igelijn" i den gamle Vallensgaard tilsidst have været identisk med et mørkt dybt Høgulv, hvori Spøgelser eller Troldtøj huserede.
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