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I .Bornholms Social-Demokrats· Julenummer 1923 skrev
Overlæge Zahrtmann .efter Datidens Breve" om Prins Christian Frederiks Bornholmsfærd 1824. Den Tanke laa nær, at
Prinsen maaske selv havde gjort Optegnelser om sin Rejse,
og dette bekræftedes ved en Henvendelse i Maris Maaned
f. A. til daværende Rigsarkivar Erslev, idel han i Kongehusets
Afdeling af Arkivet, hvortil alene dets højeste Embedsmænd
har Adgang, fremdrog 5-6 Stileboghæfter, hvori Prins Christian Dag for Dag beskriver sine Oplevelser. Paa en til Rigsarkivet indgiven Ansøgning kom der den 5. Maj 1924 det Svar,
at Hans Majestæt Kongen i Overensstemmelse med Undervisningsministeriets Forestilling havde bifaldet, at der meddeltes Amtmand Ove Koefoed i Forbindelse med Overlæge
Zahrimann Tilladelse til at gøre sig bekendt med og eventuelt benytte nævnte Dagbog tillige med de Breve, der efter
Læsningen af Dagbogen kunde tænkes yderligere at belyse
Besøget. Hæfterne blev derefter paa Bornholms Amtsraads
foranstaltning afskrevet i Rigsarkivet; Overlæge Zahrtmann
gennemgik den saaledes afskrevne Dagbog og forsynede den
med Noter. Billeder af Personer og Steder var det for vanskeligt at faa med, men ogsaa uden dem giver Skriftet, som
Bornholmsk Samfund her kan forelægge Offentligheden i
Hundredaaret for Indvielsen af Prinsestatten paa Christianshøj og af Rømers Pavillon, et godt Billede af Prinsen, af
Tiden og af bornholmske Forhold dengang.

Trykt i Colbergs Eftf. Bogtrykkeri.
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Rejse Iournal
ført paa Touren til Bornholm
fra 10. til [28.] Juli 1824
af Pr. CHRISTIAN FREDERIK
til Danmark.

D. 10. Juli

om Eftermiddagen Kl. 4 1/ 2 indskibede
jeg mig ombord paa Cadetskibet Fregatten Freya
som var beordret at overføre mig til Bornholm. I mit Følge vare min Cab. Secretair og Casserer
Adler,l) Adjoudant Capt. v. Schwartz, Capt. v. Staggemejer af mit Regiment, Oberste Tscherning, og Natur1) Johan Gunder Adler (1784--1852), Prinsens Privatsekretær, senere Chr. VIIIs Kabinetssekr. - Fr. Schwartz (17821843), Oberstlieut. Ernst Fr. Staggemeier (1790-1878),
Generalmajor, havde 1809-10 tjent som Sekondlt. paa Christiansø. - Eilert Peter Tscherning (1767-1832), Oberstlt., Fabriksinspektør paa Frederiksværk, havde 1823 været paa Bh. for
at undersøge Driften af Fred. s Stenbrud. - Edouard Romeo
Greve Vargas-Bedemar (1770-1847), Mineralog, havde 1819
udgivet en geognostisk Beskr. af Bh. Johan Georg Forchhammer (1794-1865), Geognost, havde 1818 og 19 sammen
med H. C. Ørsted undersøgt Bh. og kom i senere Undersøgelser
tilbage til denne Landsdel. - Chr. Pingel (1793-1852), Geolog,
skrev efter Rejsen Afhandlinger Om Jernsandet og det grønne
Sand (1826) og Om Overgangsformationen paa Bh. (1828). Henrik Hendksen Beck (1799-1863), Zoolog.
(-): Manuskriptet. [-j: Dr. Zahrtmann.

kyndige: Grev Vargas Bedemar, Ledor Forkhammer,
Dod. Pingel og Student Beck. Min Søn og Cammerherre BardenfJeth fulgte mig ombord.
Da jeg besteg Skibet hejsedes Kongeflag og Fregatten gav 27 Skud, den franske Fregat saluterede
. ogsaa med 21 Skud, men efter en Pourparlers med
den franske Chef som havde funden sted om Morgenen (med Capt. WUlf)2) ønskede han hellere ingen
Skud til Giensvar end som mindre end hvad han
havde givet, hvisaarsag vi indskrænkede os til at
sende en Officeer ombord for at takke Capitainen
(Lettre) for hans Høflighed som han igien besvarede
med den Yttring, at han ansaae sig lykkelig for at
have været i den Stilling at kunne vise mig sin Højagtelse.
Det var næsten stille da jeg kom ombord Kl. 5
og skiøndt det seenere KJ. henimod 7 blæste lidt op
af Vesten holdt Lotsen det for at være for silde til
at gaae ud giennem Drogden hvisaarsag vi besluttede at oppebie Morgenstunden. Efter Taffelet forlod min Søn Fregatten og gik igien iland, KJ. var
dengang 8 1/ 2 ,
leg giorde et Parti l'hombre i min Cahyte, hvor
jeg befandt mig saa vel som i Land og sov godt i
min Coje, men mod Morgenstunden da den tilta• D. 11. Juli gende Vesten Vind og Dagningen tillod at lette vaagnede Stojen inden borde mig og jeg kom op paa
Dækket KJ. 4 1/ 2 da Fregatten allerede havde været
1
en lille Time under Sejl. Den skal nemlig noget
nord
efter for at vinde Plads til at vende og sejlede
I
dernæst tæt forbi den franske Fregat ad Drogden
2) Peter Fr. Wulff (1774-1842), Kontreadmiral.

1*
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til, Batteriet paa Nyholm saluterede Kongeflaget med
27 Skud der svaredes ikke, den franske Fregat honorerede ved at stryge Flaget og hejse Flag paa Stortoppen.
KJ. 6 vare vi allerede passerede Drogden, Kulingen tiltog altid med Heftighed, KJ. 8 vare vi passerede Falsterbo Rev og i sigte af Møen. Der blev
nu snart styret østlig og før KJ. 12 havde vi sigte
af Hammeren paa Bornholm. Bevægelsen var stærk
dog bevarede jeg mig for Søesyge især ved at ligge
paa Dækket, men nede i Ca hytten var det ej behageligt. Flere maatte betale deres Tribut til Havet.
Alt tonede Landet sig sk,iønnere og skiønnere og
Bølgernes Bryden mod Klipperne under Hammershuus, hvis Ruiner ere maleriske, afgav et skiønt
Æmne for et Søestykke.
KJ. 3 doublerede vi Fyret og Flagstangen paa
Hammer og fulgte nu Kysten i faae Kabellængders
Afstand forbi Sandvig, hvor det smukkeste Landskab
mod Hammershuus Ruiner fra den anden Side aabner sig, Allinge, Tejn den klippefulde Kyst forbi
Gudhiem til Randkleven og videre forbi Svanike mod
Nexøe alt i det Haab at der i Læ af Landet skulde
findes saa smuult Vande at Fregatten kunde ankre
og jeg ga"e i Land men forgieves Stormen tiltog
med Byger,3) Krydsraaen paa Mesan Masten knak i

tre Stykker blot ved Vindens Magt i Sejlene, vi saae
flere Skibe som vilde ankre at drive fra Land, Bølgernes Magt var saa hæftig at ingen Baad vilde kunne
roe op mod den, en lagt fra Svanike, som kom ud
for at være os til Hielp ved at føre Tøjet i1and bekræftede Vanskeligheden at komme iland, kort vi
maatte bestemme os til at holde det krydsende med
smaae Sejl langs med Kysten hele Natten og til at
forvente bedre Lejlighed næste Morgen.
Fregatten viste sig paa hele TOUTen som et fortreffeligt Søeskib og Bevægelsen var vist ringere end
paa noget andet Skib. Sejlende langs Kysten kunde
vi sidde roeligere tilbords og jeg sov vel i min Koje
hele Natten.
D. 12.
Næste Morgen vaagnede jeg op med den gode
Tidende at det var stillere og at Fregatten var til
Ankers ud for Nexøe. leg klædede mig strax (i Uniform) og iilede at træde i Chalouppen for at naae
min Rejses Maal efter først at have takket Capt. Wulf
for hans og Fregattens gode Tieneste og bestilt ham
tilbage til Kysten mellem Bornholm og Christiansøe
d. 25. da det er min Hensigt fra sidstnævnte 0e at
embarquere og vende tilbage paa Fregatten, og efterat
have taget Afsked med Officerer og Cadetter ombord. KJ. 6 1/ 2 landede jeg i Nexøe Havn. Amtmanden og Etatsraad Jespersen 4) modtog mig ved

3) Det saa ud til, at den under Sejlenes Pres knækkede
Merseraa skulde styrte ned paa Dækket. Kadetterne fløj til Side.
Trods Prinsens Varselraab holdt deres Officer, Lieut. C. C. Zahrtmann, urokkelig sin Post lige under Raaen og kommanderede
Kadetterne paa Plads, i det han saa, at Toplenterne vilde holde
Raastangen oppe. Hans koldblodige Færd vandt ham Prinsens
varige Yndest.

4) Chr. Jespersen (1766-1837), Amtmand og Justisraad
(ikke Etatsraad) siden 1809, boede i det smukke Bindingsværkshus, Mt. Nr. 33 a, paa Nexø Storegade, Borgerskolens Nabo mod
Syd. Bornh. Saml. X 86, XI 46. - Poul Magnus Hojjmann
(1778-1842), Kommandant siden 1814, ejede som sin Bopæl den
store Bindingsværksgaard i Rønne Grønnegade, som nu er Missionshotel. - Niels Peter Arboe (1791-1867), Byfoged i Nexø
1822-40, virksom for Landets Fremkomst.
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Stranden ligesom og Com mandanten ObJ. Hofmann
Ridder og flere Stedets Embedsmænd (af hvilke Byfogden Auditeur Arboe allerede havde været ombord)
og disse saavelsom Indvaanerne syntes meget glade
ved at besøges af en Prinds af Kongehuset. Amtmanden bød mig velkommen i alle Bornholmeres
Navn og Commandanten forsikrede mig, at alles
Hierter slog varmt for mig og Kongehuset, jeg svarede at jeg følte mig lykkelig ved at kunne besøge
de gode Bornholmere, at Kongen som ej selv kunde
besøge dem iaar havde glædet sig ved at kunne overdrage mig dette Hverv. Et Hurra blev udbragt af
Commandanten som jeg besvarede og nu tiltraadtes
gangen op til Amtmandens Huus hvor jeg traad af.
Paa alles Ansigter saae jeg Tilfredshed afmalet og
dette forhøjede min Tilfredshed med at have foretaget denne Rejse.
Forskiellige Embedsmænd forestiltes: og deriblandt
Byfogden fra Svanike Berner fl) som jeg takkede for
hans Opmærksomhed at udsende lagten til vor Assistance. Af Gjestligheden var tilstede Capellanen i
Byen Hr. Visbierg der tillige er Huuslærer hos Amtmanden en vakker Mand. Sognepræsten boer i Boelsker Præstegaard som er hans Sognekald Nexøe Annex og hans Navn er Saxtorff,6) en aldrende Mand.
Byfoged Arboe er en ung driftig Mand. Byskriveren er formedelst Svagelighed suspenderet og Amtmandens Fuldmægtig Hegelund 7) som Amtmanden
særdeles roser er constitueret, samme Hegelund er
ogsaa Told Oppebørselsbetient her paa Stedet, det

er det samme som Told Casserer; Her er ikkun een
Told Inspecteur paa Øen som boer i Rønne hvorledes Toldvæsenet er beskaffen kan man nok slutte
sig til af Øens Beliggenhed. Toldbetient er her en
vis Gram,8) der tillige er ForligeIses Commissair
Havne Commissair, Fattigforstander.
Stedets eligerede Borgere bleve mig ogsaa forestilte som det syntes gandske simple Mænd.
De Militaire bleve forestilte af Commandanten. Af
Artilleri Off. vare her Art. Capt. Kofod 9) og Lieut.
Lund. leg gi orde ogsaa Kiendskab med Inspecteuren
ved det kong\. Steen brud Cammerraad Petersen 10) og
med Overførster Capt. Rømer begge Mænd der meget
roeses i deres Bestillinger.
Efter Frokosten gik jeg ud at see Byens offentlige
Indretninger, Skolen fandt jeg temmelig rummelig og
lys. Børnenes Antal var efter Protocollen 65 Drenge
og 58 Piger og der paatænktes at udvide Skolestuen
til den anden Side og at indføre den indbyrdes Underviisning ad Aare. Skolelæreren [Niels Jensen]ll)
var fra lonsstrup Seminarium.
Kirken er i god stand og paa Kirkegaarden staaer
gamle store Almetræer. Endeel Sandsteens Monumenter dog meest Fliser med Indskrift og nogen
Forziiring sees paa samme, men vidner ej om Steenhuggernes Kunstsmag.

5) Jørgen Henrik Berner. - 6) Ole Chr. Saxtorph (1762
-1833), Sognepræst i Bolsker-Nexø siden 1794. - 7) Hans
Fr. Hegelund.

8) Lars Gram, Toldbetjent i Nexø 1805, død 1831. B. S.
XIV 97. - 9) Marcus Conrad Koefoed (1792-1857), Tøjmester
i Bh.s Milits. - Hans Henrik Lund (1790-1845), Artillerikapitaj n og Adjutant i Militsen. - 10) Henning Petersen, Lieut.,
Landinspektør, 1808-48 Inspektør ved Fred.s Stenbrud B. S.
XIV 92. - Hans Rømer (1770-1836), Skovrider siden 1800,
Almingskovens Nyskaber. B. S. X 52. .Il) Niels Jensen,
Skolelærer i Nexø 1815 til sin Død 1851. B. S. XIV 111.
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I Kirken som er mørk malet, findes en Tavle med
Indskrift om Christian den femtes Nærværelse paa
Øen i Aaret 1687; jeg bemærkede ogsaa den skik
at der hænges smaa Krandse eller Kroner med Papiirsblomster over deres Stole der have jordet Børn,
med Indskrift: Minde for Navnet, føde død, og
blive de hængende saalænge mueligt saa at mange
af dem sees i Kirken.
Fru Kofoeds Legats Arbejdshuus besøgte jeg ogsaa. Legatet er 8800 Rdlr., de 3500 ere anvendte til
Husets Indkiøb og er dette hensigtssvarede og grundmuuret ; de øvrige Penge oplægge s ved Renterne, indtil Legatet kan sættes i Virksomhed. Bestemmelsen
er at der skal være en varm Stue til Fattige som der
skal anvises arbejde, Stuen er der men det synes ej
som om den benyttes. Imidlertid boer deri samme
Gram som er Forstander i Husets øvrige Lejligheder,
hvilket neppe er Legatets Bestemmelse. - leg yttrede
min Meening at det vist var ønskeligt at Legatet
kunde sættes i Virksomhed og de Fattige forsynes
med Arbejde selv uden for Arbejdshuset.
Havnen er som det af Kortet sees anlagt efter een
af Admiral Løvenørn givet Plan, tvende Moloer dannende en Yderhavn skulle dække det først lagte Indløb til en indre Havn som er sprængt i Sandsteens
Klippen til en Dybde af 6 Fod, men i Indløbet er
desværre kun 5 til 5 1/ 2 Fod Dybde; dette fordybes
vel ved at støde Stenen itu med Iærnstænger og optage den, men hvor langsomt og bekosteligt er ej
dette Arbejde l, den østlige Mole med Hage skal
endnu føres længere ud, ellers ere de betydelige Bygninger foretagne gandske paa Nexøeborgernes Regning, hvilket giør dem megen Ære. Det inderste

9
Bolv~rk

som forbandt den østlige Mole har de igien
maattet optage for at hefordre Strømmen og forhindre
Tangen at ansætte sig.
(Her findes en Figur af Havnen).

leg bad Commanten fra Christiansøe Capt. Wulf 12)
af Søe Etaten, som var tilstede, at underrette Havne
Commissionen om Maaden paa hvilken de sprængte
Stenene under Vandet paa Christiansøe nemlig ved
at bore dem og anbringe en Blikpølse med Ladningen til Skudet under Vandet, en Maade ved hvilken
betydelige Klippestykker allerede ere sprængte. Dog
vilde Resultatet maaskee være forskielligt her da' det
er Sandsten hvorimod Christiansøe er Granit.
Sprøjterne saae jeg ogsaa, om Aftenen d. 13.;
Byen har for Tiden 4~ saakaldte Balliesprøjter, tvende
gamle og tvende nye anskaffede for Byens Regning
mod at Borgerne have faaet Tilladelse til at beholde
Straaetag paa de gamle Huse, men naar nye opføres
skal de være tegltækte, jeg saa imidlertid et nyt
Straatag at lægges paa et gammelt Huus hvilket
udentvivl er en Misbrug. Sprøjterne vare i brugbar
Stand.
D. 14.
Fra Nexøe af besøgte jeg Frederiks Sand steensbrud tæt norden for Byen, omtrent 40 til 50 Mennesker beskieftiges ved samme deels som Arbejdere ved
at sprænge Sandsteenen (hvilket skeer ved Kiler og
afløser den sig efter sine naturlige Flader og Ritser)
deels ved at tilhugge og polere dem til Sokkelsteen
Bordplader og Fliser. leg saae kun 6 Mennesker
arbejde i Brudet og to ved Tilhugningen. En Mølle
12) Hans Emanuel WIlIII (1776-1857), Kommandant paa
Christiansø 1814-31, Overlods. B. S. X 79.
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med 4 Pompestænger hvor ved dog kun tvende Pom·
per ere anbragte bringer Vandet fra Gruben op til
Dagen og dette er tilstrækkeligt men vilde neppe
være det naar man som Inspecteuren meener burde
gaae i Dybden for at søge tykkere Flader af Sand·
steen. Oberste Tscherning beskieftiger sig efter Rentekammerets Anmodning med at angive hvad Maskinerie der kunde være tienligt til denne Hensigt.
Sandsteenen er i Brudet jevnt udtaget til en vis Flade
lidet mod nord ost opløbende hvilket er Sandsteensfladernes naturlige Fald men mod den vestlige og
nordlige Side staae Væggene til Dagen og bearbejdes,
imidlertid er Massen mod Nord ej mægtig i lang
Afstand siden den der indesluttes af Urbierget og
vestlig staaer Inspecteurens Huus med Have og dyrkede Marker, sydvestlig endelig ere Brokkerne til en
betydelig Højde lagte oven paa Kanten af Gruben
saa at det vilde koste meget Arbejde at føre dem bort
inden Brudet kunde udvides. Inspecteuren meener
at et andet Sted mueligen paa Nexøe Udmark kunde
findes til et nyt Bruds Anlæg og ønsker derover
Mineralogernes Meening. Cammeraad Petersen er
vist en retskaffen Mand, og særdeles driftig, kun
fejler ham mineralogiske Kundskaber til selv at hielpe
sig; han er en duelig Agerbruger og viser hvad man
kan frembringe paa en Udmark, han dyrker Kommen
med Fordeel; han har før foreslaaet at beplante Urbierget nærmest Bruddet og Stranden med Naaletræer men hidtil har Kammeret ej bifaldt det. I hans
Have er meget gode Frugter.
D. 12 om Eftermiddagen foretoges en Tour til Helvedesbakkerne Paradisbakken og Gamleborg (i Boelsker Sogn) hvilken var interressant især for den vilde

og romantiske Situation som denne Egn frembyder.Denne høje Ryg af Landet mod østen er Urbierg og
Gneis efter sine Bestanddele med giennemstrygende
hvid Qvarts og rødlig Feldspathaarer samt bruun
Glimmer. Den ydre Structur især paa Biergfladen
er afrundet og Mellemrummene opfyldt med lord
hvis vegetabiliske Flade danner gode Græstørv. At
de tilgrændsende fattige Huusmænd Indvaanerne
afstikke disse til Brændsel forhindrer en frodigere
Vegetation og bedre Græsgange at danne sig. Mod
Aaeløbene som alle gaae i sydvest staae Klippevæggene ofte lodret til en Højde af 30 til 40 Fod og
fremvise Gnejsens lagvise og rhomboidalske Afsondringer, og danne disse Dale, som indeslutte enten
smaae Damme eller frugtbare Enge og Tørvemoser,
de meest romantiske Situationer. Vi gik tvers over
Bakkerne og viste man os blandt flere store Steenblokke som laae paa Klipperne tvende rokkelige
Steene, hvis Dimensioner her anføres, men som ingen
af os kunne antage at være henlagte med Kunst for
at danne Rokkesteene, hvisaarsag jeg ej heller tør
benævne dem som saadan, men kalder jeg dem blot
rokkelige Steene. En overmaade stor Steen staaer
oprejst ligefor Gamleborgsbierget, men der findes
ingen Ruuner paa samme, man gaaer ned fra samme
gien nem Dalen og op ad et stejlt Bierg, vel en 50
Fod, for at komme til bemeldte Gamleborg (i Boels
Sogn) men for Tiden sees intet uden en slags Ringmur paa Biergets høieste Tinde, som det synes dannet af paa hinanden lagte Steen. l:!) En Gravning ved
Borgens Indgang som jeg har anordnet vil maaskee
13) Prins Chr. Pr. skildrede 1827 sine arkhæologiske Undersøgelser paa Bh. i Antiqvariske Annaler IV.
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oplyse meere. Paa Biergets Tinde er flad Urbierg og
ej spor til Bygning. Vi drog hiem forbi Sannemandens Gaard ad den nye Landevej til Nexøe.
Ved Touren d. 15 eftersporedes den røde baandede Sand steen (Gingangsteen) ved den lange Skandse
sønden for Nexøe, den hvide Sandsteen ved Snogebek, den graae skifrige tæt sønden for og endelig
Skifersteenen som afvexler med sort Stinksteen i
Øllene Aaen hvilken Skifer ved Billegravgaarden under Rispebierget er riigholdig Allunskifer og ved Slusegaarden indeholdes Aftryk af Pennæ eller Siv som
idag for førstegang fandtes der - Skiferbierget i
Ølleaaen buskbevoxet danner smukke Situationer. Ellers er Egnen uden Skiønhed og ved Stranden
Flyvesand. leg besaae paa Vejen Pauls Kirke en
ikkun liden Kirke -- Døbestenen var af enslags hvid
Puddingsteen, Fonden af Messing havde en Afbilding af Forkyndelsen.
Da der idag var en Deputation af Sønder Herreds
Bønder hos mig talte jeg med dem om hvor kiert
det var mig at kunne besøge deres Øe og at kunne
berette Kongen at de altid var de samme troe Bornholmere, at Kongen selv ønskede at kunne besøge
dem o. s. v. jeg talte Udskiftningens Sag 14) til Bønderne af Paulsker Sogn der først selv have ønsket
samme, siden have, ved enkeltes Gienstridighed, foranlediget at Arbejdet standsede og yttrede at Erfaringen vilde vise Landmanden her som i Danmark,
at Udskiftningen begrundede hans Velstand. De taug
alle, kun de af Paulsker Sogn yttrede Ønsket at

denne Sag maatte tilendebringes da de troede den
meget gavnlig for dem.
leg har erkyndiget mig om Sagens Sammenhæng.
Land lnspecteuren Major Petersen 11i) har taxeret lorden (til Matriculerings Arbejdet) og efter denne Taxation, med Vedkommendes Minde foretaget Udskiftningen og dertil hørende Beregninger. De enkelte
der ej vare fornøjede med Forretningen have klaget
over at Forordningen ej var fulgt og at noget Overskuds lord (af indgaaede Veje) var reserveret Skolevæsenet og ej fordeelt mellem alle; de synes at have
fund en Medhold i Rentekammeret (hos Justiceraad
Esmark) og Cammeret har tilladt at Bønderne fik
deres forrige lorder igien til Dyrkning indtil den anden Land lnspecteur Cammerraad Petersen havde
giennemgaaet Forretningen fordeelt den overskydende lord og stræbt at faae et Forliig tilvejebragt.
De misfornøjede have ej villet modtage nogen dem
tilbudt Godtgiørelse i en tilgrændsende Myre [Hundsemyren] de have sat sig for at det hele skulde gaae
tilbage, men det er at haabe at naar først heele Sagen
er behørigen oplyst vil Rentekamret søge at paadrive
den, thi unægteligen afhænger hele Landets Udskiftning af denne Sags Fremgang i det ene Sogn.
Landvæsens lnspecteur Kynde skal nu med Cammerraad Petersen forberede Arbejde, og Matriculerings
Commissionen som kommer herover i August Maaned vil som jeg haaber bringe den til et Resultat.
D. 14' forlod jeg Nexøe og hilsedes endnu ved
Udgangen af den talrig forsamlede Skare af Byens

14) Mageskiftningen, hvorved hver enkelt Oaard fik sine Agerjorder samlede, kostede sex Aars Arbejde 1819-25 i Povlsker,
og de andre Sogne gjennemførte den først 1835-40. B. S. XI 98

15) Henning Pedersen (1775-1837), Major, ledede som
Landmaaler Bh.s Matrikulering siden 1816, oprettede geometriske
Tegneskoler, boede i Rønne.
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lndvaanere Qvinder og Børn som strøede Blomster
for mig og raabte Hurra. leg giengieldte det ved et
Hurra for Nexøes gode Borgere og forsikrede dem
alle om hvor kiert det skulde være mig at see dem
igien. leg har ikke funden Yttring af meere Hiertelighed siden Norge. 16)
Borger Compagniet og et Artillerie Compagnie
med 6 Canoner vare her opstilte og gav Salut. Søndre Herreds Bønder fulgte tilhest, østre Herreds Bønder rede forud; en Dragon Esquorte fulgte; Vejen
gik over, Aarsdale Fiskerleje, til Svanike. Ved Aarsdale er Egnen klippefuld, paa Rheden laae mange
Skibe i Lye for Vestenvinden. Vi passerede over
Frelsemark [J: Frennemark] hvor Tropperne vare opstilte til Mønstring, og kiørte ind i Svanike hvor jeg
steg af hos Byfogden Assessor Berner. Svanikes Beliggenhed er meget pittoresk. Husene ere byggede
ind mellem Klipperne, Gaderne vinde sig mellem
disse og ved Siden af disse ere Klippevægge og Stier
mellem store Steen masser. Kirken ligger højest. Det
var et særdeles smukt Syn at see Toget, de ridende
og kiørende at bevæge sig over og mellem disse
Klippestykker og de meest velklædte og tildeels
smukke Bønderpiger, som idag opfyldte Byen, at
danne Grupper til Landskabets Staffering. Hr.
Møller 17) opfangede dette med Begejstring. leg besaae Havnen der dannet ved Naturen i Klippen er
forbedret ved hensigtsmæssigt Arbejde der især skyldes Borger Dannebrogsmand Holst. 18)
Den er
indtil 6 Fod dyb og endnu er endeel af den ind-

vendige Havn at fordybe hvilket er et svært Arbejde
den haarde Gnejs.

16) Prins Chr. Fr. havde som Konge i Norge 1814 skaffet
dette Rige Clen frie Eidsvolds-Forfalning. 17) Jens Peter
18) Jeppe Holst
Møller (1783-1854), Landskabsmaler. -

(Her findes et Rids af Svanike Havns Form og Indløb).

Svanikes Tinghuus er bygget efter samme Plan
som Nexøes men en temmelig rummelig Tingstue
[med Skranke] og tvende Arrester [som nu vare
tomme]. l Arresterne faste Sengklæder, hvilke Arrestanterne naar de idømmes paa længere Tid faaer
Tilladelse at medtage [J: medbringe]. Skolen er indrettet for det af Fru Kofoed skienkede Legat, er temmelig rummelig og nyeligen' er
der ansat den flinke Lærer fra Brahe Trolleborg Hr.
Abrahamsen, saa at man har Aarsag at være meget
tilfreds med Skolevæsenets nuværende Tilstand. Børnene læste flydende indenad. Legatet til et Arbejdshuus er derimod endnu ubenyttet i denne Bye
og oplægges med Renterne. Byfogden forsikrer
at de Fattige ej mangle Arbejde og at Almisselemmer
kun ere enkelte svage Fattige der ej mere ere arbejdsføre og som af Fattigvæsenet understøttes.
Han ønsker at maatte anvende Pengene til Byens
Gavn i anden Henseende saasom til Havnen; jeg
skulde troe det hensigtsmæssigt at de for det første
oplagdes og at Byen siden laante paa Legatets Obligationer mod Sikkerhed for successiv Tilbagebetaling
og Anvendelsen af Renten i sin Tid efter Giverindens Hensigt.
Kirken er ingenlunde skiøn, og trænger til at udzires, men den ejer ingen Capital og Byen er ej formuende til noget overordentligt Sammenskud. Den
(1775--1827), Købmand i Svanike, havde skaffet denne By dens
gode Havn og var 1814 bleven Danebrogsmand.
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af Thura omtalte kobberforgyldte Monstranz findes
endnu i Kirken, men har ingen mærkelige Zirater
eller Indskrift. Over Kirkedøren er anbragt et i Træ
udskaaret Vaaben og en forgyldt Rose, hvilke skal
være hidkomne fra et Vrag.
Efter Dejeuner hos Byfogden Krigs Assessor Ber- .
ner tog jeg ud til Excereerpladsen hvor stode opstiIlede et Batterie af 8 Canoner, det østre Herreds
Dragon Compagnie, samme Herreds Infanterie og
Milice Compagnier, Borger Compagniet fra Svanike,
og en Division lægere.
De passerede alle Revuemarschen for mig og Infanteriet saavelsom Dragonerne udførte nogle Bevægelser med Orden og Raskhed. Jeg tiltalte Mandskabet saaledes: leg kiender Bornholmernes Troe"skab og Lydighed mod Kongen, det glæder mig at
"have lært Dem at kiende ida g som vel øvede Sol"dater. Kongen vil skiønne paa den Flid De an"vender paa at danne sig som brave Soldater, Kon"gen leve. - Med Enthousiasme gientoges dette
Udraab og lød samme Hurraraab for mig ved min
Bortrejse.
leg maatte atter kiøre igiennem Svanike og ved
Udgangen af Byen var en Æreport af Løv oprejst
ved hvilken Byens Ungdom afsang en Sang digtet
af Byfogden, men saa ud spækket med fremmede Ord
at de syngende ingenlunde forstode Meningen af
hvad de sang. Dog saa man Glæde og Deltagelse
tindre af deres øjne og jeg udbragte med erkiendtlig
Følelse et Hurra for Svanikes gode Indvaanere.
Vejen til Rønne gaaer over Udmarken Brændemark som synes af særdeles god Iordbund og som
ogsaa derfor har havt mange Liebhavere, men Rente-

kammeret har udsat Afhændelsen indtil en fast Plan
var fattet om Udmarkens Benyttelse.
Hinside
Brændemark rede Svanike Borgere tilbage, deriblandt
bemærkede jeg en 70aarig gammel Mand der vist
ikke længe havde redet saa langt. Største Deelen
af Vejen giennem østre Herreds lurisdiction er ikke
ind grøftet efter nye anlagt Vej, sommesteder forekommer den endog at maatte være leeret og dyb
naar det har regnet. Herredsfoged Berner skal ikke
være meget virksom for Vejvæsenet og har ej villet
modtage Arbejderne som fra det Militaire overlades
den civile Øvrighed til Vejarbejde førend Amtmanden
ifior selv ansat dem og Iod den til Arbejde ansatte
Officeer selv anvende dem, og det samme vil ad Aare
være Tilfældet hvis han ej ændrer sin Adfærd. Han
skal være sær og ømfindtlig, men ellers en retskaffen
og accurat Mand i Forretninger.
Undervejs besaaes øster Marie Kirke. Ved Kirken og Altertavlen er intet mærkværdigt. Den af
Thura benævnte Mindetavle over lens Kofoed 19) og
Familie paa hvilken han selv Kone og 16 Børn ere
afbildede findes endnu i god Stand. Paa Kirkegaarden, i det sydlige Hiørne ved Kirkemuren er forhenværende Gouverneur Kofoed begravet, et Ierngitter
ind slutter Gravstedet.
I Kirkedøren paa Fodtrinet og halv under Muren
til Højre ligger en Runesteen som jeg ikke kunde
læse, men som ikke staaer anført hos Thura som
19) Jens Pedersen KOfoed (1628--91, Kapt., landskendt fra
1658, Iod 1687 ophænge i 0stremarie Kirke den nævnte Tavle
med sit, sine 2 Hustruers og 23 Børns Billeder; det 24de og sidste
fødtes ham 1689. - Georg Albrekt Koefoed (1752-1808), Kommandør, 1807 Guvernør paa Bh.; Portræt i Bh.s Musæum.
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liggende paa dette Sted. Ikke langt fra Kirken er den
Skole i Anledning af hvis Opførelse Indvaanerne af
Sognet ere tiltalte ved Højesteret 20 ) formedelst Overhørighed og Gienstridighed mod Øvrighedens Befalinger. De besværede sig nemlig over at Præsten og
Skole Kommissionen havde truffen denne Foranstaltning uden at udspørge dem og vægrede sig ved at
forrette Kiørsel og Arbejde til Skolebygningen uagtet
Amtmanden selv paalagde dem det og betydede dem
at. Præsten ikke havde handlet mod Forordningerne.
Præsten H. Fog21) har i Anledning af samme Sag
søgt og opnaaet Forsættelse til Hiørlunde i Sielland
og Præsten Holm fra øster Larskirke er bleven hans
Efterfølger, ligesom Hr. Ingerslev dennes. Fordelen
for Hr. Holm er en bedre Præstegaard og ikkun een
Kirke.
øster Larskirke se es tydeligen fra Vejen som her
giør en Bugt mod Nord. Fra alle Gaarde vare Indvaanerne komne i møde ved Vejen for at see mig
passere og for det meeste stode de i de smaae Lunde
ved Vejen halv forstukne blandt Buskene, hvilket tog
sig godt ud.
Paa Lyngen ved Stavsdal er opført et Ammunitions-Huus af Kampesteen og næstved bor en Con-

stabel der har Opsigt ved samme. Disse Huse ere
alle meget vel byggede og saa tørre at selv Krudtet
deri vinder i Styrke istedet for at lide af Fugtighed.
Her omtrent mødte Herredsfoged Cancellieraad
Pingel 22 ) med vestre Herreds Bønder til Hest, der
gelejdede til Rønne. I dette Herred kiendes en mærkelig Forskiel paa Vejen, den er paa de fleste Strækninger lige afstukken og indgrøftet 12 Alen bred
mellem Grøfterne. lordbunden er iøvrigt Klippet lige
til 1/2 Miil fra Rønne, men den frugtbare Muldjord
som bedækker Klipperne bærer god Sæd. Ved Klipperne og den derliggende Gaard 23 ) som tilhører Porcellainfabriken er Gnejsbiergets Grændse og der findes den leerblandede Kaolin som Fabriken benytter.
Ved Ankomsten til Rønne omtrent KJ. 5 var ved
Indgangen til Byen en Æreport af Løvværk med mit
Navnetræk i Girlande oprettet og paa begge sider
vare Trin anbragte mellem Løvværk, paa hvilke Byens
unge Damer havde taget Plads, for at byde mig velkommen med en Sang (N~ 2). Samme Sang overraktes mig ved tvende Børn blandt flere der strøede
Blomster for mig efter at jeg var steget· af Vognen
og havde hilset paa de der forsamlede civile Embedsmænd. leg nærmede mig Portalet og efter at Hurra
for mig var udbragt, takkede jeg med faae Ord for
den Velkomst man havde beredet mig og yttrede min
Glæde over at befinde mig blandt Rønnes gode Indvaanere, for hvilke jeg udbragte et Hurra. Canonerne

20) Etatsraadinde Marie Kofoed havde skænket sin afdøde
Mands Fødesogn 0stremarker en Pengesum til en Skoles Bygning; Sognebønderne nægtede at yde Ægter og Arbejde hertil.
Højesteret frifandt dem, 116 i Tallet, 1825, 3. Jan., for videre Tiltale, men forpligtede dem til at give Amtets Skolevæsen Erstatning for de forsømte Pligt ydelser. - 21) Chr. Fog (1763-1833),
Præst i 0stremarker 1811-23. Johan Chr.Holm (17651826), Præst s. St. 1824. - Peter Lavrids Bering Jngerslev
(1791-1875), Præst i 0strelarsker-Gudhjem 1824-34.

22) Jacob Claudius Pingel (1784-1835), Kancelliraad, Byfoged i Rønne fra 1820, fremhjalp ivrigt Havne- og Vejvæsen
samt Theater. - 23) Hans Carlsen Lund fandt 1806 hvidt Ler
(Kaolin) i sin Gaards Jorder og solgte den til Den kgl. Porcelænsfabrik, tidligere Snorregaard, nu Porselinsgaard i Knudsker.
2*
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gave en Salve, jeg gik til Fods giennem Byen og
havde Aarsag at finde mig saare utilfreds med Steenbroen, men sligt oversees og glemes i et Øjeblik
hvor man er stemt til Glæde og seer Glæde og Deeltageise i alles øjne. Paa Gaden nær Torvet og paa
Torvet selv var opstilt vestre Herreds Compagnie,
Rønnes tvende Borger Compagnier Infanteriet af
samme Herred og Dragon Afdelingen. Alle mødte
mig med Hurra Raab som jeg giengieldte.
I Cancellieraad Pingels Gaard paa Torvet, hvor jeg
havde mit Qvarteer modtog Fruen 24) mig med megen
Forekommenhed og jeg ved at hun har forsynet min
Kok med alle Fornødenheder ja endog sat af sin egen
Viin paa Bordet, Gaarden er gandske nyt og smagfuld istandsat og betrukken med smukke Papirer, jeg
boer meget godt og har en stor Sal til Dagligstue
hvor jeg kan see Folk.
Efter at være omklædt saae jeg Cour først af de
Militaire som skulde begive sig tilbage til deres
Corpser, siden af de civile Embedsmænd som Amtmanden forestillede. - Da han præsenterede mig tre
Advocater undslap det ham at sige at de desværre
ej havde meget at bestille hvilket een af dem (Markmann 25) som har været constitueret Byfoged i Rønne)
releverede og bemærkede at det i det heele vel var
ret godt, at de havde saa lidet at bestille og søgte

de sagde han at fortiene Brødet paa anden Maade.
Amtmanden sagde som begribeligt var at han mente
desværre for dem og jeg releverede det ikke videre.
Blandt de Personer der forestiltes bemærkes her:
Amtsforvalteren Cammeraad Sehested 26) som før har
været i Rentekamret og siden Gouvernements Secretair under Comd. Rothe hvilken Amtmanden giver det
sieldne Vidnesbyrd at i hans Embedstid (nu i 10 Aar)
ingen Klager over ham er indløben hverken fra Landets Beboere eller fra Rentekamret. Han tilstæder ingen Restancer og holder nøjeste Orden med Oppebørselen. Told Inspedeuren Cancellieraad Lohmann,27)
en ung men meget før Mand der har været Militair
og som i Embedet har været saa heldig at efterfølge
sin Fader. Han er en driftig Mand god Iordbruger
og bygnings kyndig saa at han i dette Fag gaaer
Øvrighed og· private tilhaande. Saavidt jeg har mærket er han almindelig agtet og virksom i sit Embede.
Told Overbetienten under ham er den dierve Caper
Capitain C. Wulfsen 28) Ridder der er vel liidt der
paa Stedet og en rask Mand i ald sin Gierning.
Told Cassererens Navn er Krum, en som det synes
noget pedantisk Mand, forhen ansat ved Toldvæsenet
i Nysted paa Laaland, udentvivl ordentlig i sin Embedsførelse. Bye og Herredsfoged Cancellieraad Pingel i Rønne var før Officeer i Kongens Regiment, har

24) Pingel blev 1823 gift med Janusine Christiane Arboe
(1789-1836), Enke efter Kommandant Kohl paa Christiansø.
Hun bragte ham den store Oaard, som indtager hele nordre Side
af Store Torv i Rønne og havde store Haveanlæg ud langs St.
Torvegade. I den tog Prinsen Kvarter. Dens smukke Tapeter
gjengav farverige Optrin af Indianernes Liv. - 25) Andreas
Mani?mann, Prokurator i Rønne, senere Byskriver i Nexø.

26) Chr. Ludvig Sehestedt (1777-1848), Amtsforvalter siden
1810. - 27) Chr. Gotfred Ditlev Lohmann (1785-1829), Kapt.,
Toldinspektør siden 1814, ejede Rabækkegaard og Vibegaard i
Knudsker, store Naturalie-, Antikvitets- og Møntsamlinger. 28) Caspar Henrik Wolfsen (1781-1836), dristig Kaperkapitajn,
Ridder af Db. 1809, Toldbetjent og fra 1829 Toldinspektør i
Rønne. - Chresten Krumm, født 1783, Toldkasserer i Rønne
siden 1820.

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Sekstende Bind, Rønne 1925

22

23

nu givtet sig Formue til med Caneellieraad Arboes
Datter, sal. Com mandant Kohls Enke og er fuldkommen vel etableret i sin nuhavende Stilling. Han synes
at være en driftig og vel anseet Mand. Byeskriveren
er Over Krigs Commissair, Auditeur og Regimentsquarteermester Rask 28) en ligeledes driftig Mand der
ufortrøden har deeItaget i Kulgravningerne og derved
har gavnet Landet meget. Sandflugts Commissair
Caneellieraad lespersen, Amtmandens Broder, en snu
Mand, god Jordbruger, driftig og ufortrøden i det
ham paalagte Hverv. Rector ved den latinske Skole
Bohr der nyder almindelig Agtelse og Tillid og hvis
svagelige Helbred alle beklage. Adjunderne ved
Skolen Beyer, Sommer og West alle roeste hver i
sit Fag. Caneellieraad Arboe,bO) Herredsfoged i Nørre
Herred Byfoged i Hasle, Allinge og Sandvig, en duelig og virksom gammel Embedsmand, hvis Blindhed,
for hvilken han dog med Held er bleven opereret
gi ør ham snart invalide. Hans Søn er den duelige
Byfoged i Nexøe Auditeur Arboe og hans Datter Frue
Pingel, samt Præsten Mahlers Kone (i Hasle) og Enken efter Byfoged Hejberg i Frederiksstad i Norge,
som nu er hos Faderen. Cane. Lohmann har ogsaa
været gift med en 4' Datter af ham. Der har været

rejset flere Klager mod Caneellier. Arboes Embedsførelse men han har altid fralagt sig dem .med Ære.
De fleste af disse Embedsmænd bleve tilsagte til
Middagstaffelet som anrettedes Kl. 7 efter at det i
Byen forsamlede Militaire havde passeret Revuemarseh forbi mit Qvarteer.
Om Aftenen besøgte jeg Com mandanten ObL.
Hofmann, hvis Huus var som de øvrige Huse i
Rønne Bye illumineret og prydet med en transparent
Indskrift. Han forestilte mig sin Kone en Datter af
Caneellieraad Iespersen,31) der er en meget smuk
Kone, men desværre af et hedisk Udseende røde
Kinder, indfalden Bryst og mager.
leg bemærker at denne korte Caraderistik over
Embedsmændene er tilføjet senere efter nærmere at
have giort Vedkommendes Bekiendtskab.
Torsdagen d. 15' tog jeg efter Bestemmelsen om
Morgenen Kl. 9 til Hasle, hvor Mønstring skulde afholdes over nørre Herreds MiIize. Rønne Borgere
nogle af Herredets Bønder og Dragon Esquorte fulgte
til Hest og bleve afløste ved Herreds Grændsen af
nogle af Nørre Herreds Bønder. 'Ved Aabyegaarden
stode tvende ,hvidtklædte bekrandsede Piger ved
Broen og disse gik foran den første Vogn paa hvilken kiørte CaneeIlier. Pingel og Capt. Sehwartz og
strøede Blomster uagtet disse betydede dem deres
Fejltagelse, jeg lod holde og takkede dem for deres
Opmærksomhed.
Ved Indgangen til Hasle Bye stode Indvaanerne af
begge Kiøn ved en løvbehængt Æreport og en Sang
blev atter her afsungen (N~ 3)32) og Glæden og Ju-

29} Andreas Fuglsang Rasch (1766-1831), Regimentskvartermester og Avditør ved Militsen B. S. VII 89. - Peder Dam
Jespersen (1772-1835), Sandflugtskommissær siden 1819, tilplantede Kysten mellem Rønne og Hasle. B. S. XI 57. - Peter
Georg Bohr (1776-1847), Rektor i Rønne 1818-44. B.. S.
vn 93. - Johan Nicolai Beyer (1783-1826), Adjunkt fra 1814,
blev 1824 Overlærer. - Mogens Sommer (1791-1883), Adjunkt
fra 1818. - Hans Pedersen Westh (1796-1853), Adjunkt fra
1821. - 30) Mads Høg Petersen Arboe (1759-1827), Byfoged
i Hasle 1806-26.

31) Ane Cathrine Jespersen (1803-40), gift 1820 med
Komm. Hoffmann. -

32) Nævnte Sang havde to Vers; det sidste
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belen var almindelig. leg tolkede de gode Mennesker min Tak og udbragte et Hurra for Hasles lndvaanere. leg sagde nogle Ord til de første af Byens
Fruentimmer, den pyntede Bondedragt bemærkede
jeg at være grøn med røde Baand. Derfra begav jeg mig lige ud paa Exerceerpladsen
ved Flagstangen vesten for Byen hvor befandtes
nørre Herreds Artillerie-Batterie paa 8 Canoner under Capt. P. Kofod, samme Herreds Infanterie og
Militze, Hasle Borger Afdeling og nørre samt vestre
Herreds læger Afdelinger (omtrent 150 Mand). Efter
Revuemarschen lod jeg Artilleriet maneuvrere. Fol. ken e saaes at være vel øvede og Capitainen udførte
nogle Bevægelser, især en Opmarsch paa højre
Flanque, med Kyndighed og Orden.
leg kunde ikke andet end tilkiendegive ham og
Batteriets Mandskab min fulde Tilfredshed.
leg lod Dragonerne ride enkelt forbi, paa Hestene
var efter mit Skiønnende mindre at udsætte end paa
Ridetøj og Ajustement der just ej var berømmeligt.
Samlede udførte denne Cavallerie Afdeling Bevægelserne med Orden og temmelig vel sluttede.
lægerne som Exerceermesteren Lieut. Kofod 34)
commanderede vare usædvanlig vel øvede og kunde
træde ind i hvad Compagnie af Linietropperne det
skulde være, de udførte alle Bevægelser med Orden
og Stilhed. De bleve vel commanderede og fortiente

saaledes tilfulde den Berømmelse jeg tildeelte dem.
Efter Revuen lod jeg formere en halv sluttet Quarre
og tiltalte Mandskabet saaledes: "Kongen kiender
"Bornholmernes Troskab det vil glæde ham at lære
"dem at kiende som veløvede Soldater naar Kongen
"engang selv og som han haaber snart kan see Dem
"her forsamlede - Kongen leve!" hvilket gientoges
trende Gange tre.
leg begav mig ind i Hasle Bye og dejeunerede
hos Byfogden hvis gamle og svagelige Kone jeg ligeledes hilsede paa. l hans Huus (i Baggaarden) saae
jeg den lave Stue i hvilken Kong Christian den femte
efter Tradition skal have spiist d. 8. Maj 1687 og i
hvilken Stue en Rude endnu indtil de sildigere Dage
har baaren Kongens og de medfølgende Cavalerers
Navne men nu er den desværre forsvunden og ved
Uagtsomhed ituslaaet. I Stuen er endnu Glas i smaae
Blyruder og gamle Skabe som maaske prydede Værelset, ved hiint det sidste Besøg af nogen Person
af det danske Kongehuus.
leg besaae Kirken, en Tavle erindrer om Christian
den 5' Nærværelse paa ØeR og i Hasle. Altertavlen
er mærkelig, saavel for sit antike Træsnit Arbejde
som for sin gamle Frescomalerie. Den aabnes med
to Fløje og er i Træ billedskaaren trende Scener af
den hellige Skrift Kongernes Tilbedelse, Korsfæstelsen og hvor Chr. bærer sit Kors, Grunden og Figurerne malede og forgyldte og ligner dette Arbejde
meget Graabrødre Altertavlens som nu er i Frue
Kirke i Odense fra Kong Christian den andens Tid
(15 Aarhundrede). Malerierne paa Fløjene forestille
Helgene paa forgyldt Grund og er samme umiskiendeligen af den tyd ske Skole, men desværre saa

lød: Lad andre mere pragtfuld fejre Din høje Ankomst fjern
og nær; Vor rene Hensigt skal dog sejre; Du vor Velynder
stedse vær! Da raabe vi i vilden Sky: Velkommen Prinds til
Hasle By!!! - 33) Peder Kofoed (1774-1842), Major, Ejer af
Smørengegaard i Vestremarker. - 34) Hans Madsen KOfoed
(1792-1868), Major, Ejer af Lovegaard i Aaker.
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medtagne ved Tid og Fugtighed, at de vanskeligen
endnu staae til at redde. Hl'. Møller var meget indtaget af disse Levninger fra hiin gamle Kunstperiode,
men troede ej heller at der maatte tøves med istandsættelsen hvis man vilde bevare dem for Konsten.
De udvendige Figurer ere allerede næsten gandske
forsvundne da Gibsen hvorpaa de ere malte er afsprungen de indvendige ere endnu kiendelige og
forestiller som sagt Helgene St. Clara (med Huset)
St. Lucia (med et øje) o. s. v.
Traditionen er forskiellig somme siger at denne
Altertavle er skien ket af en Skipper ifølge et Løfte
han havde giort i Havnsnød ; andre siger at den er
funden paa et Vrag, dog er det sidste mindre sandsynligt da den saa fuldkommen passer til stedet.
Skolen i Hasle er istandsat og udvidet for de af
Etatsraadinde Kofoed skienkede Penge (det halve
imod hvad de tre andre Byer erholde) og da den
indbyrdes Underviisning netop nu var forberedt til at
kunne indføres saa benyttede Præsten Hr. Mahler 35)
den gode Lejlighed til at indvie den nye Skolestue
og prise den indbyrdes Underviisning, som nu skal
indføres. Talen han ved den Lejlighed holdt var
ikkun maadelig, et Par Psalmer bleve afsungne, den
constituerede Provst Bolbroe:J6) var tilstede, jeg tillod
mig siden at giøre denne opmærksom paa at Præsten
var gaaet for vidt i sin Iver for den indbyrdes Underviisning ved at sige at Kongen havde befalet den
indført, ogsaa giorde jeg opmærksom paa hvor vigtigt det var, at Læreren tilfulde kiendte Methoden,

og sagde jeg offentIigen, at jeg ikke omtvivlede at
Indbyggerne om føje Tid vilde erkiende denne Læremethodes Fortrinlighed til i kortere Tid og med ulige
mindre Umage og Bekostning at lære det samme
som ved den ældre Methode udfordredes. Ved siden
af Skolen paa samme Byggeplads er endnu en Bygning (et Baghuus) hvor hidindtil er holdt Skole og
som man nu tænker at indrette til et Arbejdshuus
for Fattige overensstemmende med Fru Kofoeds
Legat. Cancellier. Lohmann havde udkastet en Tegning dertil, ved hvilken jeg dog fandt at udsætte at
der var for mange Vinduer i Bygningen, endnu var
den ej heller aproberet af Amtmanden eller Cancelliet. Det skulde efter Planen indeholde tvende
Arbejdsstuer og 4 Kamre for Fattige.
Vi gik ogsaa ned til Havnen ved hvilken ligger
et Batterie. Havnen er nu kun 2 1/ 2 a 3 Fod dyb og
følgeligen af ringe Værd for Byen eller som Udskibningssted. Den dannes ved tvende paa Grunden
udkastede Steenrækker i saadan Form (her findes et
et Rids af Havnen) men beskyttes som man paastaaer
især ved de udenfor liggende Grunde der ikkun
levne et ringe men sikkert Indløb. Betydelige Arbejder vilde imidlertid udfordres til at fordybe Havnen
og Indløbet og til at sikre den ved mere udvidede
Bolværker er [i. e.: eller] Steen moler. Admiral Løvenørn havde i sin Tid (1799) giort en Plan med
Tegning til et saadant Havne Anlæg, jeg saae Kortet
men Planen var indført i en Protokol jeg ej fik at
see. Flere af Borgerne have stort Mod paa at see
dette Arbejde paabegyndt, men de kunne ej paavise
hvor Pengene kunne tages fra, .da Byen for Tiden er
gandske næringsløs saa at sige og den netop af

35) Constantin Barbye Mahler (1773-1830), Præst i Hasle
siden 1820. - 36) Niels Jacob Bolbroe (1770-1856), Præst i
Klemrnedsker fra 1809, Amtsprovst 1822-25.
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Mangel paa Havn er gaaet tilbage medens Naboe
Byerne Rønne, med en bedre Havn og Vindskibelighed, og Sandtvig og Allinge ved deres Beliggenhed
ere tiltagne i Velstand.
Vist nok er det at en god Havn er den første Betingelse for en Søestads Opkomst, men formuende
Borgere maae der dog findes som enten ved egne
Midler eller Credit skaffe de Summer tilveje der ere
fornødne til saadant Arbejdes Udførelse. Derfor er det
vist urigtigt naar man i Hasle vil lægge det Byfogden
og Havne Com missionen til Last at Havnen ej er i
bedre Stand. leg troer og har ogsaa yttret det at
Hasleboerne skulde søge at erhverve ved Fiskerie og
Fiskes tilberedning, ved at afskibe med Qvaser tørre
og røge Fisk o. s. v. dertil er deres Havn tilstrækkelig, og til bedre Tider maatte overlades større HavneAnlæg der kunde staa i Forhold til Stædets tiltagende
Velstand og lndvaanernes Driftighed.
Ved Bredden ovenfor Havnen slaaer lernsandstenen om i kiendelige Schichtninger.
Fra Hasle kiørte vi over Flyvesandet til de omtrent
1/2 MiiI fra Byen henimod Blykoppe Aaen drevne
Kulminer. Der ere to til tre Schachte i Drivt og den
der forestaaer samme er en lndvaaner fra Hasle ved
Navn Grønbek der synes at have en entreprenant
Aand og mekanisk Genie (som han dog ej har havt
Lejlighed at dyrke).
Kullene stryge i et graat Leerlag, næsten horizontalt mod S. W. og er af liden Mægtighed. Vi saae
en Grube som var inddreven fra Dagen i Bakken
ikke langt fra Stranden. Kullenes og Leerlagenes
Schichtning var øjensynlig og Mægtigheden af Kulfløtsen var her 5 Tommer. Intet Kulværk drives her

dybere end at Vandet giennem en Afløbsrende som
de her kalde Skrolle (Stolle) kan søge Havets Overflade; Schachterne ere derfor kun 25 Alen dybe, aldrig under Havets Overflade og der savnes alle mekaniske Hietzemidler saa at Berg og Kul maae vindes
op ved Menneskehænder ad samme Schacht. Først
nyelig har benævnte Grønbek anbragt en dobbelt
Tønde paa sin Haandvinde og et Svinghiul for at
formere Hastigheden. Vi toge Prøver af de forskiellige Kul der forekomme os alle at være Brunkul af
seeneste Formationer. Der kiørtes over Blykoppeaaen til den ved Sorfhat drevne Kulschacht hvor
Over Krigs Com miss. Rask med 7 Arbejdere fra
Rønne er Participant. Ved Pomper som med en simpel Mekanisme er bragt i Forbindelse med en Vejrmølle drives Vandet op af Schachten men naar det
ej blæser maae arbejdes med Haandskraft og da der
kun arbejdes af de 7 Participantere selv og ej om
Natten saa er det begribeligt at de ikkun ufuldkomment kunne holde Gruben fri for Vand og udvinde
Kullene. Forhen brugtes Hestekraft ved samme Mølle
i mangel af Vind, men nu mangler Participanterne
som det synes Evne til at holde denne Drivt saaledes
ved lige. Kulaaren som her bearbejdes har en næsten
vertical Retning og stryger i S. V. Kullene var bedre
end de andre, men de bedste findes højere oppe
bagen for denne Schacht og drives af en Borger i
Rønne, navnlig Nestved.
laar er siden Febr. Maaned ved Sortehat udvunden
omtrent 1000 Tdr. Kul, Nestved har udvunden 1300,
ifior udførtes fra Rønne 13000 Tdr. Kul, iaar hidtil
7000 Tdr. Man seer heraf at det ej er forgieves at
beflitte sig paa denne Erhvervsgreen, men Aarsagen
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hvorfor det kun ufuldkomment betaler sig for flere
Interessentere er netop, fordi de mekaniske Hielpemidler mangle til med Lethed og mindre Menneskekraft at holde Gruberne fri for Vand og Kullene til
Dagen og stundom lide de nederste Værker ja maae
aldeles opgives (saaledes som det ifior har været Tilfældet ved Over Krigs Commissair Raskes) fordi de
fyldes med Vandet fra de højere beliggende Gruber.
Hvad der mangler er altsaa at Kulvirkningen drives
planløst af smaae Interressentskaber, medens den
burde drives for en heel Strækning, saasom mellem
Rønne og Hasle eller i det mindste til Blykoppeaaen, og derfra igien til Hasle af eet større Interressentskab der strax med fornøden Sagkundskab anvendte de mekaniske Hielpemidler som udfordres til
Kulværkers og flere Schachters samlede Drift efter
de anviisninger som geognostisk Kundskab og Boreforsøg maatte tilraade. Ved nys meddeelte Kongelig
Resolution er opmuntret til større Interressentskaber
for at drive Kulvirkningen planmæssigere og er aabnet Udsigt til en Debit af 30000 Tdr. aarligen til
Handelshuset Suhr & Comp.37) som have tilbudt Forskud til Arbejdets Drift.
Bornholmerne som jeg har opmuntret til at afbenytte denne Kong!. Opfordring indseer Gavnligheden
heraf og jeg mistvivler ikke om at see større Interressentskaber at danne sig, især naar Engelænderen
Coulharts 38) Privilegium som Ørsted i sin Tid anpriste saa meget udløber ubenyttet. Der mangler
37) Handelshusel J. P. Suhr & Comp. i København, ledet
siden 1815 af J. Th. Suhr, satte 1823 Penge i den bomh. Kulbrydning, men uden varigt Held. .. 38) David Coulthard, død
1836, havde, støttet af H. C. Ørsted, 1819 faaet Privilegium for

hidtil en biergkyndig Mand paa Bornholm udrustet
med mekaniske Kundskaber og praktisk Duelighed
i Biergværksfaget, hvilken kunde gaae et saadant
Interressentskab tilhaande. Det kunde gierne forbindes med en Adjunctplads ved Skolen i Rønne naar
blot Manden var at finde men det kunde nok lønne
sig for Staten at lade et dueligt Subject dannes hertil.
Bedre maaskee, at forbinde dette Fag med Forstvæsenet og at· lade en tilkommende Førster eller
Forstcandidat være et saadant Interressentskabs Raadgiver paa Statens Vegne.
Ved Hiemkiørselen bemærkede jeg adskillig Plantning og Saaning af Elletræer, Birk, Axelbær og endog
Kirsebærtræer paa Flyvesandet efter Sandflugts Commissair Cancellieraad Jespersens Foranstaltning. Paa
alle lave steder kommer Ellen godt, de øvrige Besaaninger ere kun ringe endnu men ved Cancellieraad Jespersens Omsorg haves nu Fred paa Sandflugten og Veje ere afstukne uden for hvilke Kiørsel,
især fra Kulgruberne, ej skal tilstedes. 38) Den gode
Vej som ved de militaires Bistand er anlagt fra Rønne
til Hasle gaaer over Flyvesandet og er grundlagt med
Leer som Bindemiddel for Sandet, den er god og kan
let vedligeholdes. Sandklitterne paa den østre Side af
Vejen ere udjevnede og belagte med Grønsvær Strækninger ere indhegnede med Volde beplantede med
Piile og hvor før var Sandflugt er nu Eng eller Ager;
et Aktieselskab til Stenkulsbrydning paa Bh., men 1823 maat!et
opgive det med Tab for Staten. - 39) Til Minde om Prins
Christians Ophold i Sandflugtskoven rejste Peder Jespersen den
smukke Sten ved Prinsens Kilde; dens idylliske Indskrift, forfattet af Bohr, udtrykker et skjult Haab om, at Prinsen vilde
blive en frisindet Konge, og er gjengivet i B. S. Xl 94.
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men endnu flyver Sandet paa en Strækning mellem
Rønne og Baunehøjen ligesom og i Nærheden af
Hasle. Paa det førstnævnte Sted saae jeg, efter den
sidste stærke Vestenstorm, Sandet at ligge i Dynger
fyged ligesom Sne e ved Siden af Vejen og over samme.
Der mangler synes mig en stadig Besaaning med
Marehalm og andre Sandflugten dæmpende Planter.
Naaletræer ere ej heller saaede paa denne Strækning.
Flyvesandet ved Tidsvilde i Sielland afgiver, synes
mig, Beviis paa hvorledes man kan dæmpe og overvinde denne Landeplage. Dette Sted skulde Cancellieraad Jespersen besøge.
Han havde paa Hiernvejen ladet foranstalte en
Grav i den saakaldte Tillehøje afdækket for lord men
den var bedækket med 4 store flade Dækstene som
maatte væltes tilside og fandtes dernæst steensat med
hugne Steen i en aflang Fiirkant. Ved at udrømme
den fandtes tvende flade Endestene at være rejste
inde i Graven, og i Rummet mellem Gravens nordre
Kant fandtes Menneskebeen, i Graven selv fandtes
4 Menneske Hoveder, og Lemmer som hørte til disse
Liig vare uordentligen liggende mellem hinanden.
Benene vare saa møre at de ej hang sammen, det
ene Hoved blev saaledes med megen Møje taget op
og maalt i sine forskiellige Dimensioner af Studiosus
Beck og Regimentschirurg Panum 40) og fandtes ej
usædvanligt stort, men faldt dernæst fra hinanden,
under Benene i Bunden af Graven fandtes flade rullede Steen (af Havet) at være nedlagte gemeenligen
tre ved Siden af hinanden ellers fandtes intet uden
en Kobber Daggert forrustet og itubrukken. Denne
40) Jens Severin Nathanael Panum (1792-1836), Regimentskirurg i Rønne 1816-28, udgav 1830 Beskrivelse over Bh.
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Undersøgelse opholdt os til KJ. 8% og maatte endnu
udsættes indtil d. 17' om Morgenen. Dog er her anført alt hvad funden er i Graven.
Fredagen d. 16' foretoges en Excursion til Egnen
sønden for Rønne for at see den Kalk og grønne
Sand steens Formation som langs Kysten kommer for
Dagen. Vi kiørte over Rønne Udmark, lyngbevoxet,
overstrøet med Granitblokke, 1600 Td. Land opgivet
til mager Foder for nogle Høveder Udgangsøg og
Faar og hvor hentes Gruus og Pottemager Leer i
Klitterne eller de faae Banker som findes. Dette er
~en væsentligste Nytte, men indskrænkes som sagt
bl enkelte Steder medens det øvrige ligger saa at
sige ubenyttet. Man seer iøvrigt hvad Udmarken kan
omskabes til, ved at kaste et øje paa det af Commandanten kiøbte og opdyrkede Stykke. 41) Steenene
ere deels sprængte for at benytte i hans anlagte
Steenkløverie deels benyttede til Steengierde, Ageren
bærer den bedste Rug. Naar en stor Deel saaledes
dyrkbart Land udstykkedes, endeel besaaedes med
Fyr, efter at de sprængte Steene vare benyttede og
bortførte vilde en stor Herlighed vindes for Rønne
Bye istedet for at den nu har saa godt som ingen
Fordeel af denne store Ejendomsjord. Ligeneden for
Udmarken træffer man ved Stampen et yndigt Bækkeløb bevoxet med Elletræer der naaer lige ned til
Sandbankerne ved Stranden hvor Bækken udflyder.
Denne Dal er et Forlystelsessted for Rønne Indvaanere;42) en simpel Mand, en Møller Carlsen har her
41) Kommandanteløkken Sø for Rønne købtes 1819 af Komm.
Hoffmann til Tilvirkning af huggen Granit; han var den første
til at iværksætte Udførsel heraf og havde indtil 1825 udført Granit
til 45000 Rbdlr.s Værdi. - 42) Hans Carlsen Lund (1765-1843)
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anlagt en Mølle, som driver med samme Hiui en
Olieqværn en Oliepresse og en Valkemølle, han har
ved dette Anlæg meere fulgt sit naturlige Genie end
Mekaniken hvis Regler han ej kiender og han synes
med en sielden Udholdenhed at have udført sit Forsæt og overvundet mange Vanskeligheder. leg har
efter Aftale med ObL. Tscherning isinde at understøtte hans Søn som gaaer ham tiIhaande til et kort
Ophold ved Frederiksværk for at han kan lære nogen
Mekanik og gi øre sig end dueligere som Mølle-

gandske afviger fra Kridtformationert paa Møen eller
Stevens, den findes i Lag og flade Schichtninger.
ForstenIngerne i begge bør sammenlignes, Plante
Aftryk forekom os kiendelige i "samme.
Endeligen efter den foromtalte Anviisning til Kul
og KuIfløts kommer den jernholdige Sand steen tilsyne i bølgeformige Lag over den skifrige graae og
tildeels hvide Leer og ved Homanns Halde vinder
hiin Sand steen saadan mægtighed og bliver den saa
jernholdig at man kan antage den for Iernsteen der
med Qvartsstykker danner en mægtig Brechie og
tydeligen viser os sin Strygning mod [forskellige
Kompasstreger]. Denne Pynt hvorimod Bølgerne
bryde er tillige meget malerisk.
Vi gik op ved Homannshalde Bæk og kiørte forbi
[Bakke]gaarden hvor atter Leeren i bølgeformige Lag
staaer til Dagen i en Bakke. Den bruges til vindtørre Bygningssteen.
Paa Hiemvejen saae vi endnu et Arbejde paa Kul
ved Galgelykken uden for Rønne, netop i samme
Leerlag som norden for Rønne og ved Kirkegaarden saaes den aabne Ovn eller Rist hvor Cement
eller Kalkstenene fra Limensgade brændes af en
Rønne Borger Pottemager Schov som er den eneste
der for Tiden benytter dette Product til Udførsel.
Bestillinger er skeete efter indsendt Prøve til Tre
Croners Batterie, men Leverancen svarede ej til Prøven og denne Afsætning standsede til Skade for Bornholm, der ogsaa heri ejer en Rigdoms Kilde naar
den benyttedes.
I Arnager spiste vi en ret frisk fangede Torsk og
var dette den første Saltvandsfisk som jeg smagte
paa Bornholm saa uroligt havde Vejret været, siden
3*
min Ankomst.

bygger.
l Bækkens Løb og hvor den er udgravet findes
en graae kalkholdig Sandsteen med enkelte For~te
ninger og nede ved Bækkens Udløb paa søndre Side
fremstaaer jernholdig Sandsteen. Ved at følge Kysten sydostIig findes ikke langt fra Hængedynds
Skandse den grønne Sandsteen fremstaaende og i
samme Forsteeninger, længere hen hinside Horsernyre Odde mod Arnager Kalkstenen og videre hen
mod Homans Halde atter grøn Sandsteen førend
Skiferleeren kommer til syne i hvilken især findes
Anviisning til Kul ja omsider giennemtrænges den
af Kul og antager en sort Farve, ved Horsernyre
Odde endeligen findes mellem Leeren en KuIfløts
som benyttes til at udgraves fra Brinken mod Stranden af, men Arbejdet er hidtil ubetydeligt og Kullene
øjensynligen Lignit ; paa hele Kysten opkastes fo~
modentligen fra Banken i Havet Lignitstykker, h ViS
Træligatur endnu er kiendelig.
Kalken ved Arnager er mærkelig idet den saa
fra Snorregaard købte 1806 Stampen Sø for Rønne og byggede
her 1818 Me1-, Gryn-, Olie- og Valkemøller. Hans Søn Carl
Hansen Lund, født 1801, ejede Stampen efter Faderen_
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Løverdagen d. 17' foretoges den interressante Tour
til Hammershuus. Vi kiørte tidligen om Morgenen
fra Rønne ad Vejen til Hasle (den sidste Udgravning
paa Tillehøjen saaes undervejs) kiørte giennem Udkanten af denne Bye ad Ruths Kirke til. leg gik op
ad Bakken hvorpaa denne Kirke er beliggende og
besaae Kirken, som aldeles ikke har noget mærkeligt uden netop sin høje og skiønne Beliggenhed.
Som det højeste Punkt pBa Bornholms vestkyst er
den et Søemærke, som sees indtil 7 Mile ude i Søen
og ind mod Landet begrændses dens Horizont kun
af Rytterknægten og af de vesten for Svanike liggende Højder. Ruths Kirke er Annex til Hasle og
Præstegaarden bortsolgt.
I Mosen ved Kæregaarden undersøgte Dr. Forchhammer Tørven og fandt Ferskvands Conchylier j
samme.
Den nye Vej som vi fulgte er lagt forbi Ols Kirke.
Ved samme var endeel af Meenigheden forsamlet
som tydeligen yttrede sin Misfornøjelse over at Præsten Hr. Slotzheim 43) ej vilde holde Gudstieneste
i Kirken, fordi en Yder Pille er nedfalden og Hvelvingen findes [af] skrøbelig Tilstand, og til Beviis
paa, at det var en Egensindighed af Præsten anførte
de at han stundom afholdt Tienesten i samme men
strax aflyste at den næste Søndag igien skulde holdes i Allinge. Jeg svarede dem at Præsten heri
fulgte en ham meddeelt Cancellietilladelse og at Kirkens skrøbelige Forfatning vilde blive efterseet af en
bygningskyndig Mand fra Kiøbenhavn som med det
første vilde ankomme, hvornæst en Bestemmelse

skulde tages om Kirkens Istandsættelse og naar denne
var foretaget vilde Gudstienesten upaatvivleligen igien
begynde. Siden har jeg erkyndiget mig om Sammenhængen og finder at Præsten ved en overdreven
Frygt, førend nogen af Meenigheden yttrede den,
har foranlediget at Cancelliet tillod Gudstienesten at
ophøre i denne Kirke og at afholdes i Allinge, men
den ham tillagte egenraadige Fremgangsmaade stundom at holde Gudstieneste der og igien at tillyse
den i Allinge er ske et efter den constit. Amtsprovsts
Opfordring for de gamle og svage Personers Skyld
der ~j kunde søge Kirken og Herrens Bord i Allinge.
Imidlertid er det ske et at dette giver Anledning til
Misforstaaelse mellem Præsten og Meenigheden og
med Grund bebrejdes den svage Mand en utidig
Frygtagtighed, thi naar Amtmand og Biskoppen selv
har turdet gaae ind i Kirken ja og paa Hvelvingerne
saa holdt Præsten sig langt borte og maaskee af
samme Grund og for at undgaae Meenighedens Klager havde han nyeligen begivet sig til Allinge førend
min Ankomst til Kirken. Det var Meenigheden meget
kiert at jeg gik ind i Kirken, jeg saae indvendig paa
den underste Hvelving, kun en liden Revne, men
den udenfor nedfaldne Pille (opført af Kampesteen
med Leer) maae vist nok rejses for at styrke Muren
og Hvelvingerne.
(leg blev behageligen overrasket ved om Aftenen
at erfare at den forventede bygningskyndige Mand
Condudeur Blem just var ankommen fra Kiøbenhavn til Rønne).
Ved Kirken havde jeg Lejlighed at yUre for Capitain Lind 44) der ejer en Bondegaard tæt ved Kirken

43) Johan Ehrenreich Harder Slotzheim (1779-1834), Præst
i 01sker 1819-26.

iI

..

44) Mogens Andersen Lind (1768-1836), Ejer af Undse-
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hvor vel udført jeg fandt Vejarbejdet mellem Ruths
og Ols Kirke som han havde forestaaet.
. Saasnart man er denne Kirke forbi vender Vejen
sIg mod Stranden og snart seer man Allinge, en liden Bye ved Havet. Indvaaanerne af denne og af
Sa~dv~g,. hvilke tilsammen danne et Sogn og een
JunsdIdIOn, havde forsamlet sig ved en Æreport
uden for Byen og afsang der en Sang forfattet af
Pastor Slotzheim, som befandt sig der for at lykønske mig til min Ankomst. I denne Sang nævnes
~in Kone,. hvilket var mig· dobbelt rørende og tog
J~g Anledmng deraf til at yttre at hun vilde føle sig
hgesaa lykkelig som jeg. ved engang at modtages
ligesaa hierteligen af Bornholmerne; og giengieIdte
jeg Mængdens Fryderaab ved et Hurra for Allinge
og Sandvigs Indvaanere. - Jeg traad af i Skipper
[N. N.s] Huus hvor Politimesteren i Allinge og Sandvig Herredsskriver Jacobsen 45) havde anrettet et Dejeuner. Efter samme begave vi os i Kirken hvor
Præsten Slotzheim havde indrettet en Prøve med den
indførte indbyrdes Underviisning der imidlertid faldt
temmelig maadelig ud, men Lærereri har været i
Kiøbenhavn saa at han kiender Methoden og Allinge
Skole har saaledes tient som Normalskole for Bornholm. - Denne Fortieneste og den indbyrdes Underviisnings Fortrinlighed overhovedet udmalede
denne vist nok lærde, men svage Mand i en Tale
som var særdeles langtrukken og kiedsommelig i
hvorvel der forekom pudserlige Steder i samme. Han
sagde at heele Livet var en indbyrdes Underviisning
og at det derfor var rigtigst at begynde den fra den
gaard i OIsker siden 1798, Sandemand, Kpt. B. S. XI 69. 45) Johannes Jacobi Jacobsen.
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tidligste Ungdom, at der var en Innoculation ja en
Vaccination for Aanden kort sagt han skadede den
meere end han gavnede den ved sin Roes. Hvad der
fortrød mig meest var at han ved denne Skolefest i
. Kirken Iod afsynge før og efter Talen nogle Vers
digtede til min Ære, efter en Psalme Melodi; jeg
søgte derfor at bringe det rette Forhold tilveje ved
efter fuldendt Forretning at sige til Præsten: Hr.
Pastor siden vi befinder os i Guds Huus saa ønskede
jeg gierne at synge en Psalme med Meenigheden
een af alle bekiendt: Alleneste Gud i Himmelen.
Meenigheden stemte i og sang godt og med megen
Andagt - jeg formoder at Præsten og hans Ordensbrødre forstode min Meening.
Aarsagen hvorfor Skolens Ungdom var samlet i
Kirken var fordi Skolestuen er for liden; dog er man
betænkt at bygge et nyt Skolehuus for Allinge og
Sandvig Meenigheder men dette har atter givet Anledning til Misfornøjelse mellem Sandvigs og Allinge
Indvaanere og hiine indgave en formelig Besværing
ved een af Formændene navnlig Grønbek at de ej
kunde vente en egen Skolelærer ansat for Sandvig
men skulde sende deres Børn til Allinge, hvilket var
en lang og besværlig Vej for Børnene om Vinteren,
idetmindste troede de det billigt naar de skulde bidrage til at lønne Skolelæreren i Allinge at Skolen
byggedes mellem begge Byer. leg svarede dem at
naar de attraaede en egen Skolelærer maatte de ogsaa anvise Midlerne til at holde ham, kun under den
Forudsætning vilde Regieringen kunde tage behørig
Hensyn paa deres Andragende, jeg skulde imidlertid
gi øre mig bekiendt med Sagen.
Amtmanden har seenere givet mig sin og Amts-
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provstens Erklæring i denne Sag og finder jeg foreslaaet at bygge Skolen i den nordlige Udkant af
Allinge, og den eneste gyldige Grund at være at
den mindre Meenighed maae rette sig efter den
større, men Argumentet mod at bygge Skolen midt
imellem Byerne at Allingeboernes Børn om Vinteren
vilde blive forhindret ad den aabne Vej langs Stranden at søge Skolen gielder vel ligesaameget for Sandvigboernes Børn naar Skolen endog ligger i Udkanten af Allinge, og Argumentet at disse Børn i
Uføre vil finde Tilhold og Lye hos Bekiendtere i
Allinge er kun svagt. Bedre unægteligen at hver
havde sin Skole, allerhelst da Tinghuset i Sandvig
til daglig Brug kunde dertil benyttes, og hertil skulde
efter Præstens Meening aabnes Udsigt naar den gamle
Degn i Ols Kirke Sogn 46) ved Døden afgaaer og
Sandvigboerne da vilde bidrage deres, men den const.
Provst Bolbroe vilde intet vide deraf, da disse Indtægter skulde benyttes til Kirkesanger Embedet i Ols
Sogn. Enden bliver formodentligen at Sandvig Boerne maae bidrage til Allinge Skole men at de ej
sende deres Børn i samme og at man følgeligen for
Ungdommens Skyld kommer til at lempe sig og tilstaae dem nogle Ugers Skoleunderviisning om Vinteren i deres egen Bye. Mig synes det var bedre at
tilstaae dem en Skolelærer naar de selv bidrog til
hans Underholdning.
Havn er ikke i Allinge men Stedets smaae Fartøjer løbe ind mellem Steenene og bierge sig der.
De gode Indvaanere havde ved min Ankomst til Øen
lagt en nye Broe med Gelænder op mod Klippen
ved den sædvanlige Landingsplads i det Haab eller
46) Anthoni Chr. Schor (1749-1842).
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den Formodning at jeg vilde søge at komme der i
Land. leg takkede dem meget for denne Opmærksomhed. Stedets Politiemester Byeskriver lacobsen
var ømfindtlig over at den gamle Cancellieraad Arboe Herredsfoged og Dommer paa Stedet fungerede
idag der paa Stedet da han dog havde havt Ulejligheden og nu ogsaa ønskede at høste Æren af alle
trufne Indretninger. Da der i hans Bestalling staaer
at han skal boe i Allinge og fungere som Politimester
i CanceIl. Arboes Fraværelse saa havde denne upaatvivleligen Ret, men jeg trøstede lacobsen ved at
takke ham for hans Opmærksomhed og ved at tage
hans Kone til Bords ved siden af mig. Hun klagede
stakkels Kone over hendes slette Bopæl Øer paa
Stedet, idet de maae leje sig ind i et maadeligt
Qvarteer, deres Omstændigheder ere nok ringe.
Udenfor Allinge var en Artillerie Division 4 Canoner under Lieutn. Dam 47) opmarscherede tilligemed Allinge og Sandvig Borger Compagnier. Artilleriet udførte nogle Bevægelser med Raskhed og Orden,
Borger Compagniet, som bestaaer af raske Søefolk
gamle og unge exercerede og marscherede upaaklageIigen under Anførsel af samme Artillerielieutenant Dam, som Com mandanten har afgivet til at
commandete denne Afdeling, der indtil ifior af mangel paa en bequem Anfører var uøvet; imidlertid da
Lieutenanten var beskieftiget med Batterietienesten
traad en gammel Spitzborger frem i brun Kiole og
Kaarde i Haanden og commanderede nogle Greb
ret fermt og uforfærdet. leg formoder Commandanten
finder snart een af Byens egne Borgere til at anføre dem.
47) Christian Dam (1775-1858), Kpt.
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leg sagde dem at jeg paaskiønnede den Flid enhver især havde anvendt for at vaabenøve sig og lod
Kongen leve højt ved hans tro e Bornholmeres
lubellyd.
Det tog sig meget smukt ud at see Menneskevrimmelen paa de lave FieIde der begrændse Exerceerpladsen og Munterhed og lubel i enhvers Aasyn.
Mange løbe med til Sandvig som imindre end 114
Time naaedes.
Der steeg vi blot af for at see Tinghuset bygget
efter samme Plan som de andre Tinghuse i Byerne
nemlig eet Værelse med Skranker til Rettens Pleje
og et Par Arrester. Der sad en Dreng un~er Lavalder arresteret for 2' Gang begaaet Tyvene. Uden
om Tinghuset er et Batterie til Forsvar for Landingspladsen. Derfra oversaaes denne og Sandflugten som
fra Hammeren strækker sig mod denne Bye og paa
Batteriets Dosering mod Kysten var Spor nok af den
utæmmede Sandflugt. Landingspladsen ved Sandvig
er mellem Steen men Bredden selv dyb Sand saa at
Fartøjerne uden Fare kan landløbe. Havn er her
neppe at tænke paa da den vilde blive tilsadt af Sand
og det er grundt nær ved Land. Det var imidlertid
her hvor Christian 5' landede 1687 og Peter den
store48) skal ogsaa have opholdt sig der et Par Dage
da hans Flode laae uden for Bornholm.
Hele Vigen mod Hammeren er saaledes bedækk~t
med dyb Sand som har udbredt sig over heele Gra11lt
Klippen paa det yderste Forbierg af Hammeren hvor
Flagstangen med Vagthuus er anbragt. Efter Sand~Peter den Store overnattede 21de til 23de Avg. 1716 i
Sandvig, mens hans Flaade laa opankret paa Allinge Rhed.

flugt Commissair lespersens Udsagn skal Sandet
flyve efter Vindens Beskaffenhed snart fra Vigen vestlig over Hammeren og snart østlig fra den modsatte
Kyst mod Vigen men Fare skal der ikke være for
Byen, kun at lndvaanerne maae holde Strækningen
nærmest Byen, Udmarken kaldet, i fred for Creaturer
og Tørveskiering hvilket de unødigen vil finde sig i.
l øvrigt finder jeg ikke at der er foretaget noget
egentligt Arbejde, nogen Plantning eller Besaaning
med Marehalm mod Sandflugten, hvilket jeg ogsaa
bemærkede for den vedkommende Embedsmand.
Vejen gaaer fra Sandvig langs den østlige Bredde
af Hammersøe mod den Slotsvanggaarden tilhørende
Skov hvor vi holdt for at bestige Fyret til Fods giennem den paa sydlige Side af Bierget opløbende Dal.
De bratte FieIde som vædes af Hammersøe og paa
hvilke Fyret er bygget paa en Højde af [272] Fod
over Havets Overflade danne et malerisk Landskab.
Der har engang været Tanke til at benytte den dybe
Hammer Søe til Havn ved at udgrave Sandvigen og
[bygge] Moler med en Canal forsynet med Sluser;
en Commandeur Commandant paa Øen [J: Christiansø] StiboIt49) har nivelleret Terrainet i denne
Hensigt og Major Salchow har udført samme Arbejde
mens han var paa Bornholm 1809, men man vil begge
Gange. have funden at Bekostningen med Sluser
o. s. v. ej kunde lønnes ved Arbejdets Vigtighed eller
Gavnlighed. l Søen selv skal være Dybde til Orlogsskibe men hvorledes bringe dem giennem Canalerne?
49) Caspar Henrik Stibolt (1692-1779), Kommandant paa
Johan Adam Ulrik v. Salchow (1774-1859),
Christiansø. Ritmester, i Tjeneste under Guvernementet paa Bh. 1811-14 har
skrevet en udførlig militi;P.r Topografi af Bh.

B. S. IV 178.
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og hvorledes forhindre Tilsætningen med Sand ved
Sandvig? Nu har Com mandanten paa Bornholm, som
fordum Commandant[erne] paa Hammershuus, Fiskerieherlighed i Søen men ingen stor Fordeel deraf.
Vi gik op til Fyret, som sagt, gien nem Dalen sydlig for samme der har god Græsgang midt imellem
Klippevæggene. Granitten danner store maleriske
Masser og schichter sig i store Flader, har ogsaa i
almindelighed sydvestlig Fald. Enkelte store Steen e
eller Klippestykker ligge som løse paa den øverste
Tinde. Fyret er bygget paa den højeste Flade af
FieIdet og er nu et Blusfyr med Glaskasse om og
lernrøghul for oven, man kan efter Vindens Beskaffenhed aabne Trækrør neden under Kulristen ja endog
drive Ilden ved en Blæsebælg. Den Dag vi vare der
brændte kun bornholmske Steenkul saaledes som
Comd. Kapt. Henne 50) i Sommer havde prøvet dem
og da det blæste friskt var Luen baade høj og vedholdende uden Røg. Mig syntes det kunde ikke
ønskes bedre og jeg glædede mig over at man ej,
uden Grund, havde fordømt dette Landets Produet.
Comd. Hennes Rapport har tro er jeg gaaet ud
paa at naar Kullene sorteredes og bevaredes for Fugtighed kunde de bruges ligesaa godt som de skotske
til bedækkede Blusfyr, dog skulde Fyr Inspecteuren
have et Parti skotske Kul i Forraad for i stille Vejr
at tænde Fyret des lettere.
Fyrhuset er nok omtrent 20 Alen højt og Opgangen uden fra ogsaa denne var prydet med Løvværk
og Krandse. Jeg gik ned til Fyroppasserens Huus,
et Bondehuus bygget mellem Klipperne hvori tre

Familier boe og hver er forsynet med en Plet Have
i hvilken tilbragt lord bærer Blomster Køkkensager
ja selv smaae Buske. Een af Fyr Oppasserne har
været der siden Fyret blev tændt, een anden er Smed
og arbejder godt med sine Hænder, de synes lykkelige ved den Bestilling tilligemed deres Familier. Tæt
ved den eenes Have fandt Dr. Forchhammer en Grønsteensgang i Graniten som han forfulgte vesten efter.
Vi gik ned igien over Sene-Molen til Vognene og
kiørte til Hammershuus. Undervejs kom de store
Ruiner malerisk tilsyne.
Vi gik over Dæmningen, hvor før Broen over Dammene, den eeneste Indgang til Fæstningen, befandt
sig. Samme er paa nordre Side/'1) og fra dette Sted
hvor Murene af den yderste Port er, strækker sig
Levninger af Muur til venstre brat opad Klippens
Tinde til for at dække den østlige Kant mod Dalen
ligesom til højre langs med den vestlige Udkant mod
Dammene. Bag denne Muur med Muur paa begge
Sider har Vejen ind i Fæstningen løbet og vundet
sig med en Vinding til venstre op ad Klippen ind
til den egentlige'Fæstning og Ringmuren som fulgte
Vejen til højre har været fortsat lige op til Fæstningens Hovedmuur paa den sydlige Klippetinde. Mindre Værker, Udenværker maaskee med lordvolde
alleene har sluttet Værkerne fra Dammene mod Stranden hvor uiilgiengelige Fieide dækkede mod hvert
Angreb. Af disse Udenværker sees ikkun ringe
Spor i Forhøjninger i lordsmonnet, men Ringmurens
Strækning sees tydeligen saavelsom dens Bygningsmaade af Kampesteen forbunden med Cement Kalk

50) Claus Hartvig Henne (1776-1829), Kmdkpt., Havneog Fyrinspektør for Danmark siden 1815.

51) I Beskr. af Hammershus er brugt Nord, hvor vi ville sige
øst, -

og saa fr.
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og fyldt med Muursteens Brokker. Selv paa den øst- .
lige Side mod Dalen sees Levninger af en· fremragende Muur, der har tient til ydermeere Sikkerhed
fra denne Side. Hoved Muren staaer endnu til en
betydelig Højde. Porten er nedfalden men Murenes
Tykkelse sees. Den højeste Muur staaer mod den
nordlige Side og er af Muursteen, har ogsaa været
Magasin som det synes, en Hvelving i det nordvestlige Hiørne siges at have været Vagtstue ved Porten.
I Forbindelse med denne høje Muur er et Taarn med
Gavl paa Hovedfæstningens nordostIige Side i hvilket synes at have været en Kielder maaskee et
Fængsel og derfra fortsættes Levningerne af Hovedmuren rundt om mod den østlige og sydlige Side
hvor den slutter med tre runde Taarne. Levningerne
af Bygningerne der inde paa Fæstningsgaarden dannede Taarne. Kirke, Vaaningshuse svare nøje til
Grundtegningen hos Thura kun at flere af de Mure
som dengang stade nu ere nedfaldne, men endnu
staaer det store fiirkantede Taarn og Yder Murene
af alle Bygningerne. Vandstedet i den nordvestlige
Kant af Gaarden inden for Muren er næsten udtørret·
nordlig for det fiirkantede Taarn paa Gaarden er ud~
hugget i den flade Klippe en Soelskive i Form af
Camp as som endnu tydeligen sees, og tæt ved er i
Klippen en Sprække hvor næsten altid staaer Vand
men det maa være indfiltret, thi Kilde paa denne
Højde kan ej forventes. Cementstenens Fasthed i
disse Mure maae beundres, Muurstenene bryde snarere end Bindemidlet, den er fra Limensgade og Teglstenene ere brændte ikke langt fra Slottet paa Slotsvanggaardens Grund.
Paa den. sydøstlige Kant af Befæstningen hvor

Udgang har været giennem Taarnene sees tydeligen/
Levninger af en bedækket Gang der har ført ned mod
Stranden og Dalen som omgierder Klippen paa den
østlige Side har været sluttet mod Havet med en
Dæmning som endnu kaldes Mølle Dæmningen hvorved Vandet har været stemmet til en vis Højde i
Dalen for at drive en Mølle, der vist har tient til
Fæstningens Fornødenhed og med hvilken der har
været Forbindelse giennem hiin bedækkede Gang.
Sydlig for Fæstningen mod Stranden skal have staaet
en Galge indrettet som Vippegalge til at hænge Forbryderne ud over Havet.
Hammershuus har unægteligen ved sin Beliggenhed og Befæstning været een af de stærkeste Biergfæstninger og for Øens Forsvar et vigtigt Punkt der
nu mangler. Det fortælles som Anledning til at det
blev forladt 1743 at Vicekommandanten som boede
der indtil den Tid havde en Kierligheds Forstaaelse
i Rønne og ønskede hellere at boe der end i det
skumle afliggende Hammershuus, det indmeldtes derfor at Fæstningen var saa forfalden at den ej uden
store Bekostninger kunde istandsættes, at Pillerne
hvorpaa Broen hvilede vare revnede osv., kort Anledning blev derved givet til at Fæstningen forlades og
dens Nedbrydning fandt Sted efterhaanden, først benyttedes Materialier til Vagthuses Opførelse paa flere
Steder i Landet (Hovedvagten i Rønne paavises som
bygt af Hammershuus Steen) siden Iod Commandanterne nedbryde for egen Regning og Materialier
sælge; Uberettigede toge deres Deel, kort i de seenere Aartier bliver nedbrudt og bortført paa en utilladelig Maade, indtil for faae Aar siden, ved Com missionen for Oldsagers Foranstaltning og Comman-
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dantens Beredvillighed til at opgive en ringe Fordeel
han kunde have af Materialiernes Salg, der er lyst
Fred over de Levninger der endnu findes.
Endnu lever en gammel Mand tæt ved Fæstningen hvis Kones Mormoder var een af de sidste Vice
Commandanters Cron bergs 52) Datter og han paaviste
efter Traditionen hvortil enhver af Bygningerne havde
været anvendt, hvor Cronberg havde boet nemlig i
Bygningen paa Søndre Side uden for Hovedbygningen og han ja flere havde endnu seet Bielkelag i det
store Taarn hvor Corfitz UHeld og Gemalinde skal
have sadt fængslede og hvorfra han som bekiendt
stræbte at undflye. Indtil for faae Aar siden levede
endnu en gammel Kone i Sandvig som var fød paa
Slottet, men efterhaanden tabes alle Erindringer ja
indtil Traditionerne om hvorledes det før saae ud
mellem disse Mure.
leg gik rundt om Slotsmuren paa den søndre og
østre Side og giennem Dalen op mod Slotsvangsgaarden den forrige Ladegaard for Slotsherren som
siden flere Slægter allerede har været i en Kofoeds
Familie der besidder det hos Thura citerede Adelspatent fra Biskop Birger af Lund (hvilket dog tilligemed flere Adelsbreve af denne Slags ere erklæret
uden Virkning under det danske Herredømme af
Konge Frederik 2' Aar [1565]). Nærværende Ejer Paul
Kofoed 53) er een af de hæderligste og driftigste Bønder paa Bornholm, og en Broder til afd. Brygger
Kofoed i Kiøbenhavn, hvis efterladte Enke formedelst
sin Godgørenhed mod Bornholm er udnævnt til Etats-

raadinde. Han har uagtet han kunde vente Bistand
af sin Broder, som var meget riig, aldrig villet forandre sin Stand eller Levemaade, ja da der engang
opstod nogen Tvistighed mellem Brødrene giorde
P. Kofoed Udveje til de Penge han skyldte sin Broder og har siden aldrig villet modtage nogen af harri.
Hans Børn har imidlertid Broderen og dennes Enke
hiulpen frem, men de forandre ikke deres Stand,
gaae bondeklædte og en Datter er gift med en Bonde
i Olskirke Sogn. Sønnen er gift uden Faderens
Villie og de sees ej for Tiden. Faderen modtog
Gaarden med Gield men har ved egen Stræbsomhed
arbejdet sig frem saa at han nu har Penge paa Rente.
Det har været een af de driftigste Bønder der selv
har taget fat ved Arbejdet og holdt sit Landbrug i
bedste Orden. Nu siger han selv at være svag især
i Benene og ej at kunne holde ud at arbejde som
før, "nu maae jeg give mine Folk gode Ord og
Brændeviin for at arbejde og endda skeer det ej"
sagde han. Idag anstrængede han sig imidlertid og
[med] en stor Stok i Haanden gik han med mig
alleene ud i sin Skov og glædede sig ved som han
sagde den sieldne Lykke at kunne vise mig denne
saa vel holdte Skov. Den ligger mellem Gaardens
Marker og Allinge og strækker sig vestlig hen mod
Slotsvanggaarden, bestaaer af ranke Eegetræer og har
tæt Underskov af Ypern og Tiørn, den er egentligen
ikke fredet men Ejeren har vogtet at Creaturer ej
giorde den Skade i Opvæxten og nu hytter den sig
selv. Siden 40 Aar har P. Kofoed havt samme Omsorg for sin Skov og nu har han megen Glæde af
samme. Kofoed sagde at han holdt sin sal. Faders
Ord i Ære: "Det giør ingen riig at hugge sin Skov

52) Johan Cronenberg, Vicekommandant 1738-50. 53) Jørgen (ikke Povl) Penersen KOfoed (1759-1832) Ejer af
Slotsvangegaard.
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ned" og derfor skaanede han Træerne meere end
mangen anden.
leg mindes ogsaa at han i sin frimodige Tale
nævnede hvorlunde det militaire Væsea paa Bornholm giorde mangen Bonde til en Prakker idet som
han sagde for Ordsproget Skyld: Soldaten kryber ind
og Bonden gaaer ud, thi desværre mangen Officeer
glemmer eller ringeagter at være Bonde og naar først
den usle Gage skal være en Fordeel eller Støttepunkt
for Landmanden da seer det maadeligt ud med denne.
Tilbagekommen til Gaarden drak jeg den hæderlige
Bonde til af det sølvforgyldte Pocal, som endnu opbevares i hans Familie og som er skien ket lens Kofoed 54) da han var i Kiøbenhavn med Deputationen
der hidsendtes for at hylde Frederik 3cl!~. Bægeret
var ej stort og skal efter Sigende have været Dronningens. Han gi orde Beskeed og giengieldte Skaalen fyldte Bægeret atter med den bedste Viin han
besad og drak Kongens Skaal, som vi alle istemte.
leg blev der paa Gaarden til efter Solens Nedgang
og kiørte hiem over Sandvig og Allinge samme Vej
som vi vare komne. I Allinge traad jeg et Øjeblik
af i en Borger Hiorts Huus, hvilket denne Mand selv
har bygget, efter egen Tegning og saa at sige med
egne Hænder. Han snedkerer ogsaa sine Møbler og
af Landhuusholdnings Selskabet har han faaet Præmie
for en selv forfærdiget Tærskemaskine og Extirpator.

Han er af de faae driftige Folk der besidder mekanisk Genie og Arbejdsdygtighed foreenet og som
saaledes selv kunne udrette meer end andre og det
var mig kierl at kunne vise ham den fortiente Opmærksomhed. Vi kom først hiem ved Midnat efter
en vel anvendt interressant Dag.
Søndag d. 18. besøgte jeg Gudstienesten i Rønne
Kirke, Hr. Balle 5fJ) Sognepræst iil Aakirkebye prædikede i Amtsprovst lensens Sted. Hans Foredrag
gialdt Guds Velgierninger aabenbarede i Naturen og
var blomstrende og veltalende. Det bemærkedes at
han selv i Bønnen aldeles ikke tog Hensyn paa min
Nærværelse men man antog i almindelighed at Forlegenhed for at finde de passende Udtryk ved en
saa usædvanlig Lejlighed havde bunden hans Tunge.
Kirkesangen lededes ved Accompagnementet af blæsende Instrumenter, thi endnu savnes et brugbart
Orgel i den ellers smukke Kirke.
Efter Gudstienesten gik jeg ned til Havnen som
jeg fandt fuld af Skibe og øjensynligen for liden for
denne Byes tiltagende Handel. Det er Hensigten at
udvide den noget ved at trække Bolværket som nu
staaer i en indgaa~nde ret Vinkel frem i Forbindelse
med den ydre Mole og sydlige Bolværk. Jeg tilraadede Cancellieraad Pingel at trække denne ydre
Bolværkslinie saa langt ud mod den sydvestlige Pynt
af Lossepladsen som muelig efter Grundens Beskaffenhed og da at udvide og opmudre Havnen inden
for dette Bolværk.
Comd. CapL Henne har nok raadet det samme

54) Kpt. Jens Pedersen Kofoed gik aldrig i Deputation til
København. Kongen skænkede 1659 det omtalte Bæger til Landstingskriver Peder Larsen Barfod, da denne overbragte ham Bornholmernes Troskabsbreve ; det er nu i Nationalmusæet. Optrinet
paa Slotsvangegaard er skildret af Panum i hans Beskr. af Bh.,
S. 56.

55) Peder Thomsen Balle (1755-1846), Præst i Aaker fra
1790. - Johan Jensen (1756-1824), Præst i Rønne og Amtsprovst fra 1808.
4*

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Sekstende Bind, Rønne 1925

52

53

og foreslaaet Rønneboerne strax at giøre dette Arbejde varigt ved at danne en Steenmole mellem nedrammet Pæleværk og udvendig med en flad afløbende
lette af store Steen (saaledes som arbejdet er udført
ved Rudkiøbing); men det kommer nu kun an paa
at de forstaae Arbejdet og have Evne dertil. Stene
vil ej fattes, Strandbredden og selv Udmarken have
dem i Forraad. leg har ladet mig give et Kort over
Rønne Havn af Told Inspecteur Lohmann og sees
af samme hvilken ypperlig Rhed de tvende Grunde
som løbe ud for Havnen afgive og at der til paa en
Afstand af en 100 Skridt fra Havnen er 24 Fod Vand
ja ved det yderste Broehoved selv 12 Fod Vand , en
Beliggenhed der med de dertil fornødne Summer
kunde benyttes til at danne een af de fortrinligste
Havne i østersøen.
Ved Havnen besaae jeg et borgerligt Vagthuus og
et Ammunitionshuus som nu tiener til at opbevare
den af Colhart til Regieringen pantsatte Dampmaskine, der var overladt ham til Anvendelse v~d Kulværks Anlægget, som af ham var projecteret. Oberste
Tscherning har siden efterse et den og fandt den
mangelhaftig og i maadelig Forfatning.
leg besøgte en gammel Enke Mad. Rask,56) boende ved Havnen, for at bevidne hende min Opmærksomhed ved Hendes Opofrelse for det Offentlige,
idet Hun har bekostet at Kirken er bleven indvendig
malet og oppudset. Denne ædle Daad er ogsaa anmærket paa en Tavle i Kirken.
Derfra begav jeg mig til Latinskolen hvor Rector

Bohr havde foranstaltet en festlig Modtagelse. En
Sang blevafsungen 57) paa Melodien af Studenternes Velkomstsang og det sidste Vers af samme var
malet paa en Tavle i Høresalen. Rectoren holdt
en hiertelig Tale som jeg med fa ae Ord besvarede,
lovende en anden Dag at besøge Classerne for at
høre Disciplenes Færdighed i de forskiellige Fag og
forsikrede Lærerne og Skolen i Almindelighed om
min levende Deeltagelse i dens Flor og Fremvæxt.
leg besaae Skolestuerne,58) hvis Antal efter Classerne
er tre og Haven som er rummelig samt Rectorens
Vaaning der nu er upaaklagelig men før da Skolen
holdtes i et af de Værelser som Rectoren nu beboer
var den saare indskrænket. Denne Stue er den eeneste der vender til Gaden og danner Husets Gavl
ellers er Indgangen til Gaardsrummet smal og Skolehuset selv er i de seenere Aar tilbygget for Enden
af samme, maaskee Byggepladsen endog er taget fra
Haven. Det ligger afsides og roeligt sammesteds,
men Indgangen er kun maadelig.
Hiemkommen benyttede jeg endnu Formiddagen
til at see de mærkelige Lag som ere komne for Dagen ved Nebbe Odde og som følge sig saaledes: [den
nærmere Beskrivelse er ikke indført], og en Samling af
Bornholmske Fugle besaaes dernæst hos Hr. Bohn,59)

56) Elisabet Christiane Augusta Rasch (1754-1836), Enke
efter Købmand Chr. Leegaard R. (1742-1822), boede i en senere nedreven Oaard paa den nordøstre Del af Rønne Havneplads.

l

57) Rønne Skoles Velkomst, forfattet af Bohr. Dens sidste
Vers, som stod malet paa en Tavle, lød: Dig Fredrik og Din
rrende Vi bringe Hyldingseed. Høit vore Hjerter brænde Af
sønlig Kjærlighed ! Med Egens Blad ombinde Vi Evighedens
Krands, Om Eder vi den vinde Til Kronens sande Olands. 58) Latinskolen havde sin Port i Søborgstræde og naaede ikke
ud til Storegade før 1835, da Nabogaarden mod Syd, ejet af
Avditør A. F. Ra~chs Enke, tilkøbtes. - 59) Christopher Bohn
1753-1834), Proviantsforv. paa Christiansø 1786-94, fra 1806
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forhenværende Forvalter paa Christiansøe nu Tegnelærer ved Skolen. Der vare i denne Samling nogle
mærkelige og gode Exemplarer som Hr. Beek antegnede og en usædvanlig stor Flaggermuus iblandt
flere Flaggermuus og Muusarter som denne Samling
indeholdt. leg bad Ejeren ej at skille sig ved den
uden at underrette det Kongl. Museum derom. Han
udstopper selv og har paa Christiansøe samlet over
130 forskiellige Fugle men desværre har Tiden og
Møl fortæret dem. Hans nuværende Samling er fra
Bornholm.
Kl. 5 Eftermiddag begav jeg mig til Clubsalen 60)
hvor Rønne Borgere havde indbuden mig til et Diner.
Salen var udvidet og trende Borde anbragt i samme.
Ved mit Bord som var et Galgebord spiste Embedsmændene efter Tilsigelse og ligeoverfor sad tvende
af de eligerede Borgere. Maden var overmaade slet
tillavet, saa at det ej var for at frodse at man sad
tre Timer tilbords. Vinen havde Cane. Pingel sørget
for. Skaaler bleve drukne med passende Sang for
Kongen for Dronningen (af mig udbragte) for mig
og ved de tvende sidste Vers af den dertil digtede
Sang for min Kone og min Søn. leg takkede
ved hver Skaal med nogle faae passende Ord, forsikrede saaledes "at min Kone vilde glæde sig
"med mig naar Hun engang kunde besøge Born"holm, at min Søn vilde lære at elske Bornholmerne
"som jeg og at jeg ønskede at deres Følelser for
"mig maatte gaae i Arv paa ham." leg udbragte
Timelærer ved Rønne Latinskole, havde Værelse i nuværende
Kommandantbolig hos sin Broder Købmand Herman Madsen
B.s Enke. B. S. VII 89. - 60) Klubben Concordia, stiftet 1814,
havde til Huse paa v. Hjørne af østergade og Theaterstræde.

:.

I

Danmarks Bornholms, Øens værdige civile og militai re øvrigheds Skaal og endeligen mine gode Ønsker for Rønne Byes og dens Indvaaneres Velgaaende. Der herskede den bedste anstændigste Tone
ingen viste nogen Umaadelighed i Drikke, alle syntes
tilfreds og med inderlig Glæde at deeltage i denne
Festlighed. Der vare omtrent 90 Couverts, 3 Canoner
stode i Gaarden og saluterede ved Skaalerne for
Kongehuset. Om Aftenen henved 9 begav jeg mig
til Commandantens Bolig61 ) hvor endeel af Embedsmændenes Koner og Døttre vare forsamlede som
Com mandantens Frue forestillede for mig. - Den
smukkeste blandt disse var Fru Hofmanns Søster
lomfr. lespersen,62) en meget tækkelig ung Pige de
have 11 Sødskende og deres Moder har endnu ifior
været i Barselseng. Hun seer vel ud for sin Alder.
Vi spadserede et Øjeblik i Commandantens Have,
drak The og jeg spilte l'hombre med Commandanten
Caneell. Pingel og Pastor Balle.
Mandag d. 19. Denne Dag var bestemt til at see
Rønne Byes Seeværdigheder.
leg tog først ud til Galgelykken paa Exeereeerpladsen hvor Rønne l' Borger Compagnie under
Capt. Markers 63 ) Commando var opstillet. Dette Compagnie er vel munderet, mørkebrun med rød Krave
og lyseblaae Beenklæder (som dog ikke alle have
anskaffet endnu) og udførte Grebene og de enkelte
Bevægelser med Orden, der ladedes med Krudt og
Salverne vare upaaklagelige. leg tilkiendegav Bor61) Komm. Hoffmann ejede den statelige Bindingsværksgaard
i Rønne Grønnegade, som nu er Missionshotel. - 62) Marie
Jespersen (1802-53), Datter af Sandflugtskomm. Peder J. 63) Rasmus Manher (1794-1865), Købmand og Møller i Rønne.
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gerne hvor meget jeg skiønnede paa deres anvendte
Flid ved Vaabenøvelserne og et af alle istemt Kongen leve tolkede deres glade Følelser i lydeligt
Hurra.

her et Værelse, hvori der læses over Artillerie for
Constablerne.
leg fandt Oberste Tscherning beskieftiget med
Fyrværksarbejde, hvori han maatte instruere Arbejderne.
Paa Vejen besaae jeg Kirkegaarden uden for Byen,
den er som sædvanlig inddeelt i Qvadrater og beplantet, men hidtil er det ej lykkedes. Enkelte Monumenter pryde den, saaledes Capitain Kohls 65) af Sandsteen og Cancell. Lohmanns Frues 66) af sort Kalksteen.
leg begav mig til Kirken og fandt den som jeg
allerede igaar havde bemærket vel istandsat og gandske smagfuldt malet. Prædikestolen er anbragt over
Altaret, unægteligen det sted i Kirken hvor man hører
ham bedst siden det er en smal Korskirke - dog
skulde Præsten staae lidt højere. Loftet er beklædt
med Brædder og hvelvet, samt besat med forgyldte
Stierner, Cornischer over det midterste Partie ved
AItaret er forgyldte eller[s] er heele Kirken, Pulpiture
og Stole malede perlefarvede. Daaben er anbragt ved
den eene Side, et lidet Sacristie paa den anden Side.
Svarende paa den anden Side af Altaret til den Plade
der erindrer om Madame Rasks Fortieneste af Kirken
er anbragt et Brystbillede af en fordum Kirkeværge
Pax67 ) med Indskrift der erindrer om hans Fortieneste

Herfra gik vi over de næsten udjevnede Castelsvolde til det runde Taarn, der er Ammunitionshuus
og Rustkammer; de uldne Tepper ved Indgangen
bebudede at her var Oplag af Krudt men Provincial
Commissairen Major Mossin M ) var saa aldeles tryg
mod ald Fare (paa Grund af den Forsigtighed ved
Krudtets Opbevaring som han vist altid paaseer) at
han aldeles ikke paabød de ellers almindelige Forsigtigheds Regler ved at gaae ind i et Krudttaarn;
imidlertid tog jeg og Commandanten dog Sablerne
af og afgav vore Stokke og vi vare de eneste der
med Major Mossin gik ind i Taarnet, for at besee
Rustkammerei fordeelt paa tvende Stokværk, det er
velordnet og som det synes er Opbevaringsstedet
tørt, men betænkeligt finder jeg det altid at have
som nu 400 ct. Krudt i samme Bygning; ikke altid
kan man vente en saa punktuel Foresatte som Major
Mossin og skal Krudt føres ind eller ud hører der
kun een Arbejders Uforsigtighed til at afstedkomme
store Ulykker.
Udentvivl er dette runde Taarn eller murede Blokhuus med Skydeskaar bygget i Christian den femtes
Tid da der begyndtes paa Rønnes Befæstning [1688].
For ikke længe siden er et Skuur opført hvori
det vestre Herreds Artillerie Batterie opbevares tillige med nogle Batterie Affuitager, og et ældre Forraadshuus benyttes nu til Laboratorium, ogsaa er
64) Chr. Peter Mossin (1763--1827), Tøjmester siden 1811,
Major.

65) Johan Henr. Valentin Aug. Kohl (1763-1820), Komm.
paa Christiansø 1796-1811. Hans Gravstøtte staar fredet ved
Nedgangen fra den gamle søndre Kirkegaard til den nye.-66) Dorthea Magdalene Arboe (1786-1821), gift 1812 med
C. G. D. Lohmann, Søster til Fru Pingel. 67) Midzael Nielsen Pax, født i Rønne, blev rig i Udlandet og skænkede Rønne
Kirke et skønt malet Pulpitur 1721. Fra dette er hans mishandlede Portræt nu i Bh.s Musæum. B. S. XII 158.
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af Kirken ved dens Istandsættelse for en 50 Aar siden
ellers ere alle Epitaphier Tavler o. s. v. forsvundne
af Kirken; i Sacristiet opbevares og ere ophængte
paa Væggen 4~ nemlig: Tavlen som benævner Christi all 5' Nærværelse i Rønne d. 8' Maj 1687, Optegnelsen paa de paa Bornholm af Pesten henrevne
Offere hvilket her ikke som andensteds kaldes Herrens Høst paa Bornholm men derimod sees anbragt
Dødens Billede med Lee og den skiemtsomme Indskrift: "vogt dig jeg sigter paa dig", Tavlen over
Amtmand Grev Reventklow 68) som Thura benævner
og en fjerde Tavle uden synderlig Interresse. - Alle
andre Tavler især den fra C 4. Tid over Frue Giildenløve fød Grubbe har jeg forgieves søgt. I Vaabenhuset findes den hos Thura benævnte gamle
Altartavle i maadelig Forfatning endnu en anden liden Altartavle med to Fløje som jeg nærmere lader
eftersee, og Christus paa Korset med virkelige Menneskehaar.
Altarbilledet i Kirket er et Malerie forestillende
Nadveren, ej slet malet og her opsat for en 50 Aar
siden - da det foræredes til Kirken af Byens Raadhuus et gammelt Bindingsværks Huus med Tingstue
forsynet med Skranker, og deelt ved Brædeskillerum
fra en Forstue hvor der i tvende Skabe opbevares
det forhenværende Landsthings Archiv, tvende Forraadskamre til Brænde o. s. v. have før maaskee
været Arrester ligesom og en mørk Kielder under
Huset men den bruges ej meere dertil, saa menneskelig er man b!even; Arrester mangle altsaa aldeles
og hertil benyttes Hovedvagten,' i hvilken Bygning

der foruden to rummelige Vagtstuer ere tre Arrester
med Bilæggerovne til hvert; mangelfuldt er det kun
at man maae gaae igiennem den eene Arrest til den
anden! Hovedvagten er en grundmuret Bygning,
Materialerne skulle være hentede paa Hammershuus.
Det anmærkes endnu at over Indgangsdøren paa
Ting eller Raadhllset er paa en sort Kalksteenstavle
indgravet Frederik 4' Navnetræk og et dansk Vers
saa lydende: 69)

68) De nævnte Tavler (ReventJow og Gyldenløve) ere 1756
beskrevne af L. de Thurah, S. 132, 135. B. S. XIII 46.

[her staar c. 3 Linjer aabne]

Paa Latinskolen som jeg efter Løfte atter besøgte
hørte jeg første Klasse i Latinen, Adjunkt Vest,
2 Klasse i Historien Adj. Sommer og 1. Klasse i
Religionen Rector Bohr. Latinen udtaltes noget utydeligt og Læreren syntes mig noget iilsindet, Historien
vidste Eleverne god Beskeed [med], Religionen foredroges med megen Grundighed af den fortiente og
agtede Rector. Det giorde mig ondt at Tiden ej tillod mig at høre Adj. Beyer foredrage de levende
Sprog. - Antallet af Eleverne var for Tiden: ]50].
[her staar c. 3 Linjer anbne]

Endnu besøgtes Amtstuen hvor Amtsforvalteren
Cammerraad Sehested boer, et gammelt Huus men
Vaaningsværelserne ret pænt indrettede; tvende Haver er til Gaarden, i den eene flere gamle Morbærtræer som bære særdeles vel, der tages Aflæggere af
Grenene ved at trække dem giennem lord i Kasser
(ligesom ved Rhododendron eller Roser).
Paa Amtstuen er engang skeet Indbrud 70) og en
betydelig Sum bortstiaalen, seenere er forsøgt det
69) Raadstuetavlens Indskrift er gjengivet i B. S. XIII 43. 70) Ved natligt Indbrud paa Amtstuen 1810 løb Tyvene med
hele Amtstuekassen. B. S. XIII 62.
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samme men nu holder Amtsforvalteren en aarvaagen
Hund indelukket ved Kassen i hans inderste Contoir
og haaber derved at sikre sig. leg saae hans Restaneelister, de ere ubetydelige og Afgivterne ere det
i sig selv ogsaa.
En særegen Skat er Smørskatten som svares af de
fordum kong!. Fæstegaarde, den kan leveres in natura og Amtsforvalteren maae sørge for at Smørret
omsaltes og bearbejdes, det sælges da igien ved
Auction i Rønne og Prisen som herved udbringes
tiener til Regel for Betalingen af denne Skat i Penge,
naar Yderne foretrække dette. Til denne Behandling
af Smørret har Amtsforvalteren et eget Magasin til
Afbenyttelse og ovenpaa er Kornloft, hvor ligeledes
det af Landet leverede Korn modtages.
Den Gaard Amtsforvalteren beboer skal være den
samme Amtskriver D[eckner ejede], i hvilken Christian
den femte spiste ved hans Nærværelse i Rønne men
først siden en halvhundrede Aar er det en kong!.
Embedsgaard.
Told Cassereren beboer ogsaa en Kong!. Gaard
ved Havnen. Til Toldboden hører en Vejerbod og
et lidet Magasin hvor Transitgods oplægge s hvilket
jeg besaae. Der oplægges fornemmeligen Viine og
Brændeviine, bestemte til at indsmugle i Sverri g naar
om Efteraaret Told Opsynet til Søes slappes. Toldbetientene i Land frygte Smuglerne ej.
Paa Bornholm har de godt Folk ikke heller meget
at frygte af Toldvæsenet, der er kun een Told lnspecteur for heele Øen og han er kun' svagt understøttet,71) især paa Østkysten, jeg har kun seet een Told-

betient i Nexøe og han giorde vist ingen Fortred.
Rønne Kiøbmænd ere altsaa omtrent de eeneste der
ere under Toldvæsenets Opsyn og det lempelig nok.
Et mærkeligt Tilfælde har der været ifior, da en hollcmdsk Skipper uden at anløbe Havnen paa Rheden
solgte sin hele Ladning til Rønne Kiøbmænd og siden sat Skibet til. Told svaredes af de indførte Vare,
saa at Toldvæsenet tau g, men Amtmanden lod Sagen
undersøge og et stort Antal Kiøbmænd ere tiltalte for
Højesteret for at have handlet med uhiemlet Gods.
Klage er siden forebragt fra den nederlandske Regiering og den samvittighedsløse Skipper arresteret
og sagsøgt i Holland.
Det for Fru Kofoeds Legat indkiøbte Arbejdshuus
er rummeligt og benyttes nu til Bolig for fattige Familier, men ikke efter Bestemmelsen til Arbejdshuus
for Fattige som savne Underholdning. Man siger at
der ej findes saadanne i Rønne, hvor unægteligen
den Fattige bedre end andensteds finder Arbejde
ved de fleere aabnede Erhvervsgreene, Kulgravning,
Steenhugning, tiltagende Skibsfart o. s. v. Den egentlige Grund hvorfor Arbejdshuset ikke anvendes efter
Bestemmelsen er nok fordi heele Capitalen er medgaaet til Husets lndkiøb i uret Tid og nu savnes
Penge til lnventarii Anskaffelse, til Bespiisnings Indretnings Vedligeholdelse som mange ansee en nødvendig Betingelse ved en Arbejdsanstalt o. s. v. Man
maae haabe at Øvrigheden saa snart muelig vil stræbe
at opfylde Giverindens veldædige Hensigter.
I Skolen lod jeg mig vise hvad Fremgang den indbyrdes Undervisning havde giort, Børnene læste efter
Tabellerne, men det forekom mig at Læreren ikke
havde det rette Greb derpaa. Bihielperne læste selv

71) Talrige Vidnesbyrd haves om, at bh. Købmænd foretrak
at sælge ufortoldede Varer. B. S. XI 84, XIV 97.
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med og lod ikke Børnene ved een og samme Tabel
afvexle med Stavelsernes eller Ordenes Læsning, men
hver læste sit Ord eller Sætning. Skrive og RegneSkaIe efter den indbyrdes Underviisnings Methode
var troer jeg ikke begyndt endnu. I øverste Klasse
læste Børnene ret godt inden ad i Bog og vare vel
øvede i Regning. De skrive efter Lærerens Forskrift
og denne cathekiserede med Færdighed. Læreren 72)
er Seminarist fra Bornholm, hos Præsten Grønbek 73)
i Vester-Larsker Sogn, men som klagede over at han
ikke kunde overkomme Arbejdet med over 150 skolepligtige Børn og et indskrænket Locale, tvende middelmaadig store Skolestuer.
I en Bye som Rønne burde være en ordineret
Catheket og en Skolelærer under ham, saaledes har
det ogsaa været før indtil den fortiente Catheket og
Skolelærer Dannebrogsmand Mahler 74) ifior forflyttedes som Præst til Pauls Kirkesagn (h vor han er en
uanseelig Præst og næppe udretter saa meget godt
som i hans forrige Stilling). Skolevæsenets Forhold
er en Følge af den heele Gejstlige Bestyrelses Forhold i Rønne Bye hvor den fordum virksomme og
højt agtede Provst lensen nu ved Legemssvaghed
og, som man har ladet mig forstaae, ved Drikfældighed er bleven aldeles sløv og uformaaende til at
varetage sit Embede. - Han vil afgaae med Pension,
men fordrer meere end Statskassen og Embedet kan
give ham, 1000 Rglr. Sølv, han har havt Capellan,
72) Navnet kan ikke oplyses. - 73) Niels Orønbedz (1776-1858), Præst i Nilarsker fra 1821, fortsatte her indtil 1825 det af
hans Forgænger Lorents A. Hiorth 1816 grundlagte 8omh. Lærerseminarium. - 74) Hans Chr. Mahler (1759-1823), Kapellan
i Rønne 1792, Præst i Povlsker 1812.

I

I
•

\

men han er for gierrig til at ville holde ham anstændigen, Catechet Embedet har været opslaaet vacant,
men ingen har søgt det. Følgen har været at Rønne
Meenighed og Annexet Knuds Kirke i henved et Aar
(siden Catheketen Mahler forflyttedes) har savnet
Præst og Sielesørger. Ordentlig Omgang mellem
Nabopræsterne for at besørge Gudstienesten har ej
været indført. Een af Naboepræsterne Hr. Schrøder 75)
til Nye Kirke har mod Betaling af Provsten som oftest forrettet for ham, nu var denne afrejst til Kiøbenhavn for at søge Forflyttelse, Hr. Balle i Aakirkebye var den eeneste af Præsterne der af Nidkierhed
for Gudstienesten paatog sig uden Betaling at forrette Tienesten for Provsten i Rønne, men i Annexet
maae Indvaanerne lade sig nøje med hvad Kirkesangeren oplæser af en gudelig Bog. Det forargeligste har været at Confirmanterne i Rønne afvigte
Paaske aldeles ingen Forberedelse har nydt af nogen
Præst, kun hvad de i Skolen havde lært af Lærebogen
kunde de giøre Rede for. Hr. Balle confirmerede
dem. Spørgsmaal om han burde have giort det, thi
umueligen kan disse unge Christne have været tilstrækkeligen forberedede og det er i saafald bedre
at Regieringen giøres opmærksom paa den ulovmæssige Forfatning end at en' forhen agtet men nu udygtig Religionslærer skaanes. Rønne Borgere have imidlertid skaanet deres fordum værdige Provst ved ej at
klage formeligen over ham, men de skiuler ej deres
særdeles Misfornøjelse med den stedfindende Forfatning og fra Knudsker Sogn har jeg modtaget en
formelig Klage over Gudstienestens Forsømmelse
75) Adam Anton Fr. Schrøder (1774-1848), Præst i Nyker
1813-36.
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hvilken jeg tillige med den øvrige Underretning om
Tilstanden i Rønne Pastorat jeg vist skal meddele
Biskoppen. Amtmanden og den const. Amisprovst
Bolbroe have andraget paa at det maatte paalægges
Amtsprovst lensen at holde Capellan. - Som jeg erfarer skal en Capellan som interimistisk sendes derover, en Missionær fra Grønland Bøgh være undervejs og der er ingen Tvivl om at han, naar han ~ller~
er en flink Mand, vil finde god Underholdnmg 1
Rønne ved Offeret som han vil fa ae af Borgerne der
ej meere ofre til Provsten, ikkun Embedsmændene
ere vedblevne at ofre til denne forhen saa agtede
Olding, men Borgerne have som man ej kan fortænke dem i, unddraget ham den Skierv de ofrede
ham, hvilket noksom viser deres Stemning og roesværdige Utilfredshed med Gudstienestens Forsøm-

Commandantens Frue bar det over Daaben, Frøken
Jespersen (Amtmandens Datter)17) stod Fadder tilligemed mig, Amtmanden, Commandanten og Oberste
Tscherning. Vi gik i Kirke, Damerne med Barnet
kiørte paa Holsteensk Vogn med Calesche. Det er
synderligt at man aldeles ikke bruger Vienervogn
eller Carether paa Bornholm, da man dog nu kunde
kiøre i samme baade i Byerne og mellem Rønne og
Nexøe ligesom og mellem Rønne Hasle og Sandvig.
En eeneste Vienervogn findes paa Øen sendt af Etatsraadind Kofoed til Cancelliraad Jespersen men jeg
har ikke seet at den benyttes og jeg har heele Tiden
kiørt enten paa Amtmandens eller Cancell. Pingels
Kurvevogn. Efter Tilbagekomsten lykønskede jeg Fru
Pingel og gav Cancellieraaden som en Erindring til
hans Søn et Guld Uhr med Kiede og Signeter.
Om Eftermiddagen tog ieg ud til Rabekkegaarden
tilhørende Cancellieraad Lohmann 1 1/ 2 Fierdingvej
fra Rønne i en smuk Egn omgivet af Skov og vel
dyrkede Marker. Jeg saae sammesteds forskiellige
Oldsager fundne i Jorden paa Bornholm og endeel
Mynter af hvilke jeg giorde et Udvalg for at lade
dem bestemme i Kiøbenhavn.
Særdeles mærkelige Ting fandt jeg ikke i denne
lille Samling og ligesaaIidet blandt de faae Naturhistoriske Gienstande der forefandtes. Et Gevier af
et Elsdyr· fundet i en Mose skal være Magen til det
til Museet indsendte. J nogle Mergelkugler som
sloges istykker fandtes enkelte skiønne Chrystaller. 78)
Kl. 8 1/ 2 var jeg igien i Byen og tog lige til Clubhuset hvor det dramatiske Selskab 79) havde foran-

melse.
Amlsprovst lensen har med stor Anstrængeise
giort det mueligt at komme til mig jeg fandt ham
for svag til at tale Alvorsord til ham, som jeg ellers
burde have giort, men jeg forestilte ham dog Nødvendigheden af at holde Capellan hvis han ej kunde
erholde sin Afskeed paa de fordrede Vilkaar eller
saa omtrent, hvilket unægteligen var det tienligste
for Meenigheden der trænger til en virksom Præst.
Mandag d. 19'.
_
Om Middagen KJ. 3 begav jeg mig i Kirken for
at overvære Cancellieraad Pingels Søns Daab. Barnet
var hiemmedøbt og bar Navnene Iacob Severin. 76)
76) Jacob Claudius Pingel (1824-98), Underretsadvokat i
Sønderborg 1855, Grunder af Dybbølposten 1868 og delte Blads
Redaktør til 1875; senere i København, politisk forfatter.

77) Anna Margrete Først Jespersen (1796-1867). -78) Ved
-. 79) Det dramatiske Sel5

Chrystaller forstaas: bh. Diamanter.
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staltet en Forestilling til Ære for mig og viste sig
idag for første Gang Fruentimmer paa Scenen. En
Prolog digtet af Rector Bohr fremsagdes af Ridder
Wulfsen og tolv hvidklædte med Krandse prydede
Damer saavelsom tvende Børn som Genier bekrandsede mit Navnetræk. Den lille Hyrdedreng af Øh lenschlager opførtes. Wulfsen spilte Faderens Rolle med
Følelse, Mad. Lambrecht80) Enke efter forrige Byfoged i Rønne spilte Moderen, en lomfr. Collin ligeledes fra Sielland Søsterens Rolle ret [efter .ret" er et
paabegyndt ,ordentligt" udslettet] meget godt. Den lille
Hyrdedreng udførtes vel af en Niece af Commandanten 11 Aar gammel; Adjunct Sommer spilte den
Rejsendes Rolle temmelig affecteret og Told Casserer
Krum Munken, med en skrigende Præketone der
skadede Rollen meget; Foresti1lingen sluttedes med
en Epilog af Adjunct Bejer; først da jeg forlod Huset
gienlød upassende nok et Hurra paa Gaden. I
Foyer'en takkede jeg de Spillende og Selskabets
Foresatte for den behagelige Aften de havde undt
mig, og de tvende Damer især fordi de havde villet
være de første spillende.
leg havde Lejlighed til at see hvor smukt og rummeligt denne Byes Indvaanere have indrettet deres
Theater. Det er fuldkommen saa stort som det Odense
er og vidner om at Indvaanerne have nogen Sands
skab i Rønne, stiftet 1818, byggede og aabnede Theatret 1823.
B. S. I 66. - 80) Carl Peter Lambrecht (1788-1819) havde
været Byfoged i Rønne fra 1817. Hans Enke hed Sofie Caroline og døde 1865. - Vilhelmine Charlotte Collin (1799-1884),
Lærerinde. Vitta Bolette Fischer (1812-99), Komm. Hoffmanns Søsterdatter, gift 1830 med Jochum Bohn Jespersen
1800-71), Ejer af Kannikegaard i Bolsker.

for højere Kunst Nydelse. Huset var i Aften saa fuldt
som mueligt og gamle Borger Damer, hønderklædte
med Nøller contrasterede synderligen mod pyntede
unge Damer gandske Kiøbenhavnsk klædte. De gamle
Moder som hidtil vare ejendommelige for Bornholm,
især den brugelige Hovedpynt, Nøller kaldede, som
er et lavt og stift Hovedtøj med Traad Kniplinger
besat med stive Blomster, hvortil hører tilbagekiemte
Haar med Pudder paa Panden, taber sig efterhaanden
aldeles, jeg saae kun een ung Pige dermed i Svanike, og enkelte aldrende Koner i Kirken og paa
Comoedien i Rønne. I Kirken bar de f1eeste sorte
Kaaber. I Svanike bare alle Borgerdøttre Korsklæder,
ligeledes et lavt og stivt Hovedtøj med breede Fliger
ved Ørene og farvede Baand, som Bønderpigerne
overalt bære, men dertil lyse Kattunsklæder og smaa
Kastetørklæder, medens Bønderpigerne som vel er,
overalt gaae med hiemmegiorte Tøjer. Om Aftenen
samledes Commandantens og Amtmandens Familie
sig hos Cancellieraad Pingels til Thee.
Tirsdagen d. 20. luli rejstes ud tidligen om Morgenen Kl. 7 for at foretage Touren til Røesogn, hvis
maleriske Egne ere de meest roeste paa øen. Vejen
toges ad Landevejen mod Hasle, men ved Broen
(over den sidste Aae førend man kommer til Hasle)
bøjedes til højre gien nem Clemens Kirkesogn ; over
maadelig dyrkede Iorde til henimod Rosendal hvor
Aaen atter passeredes paa en Broe og søgtes Landevejen mellem Ruths og Ols Kirker. Den omtalte Aaes
Bredder ved Ingemannsgaarden og Svartingegaarden
er klippefulde med Gnejs i Dagen.
Olskirke gav jeg mig Tid at besee tilligemed den
af Stiftsøvrigheden i samme Anledning sendte Ar5*
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chitect Hr. Blem. Den anden eller øverste Hvelving
fandtes med kiendelige Rifter og ligeledes den øvre
Ydermuur hvorpaa Tagværket hviler, paa den Side
hvor Pillen er nedfalden og Muren som følge deraf
har givet sig ud; men efter hvad Architecten ved første løselige Oversyn yttrede, troede han at Muren
meget vel kunde understøttes og sikres ved Opførelsen af en Pille eller to ved den vestre Side hvor
Skaden især er. Fare for at bruge Kirken indsaa han
ikke at der var forhaanden undtagen i stærk vestlig
Storm, da det maatte ansees at være forsigtigere ej
at samle sig i samme til Gudstieneste saalænge den
ej er istandsat.
leg anbefalede Architect Blem til Capt. Lind som
boer næst ved Kirken den samme som jeg sidstleden
tilkiendegav min Tilfredshed over det hensigtsmæssige Vej Anlæg, som han havde forestaaet.
Vi kiørte nu ad Vejen til højre som i en 1/4 Vejs
Afstand følger paralel med Stranden og fører forbi
Røe Kirke videre øster paa. Det er en Landevej med
Bondespoer, men Broerne over de forskiellige Aaer
ere brede og vel vedligeholdte og Situationen smuk
med afvexlende Skovpartier. Vi stege af Vognen ved
Spælingbroen ved den Aae som fører ned i Dyndalen. Ikke langt fra Broen i Aaens venstre Bredde
eftersøgtes et Lag Bruunkul eller Lignit som Amtmanden kiendte og som Grev Vargas Dagen før
havde besøgt, det findes i en graae Skiferleer og
Leeren er gandske giennemtrængt med Kul der farver den sort. Et Særsyn bliver det altid at finde
denne Kulformation imellem Urbierget, som trindt om
staaer til Dagen. Man fortsætter Vejen fa ae hundrede
Skridt og finder i Dyndalen de skiønneste Klippe-

vægge af Gnejs, flere hundrede Fod høje, skovbegroede, de skiønneste Situationer man kan tænke
sig. - Bækken styrter vist 100 Alen ned i Dalen
mellem og over Fieldstykker og store Gnejsblokke,
og danner det om Foraaret saa skiønne Dyndals
Vandfald; som nu manglede Vand og som desuden
ikkun ufuldkomment sees da dets Fod er tæt bevoxen med Eller og Birk; men som fortiener Malerens Opmærksomhed som enhvers der veed at skiønne
paa Naturmærkværdigheder.
Dette Vandfald ligger i Strandeskoven en Skov
eller Udmark hvis Grund tilhører Staten, men hvis
Træer efter en upaaanket Landstingsdom 81) skal tilhøre de tilgrændsende Lodsejere, Dyndalsgaarden,
og 3 andre Gaardejere. Den er nyelig udskiftet og
jeg saae med Fornøjelse hvor vel den nuværende
Ejer af Dyndalsgaarden Capt. Grønbek havde fredet
og opelsket en fortrinlig Birkeskov (hvoraf han aarlig sælger Frøe). De andre Lodsejere fredede ej saaledes om Skoven men frodig er dens Vext og heele
Dalen er tæt begroet saa at man kun imellem Træer
seer den lodrette Klippevæg paa den nordlige Side
af Dalen. leg vedblev at gaae giennem samme til
Stranden og dernæst igien giennem Skoven og Stubber til mod Helligdommen hvor vi atter gik ned mod
Stranden og befandt vi os nu ved den skiønneste
Deel af denne klippefulde Kyst. Stien er udskaaren
i Krydsgang ned ad den stejle, men græsgroede
Brinke, som mellem tvende Klippevægge naaer lige
ned til Stranden hvor Bølgerne bryde mellem Skierene og kun faae Steder lader Baadene finde en
81) Den omtalte Landstingsdom af 24. April 1784 er aftrykt
i B. S. IX 18.
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sikker eller roelig Liggeplads. - Flere Baade vare
samlede for at modtage Selskabet, og dette bragte
Liv og Munterhed i Schenen, ligesom det ogsaa ved
at see op ad det naturlige Amphitheater som den
græsgroede Brinke danner var særdeles malerisk at
see de forskiellige Grupper af Bønder Bønderpiger
og Børn der havde samlet sig mellem Buskene og
lejret sig paa Græsset for at see vor Søetogt; ja
ligesom Baadene fiernede sig saae vi Klippetindene
at bestiges af Børn og andre Tilskuere som afgave
den meest maleriske Afvexling i det allerede skiønne
Landskab.
Vi roede langs Kysten hen imod Kanterlængen 82)
og beundrede de skiønne Former som Graniten der
her er meget Feldspathholdig antager idet den ligesom synes lagviis chrystalliseret. Vi roede ind i en
høj og skiønt hvelvet Grotte der endnu synes at
tabe sig i Dybden, beundrede flere maleriske Situationer, hvor Bække nedflyde i dybe Dale eller Kløfter
mellem Klipperne, roede ogsaa et kort stykke nordlig
for Helligd?mmen og saae Klipperne oplyste af Solen og landede endeligen igien paa samme Sted
hvor vi vare gaaede i Baad.
leg saae da den mærkelige ferske Kilde som udspringer af Klippen tæt ved Havets Overflade i et
lidet Bassin, hvilket Søvandet dog som oftest overskyller og derved giør ubrugeligt for den tørstige
Vandrer. Ved Opgangen er anbragt en Blok til at
modtage milde Gaver til de Fattige.
Vi fortsat til Fods Vandringen langs den høje
Kyst, meest for at see de skiønne Situationer mod
Havet og ovenfra ned ad Biergkløfterne og for om

mueligt at skyde de smaae Falke som vi fra Havet
af havde seet sværme om mellem Buskene, men
dette sidste lykkedes ej og da tillige en heftig Byge
indtraf saa skyndte vi os til Røe Præstegaard hvor
vi indtraf KJ. 4 1/ 2 Eftermd. omtrent. En Frokost havde
ventet paa os heele Dagen, Præsten Hiort83) som har
sin 80aarige Moder og aldrende Søster i Huset giorde
sig en Fornøjelse af at byde mig den. Hans Moder
er for 56 Aar siden giftet fra Aakirkebye, hvor hendes Fader var Præst ind i denne Præstegaard hvor
hun levede i 31 Aar og fødede 7 Børn, da blev hun
Enke og flyttede siden til Jylland til hendes Søn
som var Præst sammesteds og som nu har havt den
sieldne Lykke at opnaae sin Faders forrige Kald,
hvorhen hans Moder nu er vendt tilbage med ham
og finder sig lykkelig i sit 81' Aar ved sit nuværende Ophold og Erindringen om det forbigangne. Præstegaarden er imidlertid afbrændt og ombygget
(medens Hr. Gad 84) var Præst sammesteds), men et
gammelt Stueuhr har fulgt den forrige Besidder og
staaer nu paa samme Sted som for 56 Aar siden.
Den gamle Kone er rørig og munter og forestaaer
Huset som fordum. Præsten Hiort som synes at
være en meget skikkelig Mand er ikke gift, formodentIigen for at kunne leve med sin Moder og Søster,
men godt har han det ikke for sin Person, hans
Bibliothek og Studerestue er et usselt Rum neppe
til at vende sig i og det Bord han skrev sin Præ-

82) Kanterlængen, nu Røstad.

83) Peder Rasmussen Hiorih (1771-1841), Præst i Rø fra
1821, Søn af Jens Michael Peder H. (1725-95), Præst i Rø
1758-79. Dennes Enke Antonette Hiorth (1744-1825) var
født i Aaker Præstegaard. - 84) Eliesar Gad (1771-1838),
Præst i Rø 1798-1806.
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diken paa rummede neppe Skrivertøjet og hans
Fyrtøj, men skiøndt aldrende er han neppe vandt til
andet end et saadant Studenterliv ved sin Pibe og
smal Kost og Vanen er et Himmelrige. Han er lykkelig ved at være kommen fra et Kald i Jylland til sin
Fædreneøe i sit Fædrenekald.
leg besaae Røekirke men fandt aldeles intet mærkværdigt i Kirken selv, en Runesteen er opstiIt uden
for Døren den er læselig og udentvivl Commissionen
for Oldsager tilfulde bekiendt.
Fra Røe kiørte vi forbi Haldegaard (hvor Heste
skiftedes) til Broen tæt ved Udløbet af Bobbeaaen;
vi tog af den derværende Leerporphyr og kiørte videre over Lauegaarden forbi Meelsted Fiskerleje og
Salthun til henimod Randkløve Skaar hvor vi gik ned
til fods at see de malerisk optaarnede Gnejs masser
som opfylde dette Bækløb. En Fieldvæg begrændser
Dalens nordre Side og igiennem denne er det at det
saakaldte Randkløve Skaar en smal og dyb Spalte
tillader Vandreren at gaae op ad en besværlig med
store Gnejsblokke opfyldt Stie. Vi fulgte den, man
fortalte os at en læger Officeer havde havt den Kaadhed at springe over Kløften, den er ej meget bred,
men gled han ud i Springet sønderslog han sig dog
uden Nødvendighed.
Det var allerede mørkt da vi kom op til Randkløve Gaarden og derfra hiem ad den smalsporede
Svanike Landevej (fra Friegaarden af) var ingen behagelig Kiørsel, vi naaede hiem Kl. 1.
Onsdagen d. 21' Juli.
Om Morgenen lod jeg mig vise Rønne Sprøjter
der ere ikkun tvende og disse ere smaae, men i god
Stand. Den eene er nyeligen anskaffet og har kostet

136 Rigsbdr. - Det vilde være af Vigtighed for en
Bye der udvides aarligen at have flere og større
Sprøjter.
Maaskee dette kan opnaaes paa samme Maade
som i Nexøe ved at giøre det til en Betingelse for
Borgerne naar de vil være fri for det aarlige kostbare Syn af deres Tage, der inden en vis Tid overensstemmende med Brandforordningen skulle være tegltækte, eller med andre Ord under det Vilkaar at de
paa gamle Huse som ej ombygges tør beholde Straatage.
leg begav mig derefter til tvende Pottemageres
Værkstæder og deriblandt til den eligerede Borger
Skov; han modtog mig i sine Arbejdsklæder og viste
mig Leeret hvoraf Pottemagerarbejdet forfærdiges, han
arbejder selv tredie og der forarbejdes kun af det allersimpleste Slags Vare, som sælges stort og smaat for
1 1/ 2 Sko Stkt. Leeret males eller udtværes paa en
liden Mølle i Gaarden, som drives ved en Hest. Til
Glasuren bruges Bly. Brændingen skeer i en Ovn
midt i Huset vist ej uden F~re for Ildsvaade. Pottemageren kan give Leeret hvad Form han vil, gode
Modeller vilde kunne efterlignes, men det der afsættes bedst især blandt simple Folk er det der betaler
sig bedst.
Samme Skover den eeneste der giver sig af med
Cementbrænding af Kalkstenen fra Limensgade. Han
brænder en 50 Tdr. ad Gangen i en Ovn som er lige
ved lorden, uden for Byen tæt ved Kirkegaarden;
efter Brændingen tages Stenene hiem stødes og harpes. For Tiden er en Bestilling til Vandkunsten paa
Gammeltorv paa Kiøbenhavn, maatte ikkun heele
Brændingen svare til Prøven. Aarsagen hvorfor det
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ej altid er Tilfældet og navnlig ej har været det ved
Tre Kroner Batterie hvor man havde begyndt at
bruge af denne Cement men igien aflod det, er uden
tvivl at Kalkstenen, der kan være forskiellig, ej behørigen udsøges og at Brændingen maaske udføres
uden behørigt Tilsyn, for længe eller for kort. Det
er iøvrigt ingen Tvivl underkastet at dette for Mureren fortrinlige Bindingsmiddel med Fordeel kunde
brydes og forsendes som Handelsvare fra Bornholm
ligesom Trassen fra Holland.
Pottemager Spitz,95) som jeg ogsaa besøgte har
dreven Haandværket noget videre, idet han har forsøgt sig paa Steentøj, og tillært ved den fordums
Fajance Fabrik i Rendsborg har han anvendt sin
Færdighed paa Benyttelsen af de vist nok fortrinlige
Bornholmske Leerarter. Over 20 Aar har han allerede opholdt sig i Rønne og mange Forsøg har han
giort med Blanding af Leerarterne til Steentøj imidlertid er det ej lykkedes ham at give det den Fiinhed
og Hvidhed som det engelske; men det er derfor altid
brugeligt til flere Gienstande og Redskaber, saaledes
gefaldt mig de;lf ham forfærdigede Blomsterpotter
særdeles vel og jeg bestilte 4 Dusin med liden Forandring i Formerne som jeg ej ønskede saa brogede,
de sorte Fajance Theepotter vare ligeledes upaaklagelige ; det meeste andet Tøj som han forfærdiger
var Børnetøj, og simplere Pottemager Arbejde som
sælges til Kiøbenhavn. Spitz (er Tydsker af Fødsel)
forstaaer selv at danne Formerne til de Forziringer

som han anbringer paa sine Arbejder og til Glaseringen har han ved Amtmand Thaarups86) Bistand
bygget smaae runde Ovne, tienlige til smaae Arbejder
og til Forsøg, men naar det gieldte at udføre større
Arbejder eller det skulde drives Fabriksmæssig maatte
større Ovne bygges. Spitz har tillært sine tre Sønner
i Haandværket og een af dem er nu paa Rejser for
at lære at kiende Fremgangsmaaden ved udenlandske Fajancer eller Porcellanfabriker. Maaskee man
tør haabe at han ved sin Hiemkomst og i Tiden i
Forbindelse med sine Brødre kan bidrage til at anvende Bornholms mangehaande Leersorter til Steentøj og forædlet Pottemagerarbejde ; dog vil altid hertil
udfordres en liden Driftscapital og Anviisning til
gode Former men forhaabentligen vil naar den Tid
kommer findes Udveje til begge Deele, jeg skal ikke
tabe det afsigte.
Endnu besøgte jeg Uhrmager Esbensen,87) der
nyelig er hædret med Dannebrogsmændenes Hæderstegn for sin udmærkede Duelighed. lian er siden
flere Aar i Besiddelse af de Maskiner som Regieringen til Ophielpning af Uhrmageriet i Rønne har
sendt derover for at sætte dem istand til rigtigere at
deele deres Miul og øvrige Maskinerie i Uhrene og
nu forfærdiger han fuldkommen saa gode Stueuhre
som andensteds, de koste 50 Rgbd. jeg bestilte eet.
En stor Deel Uhrmagere beskieftige sig med simplere Stueuhres Forfærdigelse de koste 18 til 24 Rgbd.
leg besøgte een anden navnlig [Niels Beth]88) Rønne

85) Johannes Adolph Chr. Spietz, død 1835, indførte 1792
fremstilling af dobbeltbrændt hvid, gul og sort fajence. Af hans
tre Sønner fremarbejdede især Christopher Fr. Spietz (17981856) denne Industri.

86) Frederik Thaarup (1766-1845), Amtmand 1804-9.
B. S. X 77. 87) Niels Espersen (1786-1858), Taffeluhrmager. - 88) Niels Nielsen Beth, Uhrmager i Klokkegade i
Rønne 1815-35.
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som tillige forfærdiger Fiile og Redskaber for de andre Uhrmagere og bestilte hos ham et simpelt Stueuhr for 25 Rgbr.
Tiden nærmede sig da vi skulde kiøre til Almindingen men en sort Regnskye trak op over Rønne
og jeg bestemte mig til at afvente dens Overgang
haabende at det senere vilde blive godt Vejr, det vi
saa meget tiltrængte til den landlige Fest. Ej heller
skuffedes min Forventning. KJ. 11/ 2 klarede det godt
op og KJ. 2 omtrent kiørte jeg fra Rønne ad Svanikelandevej over Ringebye Broe og siden til højre over
Nørregaardsbroe og endeel af Udmarken til Almindingen. Ved dens vestlige Udkant ved Skovløberens
Huus var en Æreport af grønt opsat, og længere hen
paa Vejen ved den egentlige Skovs Begyndelse fandt
jeg Vejen paa begge Sider besat med Landfolket,
Bønder Karle og Bønderpiger af Aaker Sogn parviis
Karlene med River som de holdt i Vejret behængte
med Grønt og Guirlander som Pigerne holdt i Hænderne hvilket dannede ligesom en festlig prydet Buegang ved Vejens Sider. En Sang overraktes mig af
Præsten Balles Datter og den blev sungen af den
forsamlede Mængde (af hvilke mange allerede havde
lært den udenad). Saaledes under Sang og lubel og
Glæde som malte sig i alles Aasyn fortsatte jeg Vejen
til Forstergaarden Romersdal, og det var et synderligt Syn at see denne Buegang af Løv at bevæge
sig langs ad Vejen følgende min Vogn, thi Parviis
og sammenklyngede fulgte de gode Bønderkarle og
Bønderpiger og opstilte sig paa Gaarden hos Forsteren for end engang at afsynge deres Velkomstsang, jeg takkede dem med et rørt Hierte, udbragte
et Hurra for Aakirkebyes brave Indvaanere og lovede
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dem snart at følge dem til Skoven hvor jeg haabede
de vilde more dem godt.
Pastor Balle havde jeg taget op med paa Vognen for
at den gamle Mand ej skulde gaae saa langt og han
spiste med mig ligesom og Commandanten og hans
Frue Amtmanden og Herrerne af mit Følge. KJ. 4 1/ 2
var Ankomsten til Romersdal, KJ. 6 var jeg omklædt
og kiørte vi op til Skoven. - En nye Vej var udhuggen op til det Sted som Forsteren og Told Inspecteur Lohmann havde udseet til Samlings og Forlystelsessted for den talrig forsamlede Mængde. Vi
fulgte den men neden for Bakken der førte op til
den byggede Pavillon og Danseplads steeg jeg af
Vognen og gik op imellem en talrig forsamlet Skare
af velklædte Damer og Landfolk der opstilte paa
begge sider af Vejen jublede mig imøde. Frøken
lespersen, Amtmandens Datter, overrakte mig en
Sang, forfattet af Adjunct Sommer, hvilken der paa
stedet blev Afsungen og efter at jeg havde takket dem
alle forføjede man sig til Pavillonen hvor jeg bad
Damerne af mit Kiendskab og Embedsmændene at
indtræde. Efter at jeg saavidt muelig havde talt med
disse foreslog jeg dem at giøre en Tour til Fods
giennem Skoven for bedre at oversee den talrig forsamlede Mængde, jeg gav Frøk. lespersen Armen og
de fleste fulgte. Vi gik giennem Skoven til Kilden
som sædvanligviis besøges St. Hans Aften og i nærheden af hvilken Landfolket da plejer at danse paa
en aaben Plads. Kilden har godt reensmagende Vand,
men da den ligger lavt tæt ved det nordligste Skovløberhuus
saa er det meget smudsigt og siet rundt
c:=J
Pa.villon
omkring samme. Tilbagekommen til Pavillonen beL..:...jJ•..J.nl•.LtgU-'-IV---' gyndte Dansen i 4 Rækker paa de Brædegulve der
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vare lagte paa begge Sider af Musikchoret, lige for
Pavillonen. Jeg dansede og valsede med Frøk. Jespersen, Fru Hofmann, Jomfr. Wulfsen, lomfr. Balle og
lomfr. Lund som havde overrakt Sangen idag, lomfr.
D. E. Kofod fra Svanike, som der havde overrakt
Sangen, og dennes Søster Fru Lambrecht o. n. fI.
I Rækken dansede Officierer og andre velklædte
Mandfolk, med pyntede Damer og Bønderpiger og
Munterheden var almindelig. Trængselen var stor
omkring Pavillonen og Danserækkerne, men endnu
større nede i Skoven hvor udskienkedes Viin og
Brændeviin og Øl frit. Det fejler ikke at flere ere
bleven drukne men Uorden mærkedes ej og med et
Ord kunde man faae Plads overalt. Hvad der fejlede
var tilstrækkelig Oplysning da Mørket faldt paa,
Pavillonen og Musikens Plads burde have været
stærkt oplyst, der vare ikkun nogle og tredive slette
Lygter til at oplyse Danserækkerne og endeel af
Skoven, men snart kom Maanen og seenere Dagskieret for at oplyse Scenen, saa at man endda
taaleligen overstod dette Savn og denne Mangel i
Indretningen.
Trængselen gi orde det ogsaa vanskeligt at faae
Forfriskningerne indbragte i Pavillonen og derfra
serverede til de Personer som opholdt sig der tiltilligemed mig, men omsider skienkedes Theen
derinde og præsenteredes om af mine Folk saavelsom seenere Smørrebrød Kage og Viin, Punsch og
Limonade. Brød og Bagværk og Viin i Kander
bødes ogsaa Mængden omkring PaviIIonen saa at
jeg ikke troer at nogen er gaaet der fra uden
at have faaet noget at nyde og endda blev saavel
Viin som Brændeviin tilovers ved Udskienkningen

i Skoven. En Lieutn. Sonne80) stod for Ordnen ved
samme.
KI. 12 afbrændtes et Fyrværk paa en ligefor liggende Højde og paa Rytterknægten brændte Tieretønder som Blus, hvilket har kunnet sees over heele
Landet. Oberste Tschierning havde været saa god
at forestaae dets Indretning og han havde havt megen
Ulejlighed derved. Det begyndte med Kongens
Navnetræk, og ArtiIIeriet gav 27 Skud dertil, jeg udbragte et lydeligt Hurra for Kongen som gientoges
af den forsamlede Mængde. Raketter fulgte og gik
højt op i særdeleshed fandtes de siden Krigens Tid
opbevarede Signalraketter som ved denne Lejlighed
anvendtes fortrinlige. Hiul, Fontainer, romanske Lys
afvexlede og fulgtes atter af Raketter, en Salut af
Canoner endte Fyrværket.
Hvad der var forfærdiget paa Bornholm i denne
Skynding lykkedes ej altsammen, en altfor tyk Damp,
maaskee af for stor Qvantitæt Kui anvendt til Satsen,
forhindrede os at see det tydeligen, men for de
gode Bornholmere var det et nyt og overraskende
Syn (thi endnu aldrig var et Fyrværkerie afbrændt
der paa Øen). Ved den første Raket skal endeel af
Landfolket have taget Hænderne til Hovedet af Fortvivlelse og villet flygte for den over Hovedet svævende Fare, men siden vændte de dem dertil og
modtog enhver fortrinlig stigende Raket med lydelig
Bifald. Efter endt Fyrværk dannede endeel velklædte
Herrer og Damer et Tog med Fakler og afsang
lige for Pavillonen en saakaldet Midnats Sang af
Rector Bohr der var særdeles smuk. leg takkede dem
89) Frederik Sonne (1775-1849), Artillerikpt.
ved Kanondalen S for Rønne.

Mindesten
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samtligen og yttrede højt min Glæde over at samles
med de gode Bornholmere paa en saadan Festdag
som jeg vilde ønske, ved lignende Lejlighed, at
vende tilbage. 90) - leg bad dem ogsaa at deeltage
med mig i en Sang for Bornholmerne digtet af Adjund Beyer 91 ) og som jeg yttrede at være mit Ønske
at maatte synges efter mig paa øen. leg agter at
sende Amtmanden et tilstrækkeligt Antal Exemplarer
til Uddeling i den Hensigt.
90) Ønsket gik i Opfyldelse, i det Prinsedagen, 21.<1" Juli, i
en lang Aarrække samlede Bornholmere til Almingsfest, selvom
den ikke kunde fortrænge St. Hans Aften som den store Folkefestdag. Hvor stærkt den lidt knarvorne Hans Rømer lod sig
omstemme til Jubel af den huldsalige Prins, er skildret i B. S.
X 133. Halvdelen af Bornholm, o. 10000 Mennesker, mentes at
være mødt frem. Et lille Hjertesuk hørtes fra Officererne om
Bord paa Fregatten, som maat!e holde sig kryssende fjernt fra
de farlige bornh. Kyster: "Vi vare indbudne af Høiheden, me~
kom ei, da de 4 Kroge å 4000 Pund, som vi have ombord, el
antages at kunne holde, og vi desværre havde forglemt at medtage den lille forgyldte Tingest, der hænger paa Kunstkammeret,
og for hvilken Chr. V reed af. Dog nok om den Tobak".
91) Prinsen lod uddele en af Adjunkt Beyer skreven Sang
for Bornholmerne:
Borgundarholm fra Arilds Tid
Var Gud og Kongen tro,
Og Tapperhed var Folkets Id,
I Kamp det gik saa fro,
For Hjemmet vældigt stred,
Af Lænken det sig sled.
Derfor staaer Øen højt i Kongens Minde.
Og nu gaaer Skibet frem i Mag
Og bringer trygt sin Last,
Og Bonden seer med Velbehag
Sin Sæd, thi Lænken brast,

Som holdt i Tvang hans Haand
Og kued muntre Aand;
Han staaer nu fri paa Øens
Klippetinde.
Derfor vi prise vil din ø,
O Folk med arvet Mod!
Som midt i dyben, salten Sø
Staaer paa sin faste Rod.
Du værner om dens Kyst
Med Gud, med Drot i Bryst.
Ei Fjender skal din Klippe fra
dig vinde.

Da Solen var nær ved at staae op og mængden
allerede havde mindsket endeel, forlod jeg Festen
som saaledes tog Ende, med samme Tilfredshed som
den havde begyndt og som vist vil blive uforglemmelig for Bornholmerne. Med erkiendtlighed mod Forsynet anmærkes at ingen Sommernat i Aar havde
været eller nogensinde kunde være stillere, mildere
og skiønnere end denne Nat i hvilken det saa særdeles tiltrængtes.
KJ. 4 1/ 2 kom jeg til Roe i Forsterens Gaard, Romersdal og sov vel til næste Morgen KJ. 9.
leg har med Fornøjelse indvilliget at Pavillonen
maatte blive staaende i Skoven 92) og Dansegulvet
opbevares. Amtmanden bad mig om at turde give
Pavillonen Navnet Christiansminde og Forsteren Capt.
Romer vil kalde Stedet i Skoven Christianshøj.
Told Insped. Lohmanns Regning for Pavillonen
med Materialier og for det udskienkede Brændeviin
Øl og Viin samt uddeelte Brød og Bagværk beløb
sig til 1000 Rgb. Sedler omtrent.
Torsdag 22' Juli.
KJ. 10 1/ 2 re ed jeg ud med Forsteren Capt. Romer
og nogle Herrer af mit Følge at besee Plantningerne
i Almindingen. leg saae med Fornøjelse hvorledes
disse ere lykkedes, de ældre Plantninger af Lærketræer paa den nordostlige Kant af Indhegningen ere
92) Den oprindelige Tømmerpavillon lod Rømer afløse af sin
skønne grundmurede Skovpavillon, som endnu staar om end i
grovt mishandlet Stand. Den aabnedes 18.<1" Sept. 1825, samtidigt med at den af Bornholmerne paa Christianshøj, tidligere
Søndre Jomfrubjerg, rejste, syv Metre høje Prinsestøtte afsløredes
under stor Fest med Kanonsalut, mens alle Landets Kirkeklokker
kimede en Time igjennem. B. S. X 134.
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i frodigste Væxt og give allerede flere 1000 Pd. Frøe
om Aaret. Paa de lavere Steder er Elle. Paa venstre
Side af en nye ej gandske fuldendt Vej ere unge
Eege som trives vel, paa de højere og tJ:.Iagrere lorde
ere Birk udsaaede, flere Steder hvor Eeg eller Fyr
ej har villet trives ere Birk saaede og komme godt
frem, men hidtil er Lærketræet det Naaletræ som
bedst kommer frem og ej endnu nogensteds har
slaaet fejl.
Der findes faae bare Pletter i hele Indhegningen,
Arbejde for i det højeste to Aar, selv RyUerknegten
som er det højeste Punkt er besaaet med Birk og
Eeg og de have god Vext. Den gamle Skov af Eeg
og Avnbøg staaer i Midten af Indhegningen op mod
dens sydlige Udkant, begrændsende Echodalen ligefor Forster Gaarden. Der giøres deelvise Hugster,
hvor Eegetræerne om Sommeren afbarkes og man
stoler derved paa den unge Skovs frodige Vext. Imidlertid haaber jeg at de skiønne Situationer omkring
bemeldte Dal og Lilleborg skaanes for at falde for
0xen,jeg har lagt Forsteren det paa Hierte.
Paa denne Tour besaae jeg de af Biskop Miinter 93 )
beskrevne Rokkestene, den eene den største som er
yderst beliggende rokker virkeligen, den mindre syd·
ligst beliggende rokker ej mere da den ved ofte at
rokkes er bragt ud af sit Hvilepunkt, en tredie nordlig for denne beliggende Steen om hvilken Lieut.
Jansen 94) som har udmaalt dem har berettet at den

havde været en Rokkesteen har i mands Minde aldrig rokket og det indse es ikke hvorfor den meer
end en anden skulde have rokket. Midt imellem
disse Stene dog nærmere ved den Triangels Basis
som de danne mod hinanden ligger en mærkelig
stor Steen - Munken kaldet som Biskoppen ogsaa
har bemærket.
Efter hvad jeg her har seet til Rokkestenene og
især med Hensyn til de tvende paa Hellueds Bankerne troer jeg snarere at det er Naturspil at de ere
saaledes beliggende end som at de ved Kunst skulde
være henlagte til Afbenyttelse ved den hedenske
Gudsdyrkelse. Der maatte saaledes giøres Forskiel
paa Rokkestene og rokkelige Stene.
leg re ed op til den Højde som fører Navn af
Gammel Borg og som nu er bevoxen med Træer, den
er stejl og klippefuld paa østre Side mod Echodalen
og en dyb Dal omgiver den til de andre Sider. Indgangen er fra den søndre Side og der er ved Gravning funden at den er steensat med tilhugne Steen
og glat Muur forbunden med Kalk, Sokkel ved den
ydre Port og Jernhængselen til Porten sees endnu
fæstet i Muren paa den eene Side, Viden af Porten
er vel omtrent 5 Alen. Foranlediget ved den Bemærkning at dette Arbejde, denne Muur af tiJhugne
Steen, syntes af en seenere Tidsalder fortalte Holtz-'
forsteren at en af de ældste Eege havde groet og
var ryddet paa samme Sted hvor nu Indgangen er
saa at unægteligen Aarhundreder maae være henrundne siden Borgen ødelagtes og Naturen traad i
Kunstens Sted. Til begge Sider af Porten er umis-

93) Biskop Fr. Munter (1761-1830) havde i Antiqvar. An·
naler 1820 fremsat den Opfattelse, at Rokkestenene paa Bh. var
lagte i Leje af HedenoIds Mennesker i deres Gudedyrkelses
Brug. Prins Chr. Fr. saa rigtigt, at deres rokkende Leje skyldtes ene Naturkræfternes Lune. B. S. X 130. - 94) J. Jansen,

Lieut. og Landmaaler, havde 1816-20 undersøgt Bh, for Oldsagskommissionen. B. S. X 122.
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kiendelige Levninger af Muur opført af Kampestene
og Kalk, om de ydre Steen have været tilhugne sees
ej tydeligen, men Muren har været høj og synes at
have havt en fremspringende Sokkel. Muren strækker sig til det vestlige Hiørne af Bakken og formodentligen rundt om til denne Side, thi i den nordvestlige Udkant, hvor atter er gravet, finde vi igien
en Indgang hvis Sidemure er opmuret af Kampestene
og lader den Mængde Stene der er udrømmet af
denne Gravning formode, at denne Port har været
hvelvet eller at det har været en Udfaldsport i den
neden for liggende Dal; tæt herved bøjer Bakken i
østen og denne nordlige Kant synes forsynet med
en høj lordvold, som støder til de stejle Klipper paa
den østre Side. Hele Rummet eller Fladen paa Bakken som maae antages at have været omgivet med
Befæstning indeholder 6 Tdr. Land og er tæt begroet
med ung Skov. - Levninger af Bygninger eller Muur
eller Oldsager er ej funden, men der er ej heller
eftergravet, skiøndt det vist kunde lønne Umagen.
Lille-Borg er i den Henseende meere interressant,
thi der er efter Com missionen for Oldsagers Anordning eftergravet og Levninger af Mure angive tydeligen denne Borgs Udstrækning og Form. Ringmuren er af Kampestene opmurede med Kalk, tvende
fiirkantede Rum danne den nordøstlige Udkant; vestlig for samme synes en smal Gang at have ildskildt
Ringmuren fra de øvrige Bygninger som endnu ej
ere udgravede. Længere hen paa den østlige Side
synes Indgangen at have været i en skraae Retning
og hertil skal ogsaa en Dæmning over Mosen, som
i sin Tid var en Søe, have ført dog ej i lige Linie.
Atter her sees Levninger af Bygninger en smal Gang

med Afløbsrende under Muren et mindre og et større
fiirkantet Rum i hvilket sidste er fundet brændt Korn
hvoraf tør sluttes at dette har været et Forraadshuus.
Mod den sydlige Side synes en smal Gang at have
holdt Forbindelse med et af Muursteen opført lidet
Taarn der nu kun har efterladt en rundagtig lordhob.
Inden for Ydermuren paa den vestlige Side endelig findes ogsaa Spor til en i flere Rum afdeeIt fiirkantet Bygning, men om de flere Bygninger som
kan have opfyldt det indvendige Rum vilde først
kunne dømmes naar der fuldstændigen blev udgravet.
Hvad der hidtil er funden har HoItzfOrsteren Capt.
Rømer indsendt til Com missionen for Oldsager og
heriblandt er især nævnet endeelIempile.
Mynter ere ej fundne af seenere Tidsalder end
Valdemar den stores saa at man formoder at Borgen
i den Tid er ødelagt; men forundre maae det altid
at Historien og selv Traditioner tie over denne saavel som om gamle Borgs Skiebne. Dens Beliggenhed
har været stærk i den Tid, paa en liden 0e midt i
en Sø, som nu er Mose. - Den er nu særdeles
pittoresk idet Højderne som omgive den . ere skovbegroede og Klipperne komme tilsyne imod Dalene.
En god Vej fører did og denne skyldes ligesom alle
Veje paa Almindingen Capt. Rømers Omsorg og Virksomhed. Denne kan overhovedet ikke noksom roes es
og sielden vil man finde nogen Mand der med meere
Iver og Kierlighed for sit Fag har udrettet saa meget
i sin Virkekreds. Skoven bærer nu alle Udgivter og
Rentekamret har tilladt ham at anvende det Overskydende til Forbedringer, hvilket han især har anvendt paa Vejarbejde i Skoven ej alleen e til Behagelighed men og til Nytte for Færselen i Skoven. Han
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sender som meldt Frø til Rentekamret især Lærke
og Birkefrø og hvad der her udføres ~ed kostbare
Tørre Indretninger det opnaaer han ved at udsprede
Koglerne paa en flad Steen plade (af Sandsteen, maaskee 20 Alen i Qvadrat) og at lade dem vende og
haandtere med en Rive hvorved Frøet falder ud og
t~rres ved Solens Varme. Saaledes nyttes den naturligste Maade at tørre Frøet paa, men just fordi det
er simpelt er det ej det første man falder paa naar
man søger hvad der er nyt og kunstigt.
Ved at forlade Rømersdal som er særdeles malerisk beliggende og forsynet med en god Frugthave
forærede jeg Capt. Rømer en Guld Daase, meere
endnu som et Tegn paa min Agtelse end som et
Erkiendtligheds Beviis for den Ulejlighed han og
hans brave Kone havde havt for min Skyld ved at
huse mig.
Endnu bemærkes at jeg førend Bordet besøgte
Echodalen som malerisk begrændses paa den nordre
Side af de bratte og skovbegroede Klipper der bære
Almindingsskoven. Een, skiøndt besværlig, Opgang
synes der at være igiennem en Kløft. Dalen selv er
en Eng giennemflydt af en Bæk og tildeels bevoxet
m~d Elle. Den nærmeste Gaard er Vallensgaarden,
hVIS Huusmændslodder ligge trindt om Rømersdal.
Det vilde være meget bequemmere at skaffe Skovrideren lord her i Nærheden og om hans Gaard, hvor
han allerede har nogen lord i Drift, end som hvor
den er udlagt til ham midt i Skoven, hvor alt burde
være til plantet.
Fra Rømersdal gik Touren til Aakirkebye. Byens
Indvaanere modtoge mig med en Sang forfattet af
Skolelærerens Søn N. Lund (som før har været Danser

..
I

ved det Kong!. Theater).95) Der strøedes Blomster
lige hen til Kirken hvor jeg strax gik ind da denne
ustridigen er Stedets største Mærkværdighed. Pastor
Balle fulgte mig derind og udbad sig Tilladelse til ved
en kort Tale at byde mig velkommen, staaende for
Altaret talte han faae men hiertelige Ord og tolkede
Bornholmernes Følelser ved at see mig imellem
dem. Den gamle Mand besidder baade Aand og Veltalenhed.
leg besaae dernæst Kirken, i hvilken Liigstenen
over Sveder Kietting med tvende Koner vises ligefor
Altaret. Denne var den sidste Lybske Befalingsmand
paa Øen Aar 1572. Paa Kirkens Vægge er malet al
fresco graat i graat forskiellige Forestillinger af den
bibelske Historie, over hvilke jeg har æsket en Optegnelse af Præsten; desligeste forskiellige Vaabener
udentvivl fra den lybske Tid, thi blandt andre saae
jeg de Vickede'rs Vaaben 96 ) som er en lybsk Familie.
Kirken er høi og rummelig men synderlig nok at
den paa langs er deelt ved Muur med hvelvede Aabninger en Bygningsmaade der betager Plads men
som med Hensyn til Breden maae have været nødvendig. Døbefonden er af Sandsteen med udhugget
hautrelief Arbejde af groveste Stiil, fra de ældste
christne Tider jeg formoder det 10' eller 11' Aarhundre., thi Forestillingerne ere christne, Bebudelsen,
Kongernes Tilbedelse o. s. v. men Indskriften med
Runebogstaver. Pastor Balle har givet en Beskrivelse
95) Jens Lund (1771-1849), Skolelærer i Aaker, havde Sønnen Jørgen Gad Lund, forhen ved Det kg!. Theater, senere bosat i Aakirkeby. - 96) JImker Btasius van Wickede blev 1543
lybsk Høvedsmand paa Hammerhus, hvor han døde 1547; Ligsten i Allinge Kirke.
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over dette mærkelige Oldtidsminde i Antiquariske
Annaler. 97) Taarnet med tvende Gavle har tvende
Etager som bæres paa Hvelvinger af murede Piller.
Det er højst sandsynligt at Munkene som have dannet Lunde Capitel ved denne Kirke have havt deres
Vaaning eller Celler i dette Taarn som dengang har
været Closteret ligesom Cannikegaarden tæt ved Kirken har været Canikens Bopæl. 98)
Kirken kaldes endnu Capitels Kirken fordi den
fordum tilhørte Lunde Capitel hvis Navn og Vaaben
(S. Laurentii Rist) endnu sees paa Altartavlen med
Aarstal.
leg besøgte Pastor Balle og modtog i hans Huus
een af Skolemesteren der paa Stedet, Lund, forfattet
Skrivelse fra nogle af Sognets Bønder med Undskyldning at de ej i Nexøe da de opvartede mig havde
besvaret mit Spørgsmaal om Udskiftningen og ytrede
de at da deres lorder ikke drives i Fælledskab og
det følgelig mere kom an paa at magelægge dem
for at faae dem bedre drevne under et ved hver
Gaard saa troede de ikke en Udskiftnings Forretning
saa absolut fornøden og havde det der er hændet i
Paulsker Sogn snarere afskrækket end opmuntret dem
dertil. - leg paalagde Skolemesteren at sige Bønderne at jeg vidste meget vel at det egentligen gialdt
om et hensigtsmæssig 'Magelæg af lorderne og fortænkte dem ikke i at de vilde afvente Udfaldet af
hvad der var paabegyndt i Paulsker Sogn, men jeg
haabede at denne Sag snart vilde bringes til en
97) Aa Kirkes Døbefont er beskreven og afbildet i Antiqvar.
Annaler IV 1827 og i L. F. A. Wimmers Værk 1887. B. S. XIV
57, 66, - 98) Fortællingen om Munke, Klostre, Kanniker og
Lunde Kapitel ved Aa Kirke hviler paa Fejlsyn,

89
ønskelig Endskab og at de da vilde være opmærksomme paa de gode Frugter som Udskiftningen vilde
bringe og selv ønske dem udført i deres Sogn. Skrivelsen beholdt jeg for at vise Rentekamerets Commissarier den førend de gaae over at foretage Udskiftningens Sagen i Paulsker Sogn tillige med de
øvrige dem paalagte Matriculerings Forretninger.
Borgerne i Aakirkebye fremkom med tvende skriftlige Andragender som jeg overleverede Amtmanden
til Afgiørelse, det eene var om Tilladelse at mageskifte deres lorder uden Mellemkomst af Landvæsens
Commissarier, hvilket de ansaa for byrdefuldt og
kostbart. Det andet var om at udøve Forstrandsret
ved Biergninger paa et Stykke af Stranden som fordum kaldtes Aakirkebyehavn (ved Boderne). Dette
Anliggende at bestemme hvorvidt Aakirkebye har
Forstrands Ret er af afgiøre ved Domstolene.
Pastor Balle har en Søn der er Snedker og som
nu boer hos ham. leg gaven Understøttelse til en
Sigte mager som forfærdiger særdeles gode Haarsigter. Ved at forlade Aakirkeby bemærkede jeg den
Gnejs hvoraf denne Højde bestaaer. Dr: Forchhammer paastaaer, efter de af Ørsted foretagne Undersøgelser, at Sandsteen skyder sig ind mellem denne
Højde og de Banker som fra Almindingen strækker
sig indtil paa 500 Skridt nær Aakirkebye, jeg har
ikke se et dette. 99)
Paa Vejen til Boelskirke gaaer Vejen over Sandsteenslag og et andet Sted hvor der er sprængt af
Gnejsen er Feldspathen meget kiendelig det er endog
99) Prins Christian Frederiks Opfattelse af Aakirkebakke som
en Granithalvø ,er rigtig imod H. Co Ørsteds Opfattelse af den
som en Granitø,
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her at Gr[eve] Vargas har fundet en Steenart som han
har antaget for Iiig Emerande de Umages.
leg steeg af hos Præsten Saxtorff der beboer en
nu temmelig vel bygget Præstegaard; Kirken er uden
Mærkværdighed. Udsigten derfra over Nexøe og SønderIandet er meget viid.
Til Hest begav jeg mig til gamle Borgen i Boelsker Sogn og besaae undervejs i Hans Carlsens
Lund lOO) nogle, som det synes, eancentriske Stenrækker der fortiene Antiquarers Opmærksomhed jeg bad
Auditeur Arboe at lade deres Stilling aftegne til nærmere Oplysning.
Paa Borgen var bleven gravet efter min Foranstaltning, ved Indgangen mod den sydlige Side, og
paa flere Steder paa den vestlige. De sammenhobede
Steene og lordvolden som her begrændser Højden
var giennemgravet paa flere Steder og enkelte
brændte Leer og Kul vare fundne i lorden, men ellers
intet mærkværdigt, naar undtages et rustet tveægget
lem (i Form af en brukken Bajonet) der fandtes i
lorden paa flere Alens Dybde, men som ej synes fra
nogen høj Oldtid og følgeligen mueligen turde være
puttet derhen under Gravningen for at skuffe Arbejderne. Da der i øvrigt aldeles ingen Spor er af Kalk
mellem de til Ydermuren sammenhobede Stene troer
jeg at man med Grund kan antage denne Borg at
have været den Ældste af alle paa Bornholm fundne,
men endnu er paa Bakken selv, som paa mange
Steder er den bare Gnejsklippe, ej funden Spor til
Bygning, Grundvold til samme eller deslige. Auditeur Arboe har lovet at ville fortsætte Undersøgelserne til Efteraaret og da at udrense et Vandsted

oppe paa Højden hvori mueligen kunde ventes at
findes noget.
leg lod Omkredsen af Højden afskridte og fandt
den at holde 800 Alen omtrent, mod den vestlige
Kant har været Steenmuur og lordvold, men mod Nord
og øst og endeel af den sydlige Kant hvor Højden
er brat ned mod Dalen ere deels ingen deels kun
en lav Steenmuur.
Paa Vejen besøgte jeg den flinke Sandemand
Knudsen og denne viiste mig sin Kommen og Kartoffelavl i Marken tæt ved Huset. Dette er ej pynteligt, men han synes at leve lykkelig i sin Familiekreds. Konen stod og vuggede et spædt Barn som
synderlig nok var døbt lens Kofod og tre smukke
smaae Børn af Mandens første Ægteskab laae i een
Seng næstved. Det var mig kiert at kunne besøge
denne udmærket flinke Bonde.
Kl. 9 1/ 2 ankom jeg til Nexøe mange vare forsamlede ved Indgangen til Byen, denne var illumineret.
leg steeg af hos Amtmanden, Pastor Saxtorffs Familie var der til Thee.

100) Hans Carlsens Lund nævnes nu Gryet

j

Bolsker.

D. 23' luli.
Om morgenen tidlig besøgte jeg Frederiks steenbrud hvor Dr. Forehhammer havde ladet rydde noget
op paa Terrainet hvor Sandstenen staaer til Dagen
tæt ved Havet udenfor Urbierget eller Gnejsen der
her allerede danner Terrainets Hovedmasse. Det var
os væsentligt om mueligt at komme til Kundskab
om Overgangen fra Urbierget til Sandsteensformationen. Vi fandt tydeligen Overgangen fra den rødlige Gnejs til den med Grønjord blandede og at
denne sidste ligesom den var udsat for Luften forvittrede og antog en guul okkerfarve (formodentligen
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formedelst iblandede lerndeele); fra denne grovkornede halvforvittrede Gnejs gik det over til en graaeagtig Qvarts Porphyr aldeles fri for Glimmerblade
og strax sporedes en Aare af guulagtfgSandsteen
(af samme Udseende som den i Steenbruddet) der
giennemstrøg Qvartsporphyren i retning fra NO. til
S.V. og som havde faae Graders Skraaning mod S.O.
(Her findes el Rids af ovennævnte Aare).

Qvartsporphyren vedblev dernæst lige til Stranden
uden at antage nogen mere Sandsteensartet Udseende. leg tog Stykker der kan oplyse denne heele
Formation.
I Nexøe tog jeg endnu Lejligheden iagt at tale
med Justiceraad Kynde i Amtmandens Overværelse
angaaende Udskiftningen i Pauls Kirke-Sogn og bad
jeg ham at anvende sit mueligste for at jevne Sagen
og om mueIigt bringe den til Forliig inden Matriculerings Commissionen ankom til Øen saaledes at
denne kun havde at bifalde og indstille Sagen til
Rentekamret. lusticeraad Kynde Indsaae fuldkommen
Vigtigheden af dette for at see heele Udskiftningsvæsenet paa Øen fremmet og han mistvivlede ingenlunde om et godt Udfald kun at man kunde skiønne
om de fire egentlige klagende var skeet nogen Uret
og kunde tilfredsstilles paa anden Maade. Havde
Rentekamret holdt sig dertil uden at fordre heele
Forretningen omgiort (formedelst tilsidesatte Formaliteter) vilde den allerede nu været tilendebragt, men
at Rentekamret ved sin Resolution forhalede Sagens
Afgiørelse saa at de hvis nye lord allerede var afsat
paa Marken tillodes at bruge og dyrke deres fordums
lord igien har afstedkommet en saa stor Forvirring
at Klagerne nu ideIigen tiltager, thi ingen vover at

dyrke den gamle og ligesaalidt den nye tildeeIte
lord af Frygt for at Besiddelsen er usikker.
Fra Nexøe begav jeg mig til Rispebierget i Paulsker Sogn, Exerceerpladsen for Sønder Herreds Milice. Ved Udkiørselen af Byen vare Embedsmænd
og Borgere forsamlede, der i faae velmeente Linier
yttrede deres gode Ønsker for mig.
leg takkede dem og forsikrede dem hvor kiert det
skulde være mig at samles med dem igien.
Paa Rispebierget vare forsamlede et Batterie af
8 Canoner (anførte af Lieutn. Dam)101) en Esquadron
Dragoner under Capt. Severin Kofods Commando.
Søndre Herreds Inf. Comp., Søndre Herreds Compagnie comd. af Capt. Ibsen, Aakirkebyes Borgervæbning og en Afdeeling lægere.
Artilleriet maneuvrede for mig med megen Raskhed og Præcision, Dragonerne rede ret ordentIigen
og sluttede; Inf. Comp. giorde enkelte Greb og Bevægelser, Herreds Compagniet endeligen var ganske
vel øvet; det var det første Herreds Compagnie jeg
saae evolere men kiert var det mig at bemærke at
den miIitaire Aand der driver Værket ej var veget fra
disse gamle Karle. Borgerne og lægerne havde jeg
ej Tid at see særskildt. leg Iod alle Tropperne formere Quarreen og sagde med faae Ord: "Det er snart
"mit Lod at forlade de brave Bornholmere, men in"derIigen skal det glæde mig at samles engang med
"dem igien. Kongen vil glæde sig til .ved mig at
"erfare hvor godt vaabenøvede hans hoe Bornhol"mere ere. Leve Kongen." Com mandanten ObL.
101) Christian Dam (1775-1858), Kp!. - Hans Severin
Kofoed (1781-1862), Major, Ejer af Myregaard i Persker. Hans Jørgen Ibsen, Kpt.
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Hoffmann forestilte mig Major Thejsen, 102) nu Exerceermajor for hele Væbningen og de øvrige Exerceermestere for de forskiellige Vaabenarter og jeg
havde Lejlighed at yttre for dem hvor meget jeg paaskiønnede deres saa vel anvendte Flid for at see
Mandskabet i det heele saa godt øvet i Vaaben.
Der vare mange Mennesker forsamlede paa Exerceerpladsen, hvilket var et saameget smukkere Syn som
Vejret var skiønt og alle syntes glade ved at see
mig der.
leg begav mig til Peters Kirken og traad af i
Præstegaarden hos Præsten Hr. Sørensen 103) hvis
særdeles Fortieneste er af Agerdyrkningen som ved
hans Exempel er fremmet betydeligen i hele Egnen.
Skade at hans Kaar og tiltagende Familie nøder ham
at ønske Forflyttelse fra en Stilling i hvilken han
udretter saa meget godt.
I Kirken viste Præsten mig en Monstranz der kaldes Bondeveeds Bæger 104) og om hvilken Folkesagn
og Overtro beretter at han (en Bonde af dette Navn)
tog det fra Troldene i Korshøj (hvorom Skaugaards
Beskrivelse over Bornholm Pag. 282 taler).
I øvrigt er intet mærkeligt i denne Kirke.
leg begav mig til Grødbyebroe og saae der Leerskiferen fremstaaende ved Aabredden og derfra forbi
Saxebroe til Udløbet af Grødbye Aae hvor hvid
Sand steen danner heele Flodsengen. Fordum er her
gravet hvid. Leer som lagviis afvexler med Sand-

stenen, men for Tiden drives ej dette Arbejde som
ej har svaret Regning.
Sandige Høje adskiller Udløbene af Grødbys og
Læs Aaer. Paa Brinken mod Havet staaer Levninger
af en Steenkreds 105) der udentvivl har været et Thingsted, 14 Stene staae i en flad Bue, de øvrige ere
nedfaldne med Brinken ved Havet men for at foreene
det med hvad der kan være sandsynligt troer jeg
hellere at man maae antage Kredsen at have været
aflang end som at den levnede Steenkreds skulde
henhøre til en aldeles rund hvoraf det tilbagestaaende maatte være et ubetydeligt Segment, men Kredsen overmaade stor. Lejet af de nedfaldne Steen
som tildeels endnu ligge ved Strandbredden antyder
synes mig ogsaa at Kredsen har været aflang og ej
rund.
Ikke langt fra Udløbet af Læsaaen træder atter
Skiferen tilsyne med Fald mod S. V. den er meget
fiinblandet og indeholder Mergelkugler med Kalkspath og enkelte Biergkrystaller. En traadet Kalkaare
fandt vi at giennemstrøjfe den.
Højere oppe i Aaen ikke langt fra Munkegaarden
træder den hvide Sandsteen frem i Aaen og den er
ligeledes funden at afvexle lagvis med hvidt Leer
som Ejeren af hiin Gaard har eftergravet men uden
Fordeel.
Over Limensgade kiørte vi til Vasagaarden. Denne
Udmark (Limensgade) indeholder den sortegraae
fetide Kalksteen hvoraf Cementen brændes. Den hviler, efter Ørsteds Boere-forsøg, paa Alunskifer og
virkeligen træder denne tydeligen frem i Aabredden
norden for Vasagaarden. Vi fandt interressante For-

102) Han~ Vilhelm Thiesen (1773-1826), Major, Ejer af
103) Søren Sørensen (1783Kobbegaard i 0strelarsker. 1841), Præst i Persker 1816-28, fortrinlig Landmand. 104) Bonaveddes Bæger, et katolsk Alterkar, forsvandt 1880 ved
Istandsættelsen af Peders Kirke.

105) Den nævnte Kres af Bavlastene er nu forsvunden helt.
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steninger i samme og deriblandt en Orthoceratit
(i Kalkspath). Det er neppe nogen Tvivl underkastet
at jo et Kalk eller Cementbrænderie i Forbindelse
med Alunværk godt kunde bestaae i denne Egn.
Udmarken er Kongens og dens Værd byder ej at
skille sig ved den.
Vi naaede Rønne Kl. 9 om Aftenen.

24' luli.
Dette var sidste Dagen at jeg befandt mig i Rønne
og Dagen anvendtes til at see endeel Audiencer, Embedsmænd, og Indvaanere som ønskede endnu at
forebringe deres Andragender forinden min Afrejse.
De mærkeligste vare fra Rønne Borgere: om at Amtsforligeises Commissionen maatte holdes hos dem da
det var Tid og Pengespildende at drage for enhver
ubetydelig Sag til Nexøe. Meeningen var vel egent!igen at Byfogden maatte constitueres til i mindre
betydelige Sager at afholde den paa Amtmandens
Vegne ligesom Cancellier. Arboe er constitueret til
at afholde den for Hasle og Nørre Herred. - Amtmanden mndtog Ansøgningen fra mig til Afgiørelse
eller Indstilling og saaledes forholdt jeg mig med
alle de fra Privat Personer indkommende Ansøgninger. - Rønne Borgere gjorde ogsaa anhængig
om en Godtgiørelse for leveret og solgt Oplags Korn,
hvilken de i Tilfælde at den bevilgedes, vilde skienke
til Havnevæsenet ligesom de allerede nyeligen til
samme Øjemed har skienket en dem tilkommende
Qvarteergodtgiørelse. Amtmanden yttrede ved denne
Ansøgning at en Resolution allerede havde afslaaet
den ansøgte Godtgiørelse.
En Klage leveertes fra nogle Hasle Borgere om
Cancell. Arboes Embedsførelse især som Havne Com-

missair, men da den ej var skrevet paa stemplet
Papiir saa gaaer den Klageren P. Juel tilbage. Proc.
Fog106) havde conciperet denne Klage. Procuratorer
og Vinkelskrivere have overhovedet havt meget at
bestille med at skrive alle de Andragender som ere
blevne mig overleverede. Flere længst afgiordte Sager ere paa nye bragte frem men da jeg leverer alt
til Amtmanden og hører hans Meening over alt saa
skader det idetmindste ikke om det end ej nytter.
Til Middag havde jeg Embedsmændene til Bords
og nogle Adjunder og Off. som endnu ej havde
spiist hos mig, samt to af Byens eligerede Borgere
til Tak for sidste Diner, som Byen gav mig. Efter
Bordet giorde jeg Over Krigs Commissair Rask og
Cancell. lespersen opmærksom paa at den sidste
Kongl. ved Rentekamret bekiendtgiordte Resolution
om Kuldrivningen, hvorved opmuntredes til større Interressentskaber som skulde ledes ved Kyndiges Raad
og grive Arbejdet efter en forud lagt Plan, maatte
være saare gavnlig hvilket de villigen indrømmede.
leg havde gierne talt i denne temmelig talrige
Forsamling om Gavnligheden af et fælleds Middelpunkt for Nationalvirksomhed ved Benyttelsen af de
mangehaande Erhvervskilder som denne af Naturen
begunstigede Øe tilbyder dens Beboere, og troede
dertil at burde antage det bestaaende Efterslægtsselskab, 107) som det meest passende Foreeningspunkt;
men Com mandanten som jeg talte til derom var af
den Formeening at dette Selskabs Love og Bestyrelse
ikke besad Almeen Tillid og at mine Bestræbelser
106) Chr. Fog, død 1863, Prokurator. 107) Bh.s Efterslægtselskab, stiftet 1805 af Amtmand Thaarup, gik 1868 ind i
Bh.s landøkonomiske Forening.
7
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vilde være frugtesløse, hvisaarsag jeg fandt det meest
passende kun til enkelte og i almindelige Udtryk at
yttre min Formeening i saa Henseende men ej at
giøre noget offentligt Skridt der kunde blive uden
Virkning.
Om Aftenen drak jeg Thee hos Com mandanten
og der spilledes en munter Vingtun med Damerne
uden Betaling.
Ved Afskeden bad jeg dem alle at beholde mig
en venlig Erindring.
25' lulL
Afskeedsdagen da jeg skulde skille mig fra de
gode Bornholmere var forhaanden, ugierne saae jeg
den oprinde gierne havde denne 0ees lndvaanere
seet den udsat, derom forvissede mig de Følelser de
laae for Dagen, derom vidnede deres Deeltagelse ved
Afskeden.
Da jeg om Morgenen KJ. 8 forlod Rønne havde
alle Byens Damer, Embedsmænds Koner og Døttre
begivet sig til Æreporten ved Byens Udgang og
Blomster strøedes tause paa min Vej, jeg holdt takkede dem samtligen for denne deres Opmærksomhed
og bad dem bevare mig en venlig Erindring.
Til Hest og til Vogns fulgte alle Embedsmænd
og mange Borgere fra Rønne, ej lode de sig afløse
ved Herredets Grændse, de fulgte alle til 0. Lars
Kirke hvor jeg holdt og steeg af i Præstegaarden og
heller ej der vilde de gode Mennesker skilles fra
mig, men alle fulgte til Gudhiem.
Hr. Ingerslev viste mig ved 0st. Lars Kirke sin
Præstegaard ej bedre end en Bondegaard men med
nogen Udbedring kan man vist nok leve lykkelige
Dage sammesteds som overalt i en lykkelig huuslig

Kreds og i en saa kier Virksomhed som en Præsts
kan og maae være det paa Bornholm.
Ogsaa besaae jeg Kirken, af den runde Bygningsmaade men med hutll Middel Pille forsynet med
Krydsgevælft, en dristig Bygningsmaade. Inden i
Pillen ere Tilhørerbænke. Ved Kirkedøren er opstilt
en Runesteen og paa Kirkegaarden vistes en Liigsteen med Munke Bogstaver og Afbildninger af en
Munk. 108)
Graniten er til Dagen i Aaløbet nær Kirken, hvilket har givet Hr. Møller Anledning til at tage en
smuk Prospect af denne Kirke.
KJ. 11 ankom jeg til Gudhiem og saae Fregatten
holde det Krydsende under Land, Pr. Lieutn. Zahrtmann 109) kom ogsaa strax i Land for at modtage
min Befaling og jeg sagde ham at jeg tænkte om
en Time at embarquere hvilket ved Signal fra Flagstangen blev tilkiendegivet Fregatten. leg begav mig
strax i Kirken som næsten gandske opfyldtes med
Embedsmænd og Officerer der fra alle 0eens Kanter
vare hidkomne at tage Afskeed med mig, dog lod
jeg saamange af Meenigheden som muelig komme
ind i Kirken. Hr. Ingerslev benyttede denne Leilighed til at giøre sig bekiendt paa den fordeelagtigste
Maade ved at holde en skiøn og opbyggelig Prædiken om sand Christendoms Virksomhed til Menneskets Lyksalighed. Gudstienesten var først tilende
KJ. l. leg begav mig til det Huus hvor jeg var aftraad, sagde endnu nogle forbindtlige Ord til Amt·
108) Den nævnte Ligsten er fra 1370, over Præsten Henrik
Greser. - 109) Christian Christopher Zahrtmann (1793-1853),
Adjutant hos Chr. VIII 1839-48, Marineminister 1848-50,Viceadmiral.
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manden og Com mandanten, og forsikrede dem at
jeg med sand Tilfredshed skulde berette H. Majestæt
om deres Embedsførelse. Paa Gaarden vare alle Embedsmænd som havde fulgt forsamlede. Ved Porten
til Gaden afsang Gudhiems lndvaanere en Sang, for
hvilken jeg hierteligen takkede dem yttrende at kierere skulde det være mig at høre en Velkomstsang
istemme end Afskedssangen i denne Stund. leg fortsat min Vandring ned til Strandbredden og da alt
var bereed vendte jeg mig endnu engang til det talrige Følge der gelejdede mig sigende: "Mit Hierte
"føler Trang til at takke enhver især for de Kierlig"heds og Hengivenheds Følelser de have l~gt for Da"gen medens jeg har opholdt mig blandt Dem, ufor"glemmelig vil derfor disse Dage være for mig og
"jeg ønsker at De vil bevare mig en kier og venlig
"Erindring ligesom jeg vist skal bevare den samme
"i mit Hierte. Lad Tillid til Deres værdige øvrig"hed, lad Eenighed og Samdrægtighed lede Dem ved
"Benyttelsen af de rige Erhvervsgrene som Land og
"Hav tilbyder denne lykkelige Øes Beboere og jeg
"skal da naar jeg engang seer Dem igien her paa
"Øen glædes ved at finde Bornholmerne om muelig
"endnu lykkeligere, hvilket skal være min Bestræ"belse at bidrage til, ligesom det er Kongens inder"ligste Attraae og ViIlie. Lever vel mine Venner,
"glad skal jeg være ved igien at see Dem igien her
"og naar nogen af Dem kommer til Kiøbenhavn da
"mindes, at De har kiendt mig her." Alles gode
Ønsker fulgte mig jeg gav Haanden til de nærmest
staaende og steg i Sluppen - udraabende: Leve Kongen, Held Bornholm. Mængden gientog lydelige
Hurraraab og Leve Pr. Chr. gienlød fra alles Munde.

Med et rørt Hierte skildtes jeg fra de gode Mennesker, de Ord jeg talte til dem havde, jeg følte det,
kun den Fortieneste at være Hiertets Sprog.
KJ. 11/ 2 var jeg ombord paa Fregatten Freja som
saluterede og svaredes ved Salut for Kongeflaget fra
Land - et særdeles skiønt Syn, forherliget ved det
blideste Soelskinsvejr.
Med føjeligste Vind styredes til Christiansøe og
KJ. 3 løb Fregatten mellem Frederiksholm og Græsholmen i Læ af den sidste, hvor der brasedes op for
at jeg kunde landsætte, jeg roede ind i Havnen og
steg iland paa Broen mellem Øerne, til samme Tid
som Commandantens Fartøj med endeel af mit Følge
ankom giennem det søndre Løb. Nogle smaae Piger
strøede Blomster, Hurraraab gienløde og det var et
smukt Syn at see alle Baade i Havnen festlig udsmykkede og flagrende, Skibe vare der for Tiden ej
til Ankers.
Commandanten Capt. Wulff havde fulgt mig fra
Bornholm ombord paa Fregatten og førte mig nu
ved Ankomsten op i sin Boelig, som er ret vel indrettet og gandske bereed til mit længere Ophold,
hvis Omstændighederne skulde fordre det. Der forestilte Han mig Embedsmændene, den Næstkommanderende en Søe Artillerie Lieutenant Birch 110) en jevn
Mand som har tient sig op fra Canoneer, Chefen
for Garnisons Compagniet Lieut. Dam (ere Bornholmer) Proviantsforvalteren Auditeur Vibe, Præsten
[Hr. Krøyer], Chirurgen [Curdtz]. Snart begav jeg mig

i

110) Johannes Birrh, ArtilIerilieut. - Peder Chr. Dam
(1787-1857) kom 1824 til Christiansø, Garnisonskpt. - Carl
Peter Vibe, Avditør. - Carl Chr. Krøyer (1793-1845), Præst
paa Christiansø 1819-1828. - Johan Clement Curdtz (1788-
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pa~ Vej for at besee Fæstningen, de befæstede nøgne

nogle Mørsere opstilte, et Indløb eller Landingssted
tæt ved den lille Lund synes mig ikke behørigen
forsvaret mod en coup de main. Forsvarslinien fortsættes omkring den sydvestlige Spidse til Havnens
sydlige Indløb hvor der sees Ringe i Stenene til
Varpning af Stakkader for Indløbet til Havnen.
Hoved Fæstningen er det af Christian den femte
byggede runde Taarn med tilhørende Ravelin og
Ydermuur. Dette Taarn er indrettet til at bære svære
Canoner og derfra bestryges største Deelen af Øen,
Havnen Frederiksholm og Løbet til Græsholmen. I
Taarnet er nu Rustkammeret holdt i bedste Orden,
ovenpaa samme er Fyret som er et omgaaende Blink
og Lampefyr hvis jevne Bevægelse er regleret ved
et Uhrværk til hvert Second at vise Lampen (der er
forsynet med Reflecteerhuulspeile). En latinsk Indskrift ved Indgangen til Taarnet vidner om at Christian den femte har befæstet disse Øer (Ertholmene)
Aar 1684. Hans Besøg 1687 finder jeg ikke erindret
ved nogen Indskrift. Før har Gudstienesten været
holdt i' Taarnet, nu er bygget en rummelig og lys
Kirke - og Øen bærer desuden flere Magasinhuse
Krudttaarne, en Mølle og endeligen ved Havnen en
tre Etages høj Caserne i hvilken Besætningen huses
med deres talrige Familier. Indretningen i disse Casernebygninger er gandske som i Nyboder i Kiøbenhavn, 4..".. Familier om et afdeelt Kiøkken. De synes
saare tilfreds skiøndt mange saavel af Besætningen
som og deres Familier aldrig have forladt denne
Klippeøe. Til Behageligheder for dem hører at hver
Familie saa at sige haver en liden Haveplads mellem
Klippestykker, men desaarsag saameget des lunere
og frugtbar ihvorvel lorden er kunstigen tilført. Be-

Skler som danne samme give et sieldent og interressant Syn. Paa Hovedøen (den egentlige Christiansøe) ere Udkantene mod Havet fulgte ved Befæstningens Anlæg og den nuværende Commandant har
bestræbt sig for at forbedre Fæstningsværkerne ved
at forhøje Steenmurene, give den et rigtigt Talu,
borttage den ramme af Træ som bandt Muren for
oven og belægge den med Leer. Murede Skydehuller
ere anbragte paa somme Steder i Flanquerne for at
beskyde Courtinen - kort endeel er udrettet men
meget staaer endnu tilbage, men med Tid og Lejlighed vil alt kunne udrettes.
Material nemlig Stene ere forhaanden; en Fejl
forekommer det mig imidlertid at ikke Tienesten paa
denne afliggende Øe i Fredstider indrettes saaledes
at Garnisons Compagniet fornemmeligen kunde bruges til dette Arbejde hvorimod nu maae lejes Daglønne re fra Bornholm. Af Oeconomie hviler det derfor, en Hest haves til at udrette Kiørselerne og 'dette
har allerede været til betydelig Besparelse ved Arbejdet.
Commandanten meente at naar den ydre Linie
~om der nu. arbejdes paa var færdig skulde Hertugmdens Bastion som nu ligger noget tilbage men
højere, forlades, da det runde Taarn efter hans Meening var nok til det indre Forsvar paa den nordlige
Kant (for at tage Værkerne il. revers) men jeg skulde
formeene at hiin Bastion eller Reduit som ligger saa~e~et nærmere ingenlunde er overflødig til den ydre
LImes Forsvar. Paa den østlige Pynt findes endnu

r.

1861), Garnisonskirurg paa Christiansø 1818-29 senere Læge
i Rønne.
'

I
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tientenes Haver ere større og Com mandanten haver
endog flere og deri de smukkeste Blomster og bedste Frugter, Moerbærtræer og en udmærket stor Figenbusk, som bærer modne Figen. At den staaer luunt
i et Hiørne ved en Muur vil indsees, men uventet
og mærkeligt bliver det altid. I Krigens Tid havde
den liidt saa meget at man maatte skiere den reent
af saa at den nu i omtrent 10 Aar er voxet ud til
den Størrelse til at kunne bære god Frugt paa nye.
En Lund afAxelbærtræer og Ypern giver Beboerne
Skygge og tiener et Forlystelsessted (iseer H. Hans
Aften). For Commandantens Bolig mod Havnen er
en Række skyggefulde Lindetræer saa at det virkelig
ej meere er saa øde og bart som man kunde vente
sig paa denne nøgne Klippe. Frederiksholm paa hinside Havnen er ligeledes befæstet mod Strandsiden
og paa den vestlige Ende mod Løbet der adskiller
den fra Græsholmen er et rundt Taarn formodent!igen bygget til et Blokhuus, men nu ubesat med
Skyds. hvorimod det er indrettet til et lille Theater
til Beboemes Forlystelse. Præsten og flere Betiente
bor paa denne Holm hvor ogsaa 4-"- Canonjoller 11 )
opbevares under Skuur; et Fangehuus for Statsfanger
bygges, indrettet til 4-"- Fanger.
For Tiden ere tre Fanger paa Christiansøe. En
Capitain Tidernann, 112) norsk af Fødsel der har staaet
i et af de jydske Regimenter og som formedelst slet

Opførsel og Mishandling af Kone og Børn blev sendt
som Fange herover, siden tilladt Ophold paa Bornholm, frigivet med Rejsepenge til Norge, men igien
antruffen hemmeligen boende i Kiøbenhavn og paa
nye sendt hertil. Han gav mig med Com mandantens
Tilladelse en Ansøgning til Kongen om Frigivelse og
yttrede blot Ønsket igien at samles med sine Børn.
Com mandanten paategnede: Foreviist, og jeg lovede
at levere hans l\nsøgning til Kongen.
Baron Muller d'Aarvangen 113) er schwejtzersk Officeer der i Duel har ihielskudt den svenske Greve
Lovenhaupt paa Sielland og derfor (da han i et Brev
til Kongen sagde det selv og begierede Rejsepenge)
blev hensadt paa Frederiksorts Fæstning. Hans urolige Opførsel sammesteds har foranlediget hans Forflyttelse til Christiansøe og der har han ikke viist
mindre heftig og urolig Temperament saa at Commandanten frygter ham og desaarsag maaskee behandler ham strængere end nødvendigt. Han er
nægtet Skrivematerialier og idag var han flyttet fra
Ravelinen hvor han sad til en afliggende Magasinbygning nær Møllen hvor han ej kunde see hvad
der foregik paa Øen eller~ave Lejlighed at giøre
Spektakler, ja da vi befandt os paa et ophøjet Sted
i Nærheden hvor Baronen kunde seet os af sit Vindue mærkede jeg tydeligen hvor ængstelig Commandanten var for at han skulde tage Anledning deraf

111) Fire Kanonjoller, med Navnene Rønne, Nexø, Svanike,
Allinge, byggedes 1809-10 af Egetømmer fra Almingen og fik
Station paa Christiansø; de fordrev i halvfjerde Times Kamp
25~ Juli 1813 en svensk Orlogsbrig fra Farvandet. B. S. X 79.112) Christen Anton Tidemann (1771-1832), Premierlieut. i
Ingeniørerne, dømt 7~ Juni 1811 til Fængsel paa Christiansø;
han døde 1. Maj 1832 i. Nexø.

113) Ludvig Rudolf Miiller, Baron v. Aarwangen (17751832), Srhweizer, saarede i en Duel 1816 udenfor København
sin Modpart, den svenske Greve Lewenhaupt, dødeligt, fængsledes og førtes 1818 til Christiansø, hvor han sad fangen til 1831,
da han overflyttedes til Citadellet i København. Kommandant
Wulff havde ikkun alt for god Grund til at frygte hans ustyrlige
Voldsomhed.
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til at støje og larme det eeneste ubehagelige der
kunde hænde. Imidlertid forblev han roelig og jeg
erfarede ej heller at han havde forlangt at see mig
for at klage o. s. v. Personen maae nu være saa
ustyrlig som han være vil, nægtes kan det ikke at
hans Stilling maae være fortvivlende, uden Udsigt til
at vinde sin Frihed igien som man med Grund maatte
frygte for at han vilde misbruge til som Aventurier
og Renommist at vælte sig ind paa Folk og forstyrre
Roelighed og god Orden, forladt af alle, af sin nærmeste Slægt og sine Landsmænd der kun frygte for
igien at see ham paa fri Fod og som aldrig have
interresseret sig for hans Frigivelse, og blottet for
Midler til at leve og.
Naar han i en saa forladt Stilling blev menneskekierligen Behandling maatte han prise sig lykkelig
ved at finde sin Underholdning selv som Arrestant
paa Christiansøe men jeg frygter at en ulidelig
Ængstelighed fra Commandantens Side gi ør ham
hver Time bittrere end fornødent var. leg besaae
med Flid hans sædvanlige Værelse i Ravelinen og
fandt det, skiøndt lavt til Loftet ikke usundt ikke
fugtigt, luunt om Vinteren, med Vinduer til to Sider
saa at Luften kan forfriskes. leg vilde ønske at en
blidere Skiebne kunde aabnes for denne ulykkelige
Mand og at han maatte forti ene den.
En tredie Fange som jeg ikke saae er den Smed 114)
som var forviklet i Dr. Dampe's Mytterie en eenfoldig

Person der har fejlet af Dumhed og som forholder
sig roeligen.
Vi spiste hos Commandanten imellem KJ. 6 og 8,
men iiiede dernæst at komme ombord paa Fregatten
uagtet det maatte giøre mig ondt at alle Com mandantens Foranstaltninger til Illumination og Indvaanernes Forberedelser til Skuespil m. v. skulde være
forgieves. Den Consideration at det imorgen kunde
være vanskeligere at komme ombord i Fregatten bestemte mig til at forlade Øen samme Aften KJ. 8 1/ 2
i Mørkningen.
Fregatten holdt sig krydsende i Læ af Øerne men
det var bleven forsømt at give bestemt Signal til
Fregatten om at nærme sig for at tage mig ombord;
vi stolede paa en\een Aftale som Capt. Wulf ej
havde saaledes forstaaet, han holdt sig derfor længere fra Land end han ellers vilde have giort og da
vi kom uden for Havnen i Sluppen ført af Lieutn.
Zahrtmann mærkede vi først at vi havde et langt
Stykke at sejle for at naae Fregatten, men det var
Medbør og Sluppen sejlede godt. Fartøjet fra Fæstningen som bragte mit Følge og Gods ombord kom
først paa Siden af Fregatten og bragte først Vished
om at jeg var undervejs. Fregatten brasede da op
og vi naaede samme KJ. 9 1/ 4 omtrent, havde smult
Vande i Læ af Fregatten og kom godt op ad Trappentrinene paa siden af Skroget. Krydsningen begyndte strax ad Cours til Kiøbenhavn men med støt
Modvind.
D. 26' Iuli.
leg sov godt mellem hver Vending men om Morgenen befandt vi os endnu uden for Allinge og
Sandvig. Vi saae det smukke Landskab af Hammers-

114) Hans Chr. Jørgensen, Smedemester i København, dømtes 1821 fra Livet sammen med Dr. phiI. J. J. Dampe fot Forsøg paa at stifte Oprør; de benaadedes med livsvarigt Fængsel
paa Christiansø, hvortil Jørgensen strax overførtes, Dampe først
1826. B. S. XIII 52.
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huus fra den østlige Side mellem Sand hammeren og
Sandvig saa tydeligen at Hr. Møller kunde tegne det.
Krydsningen fortsattes hele Formiddagen ved svær
Kuling mellem Hammeren og Salthammeren paa den
svenske Kyst, først om Eftermiddagen kunde vi vinde
ned sydlig langs Bornholm til imod Rønne, vi saae
den hele Kyst tydeligen. Vi tabte den først aldeles
af sigte næste Morgen d. 27eluli KJ. 7 efter at vi
D. 27. luli hele Natten havde krydset i Farvandet midt imellem
Sverrig Bornholm og Rygen altid med støt Modvind.
Op ad Formiddagen havde vi Rygen i Sigte og
tonede Iasmund og Witmold for os. Nogle Timer
efter kunde vi tage Toning af svenske Kysten vestlig
for Ystad, Møen kom i sigte mod Aften. Hele Natten holdtes det Krydsende i dette Farvand. Aftenen
var blid, Natten og Morgenen d. 29 [28.] stormende,
men op ad Formiddagen bedagede Vejret sig, det
blev Soelskin, og efter at have giort et Par Vendinger
mellem Møen og Falsterbo i sigte af Stevens føjede
Vinden til at kunne indsegIe Drogden, KJ. 2 l / 2, Lotsen
kom ombord, Iod os giøre et Par smaae Vendinger
uden for Kastrup og førte omsider Fregatten giennem Hollænderdybet til Ankers norden for Middelgrunden i en god l/4 Vejs Afstand fra 3 Croners
Batterie KJ. 4 l / 2 • Vi spiste imidlertid, og en Kongelig
Slup hentede mig fra Fregatten, jeg tog Afskeed fra
Capt. VuIf, de øvrige Officeerer og Cadetterne med
oprigtig Erkiendelse af alles Opmærksomhed for mig
medens Overfarten og med Forsikringen ej at skulle
glemme de behageIigen tilbragte Dage. KJ. 5 l / 2 landede jeg ved Toldboden hvor min Kone og Søn med
Følge modtoge mig. Endnu samme Aften KJ. 7 tog

109
jeg ud til Frederiksberg for at opvarte Kongen og
Dronningen skiøndt jeg fandt mig temmelig fortumlet af den lange Søe Rejse. - Kongen erkyndigede
sig en Deelom Tilstanden paa Bornholm om Udskiftningen som han vidste god Beskeed om, og jeg
havde Lejlighed at bevidne ham hvor god Stemning
for Ham og Kongehuset jeg havde funden blandt
Bornholmerne ligesom til at yde Amtmanden Commandanten og de flere brave Embedsmænd fortient
Roes. Ligesom jeg vist aldrig glemmer denne interressante Tour saa skal jeg vist ikke lade nogen Lejlighed gaae forbi for at gavne Bornholmerne ved min
personlige Kiendskab til deres Land. -

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Sekstende Bind, Rønne 1925

111

Om Opførelsen af Hammershus
og Ødelæggelsen af Lilleborg.

Til

Artiklen Side 161-69 i forrige Bind af Samlingerne tør de efterfølgende Bemærkninger fremsættes.
"Bornholmske Samlinger" betegnes nedenfor ved
"Saml." med Tilføjelse af Bindtal og derefter Sidetal; Værket "Scriptores rerum Danicarum" betegnes
ved "Script." med Bind- og Sidetal som nævnt, og
den ovennævnte Artikel betegnes ved "Artiklen".
L

Hammershus.
Medens Jakob Erlandsen var Danmarks Ærkebiskop, blev den kongelige Borg Lilleborg i Almindingen ødelagt, (sikkert i Efteraaret 1260, se det følgende under II). - Det er i vor Tid almindelig antaget, at Hammershus er opført i Jakob Erlandsens
Ærkebispetid, men der er Meningsforskel, om Opførelsen ligger før eller efter Lilleborgs Ødelæggelse.
Artiklen antager, at Borgen Hammershus er opført
forinden Lilleborgs Ødelæggelse, men antager derhos, at Borgen ikke er opført som Ærkebispesædets

Borg, men er opført af Jakob Erlandsens Broder
Anders som dennes private Ridderborg, og at Borgen først en Aarrække efter Lilleborgs Ødelæggelse
er kommet til at tilhøre Ærkebispesædet.
Denne Antagelse om, at Hammershus oprindelig
har været privat Ridderborg, ses især støttet paa et
Dokument, der forekommer i Script. 6. 299, og hvori
Borgen Bornholm (Hammershus) nævnes. Dette Dokument kan imidlertid ikke støtte bemeldte Antagelse.
Dokumentet er et Indlæg, som Ærkebisp Jens Grands
Prokurator indgav i Processen mellem Jens Grand
og Kongen i Aarene 1296-97. Ilndlæget kommer
Prokuratoren ind paa at omtale den ca. 35 Aar tidligere i Tiden liggende Strid mellem Ærkebisp Jakob
Erlandsen og Kongen, og herved nævner Indlæget,
hvorledes Ærkebispen blev ilde forfulgt til sin Død,
men hvorledes han dog havde en virksom og trofast
Støtte i sin Broder Anders; og i samme Forbindelse
nævner Indlæget det, som Artiklen fremdrager deraf,
nemlig at Ærkebispens Broder Anders mandeligen
holdt Borgen Bornholm og forsvarede den "annis
plurimis". Men ved denne Udtalelse er det utvivlsomt Indlægets Mening at fremhæve et Eksempel
paa, hvorledes Anders Erlandsen stod sin forfulgte
Broder Ærkebispen bi; og Indlæget gaar saaledes
just ud 'paa, at det var Jakob Erlandsens (Ærkebispesædets) Borg, som Anders Erlandsen holdt og
forsvarede, altsaa for Ærkebispen, hvorimod Indlæget
ikke kan anses at gaa ud paa, at Anders Erlandsen
holdt og forsvarede Borgen som sit eget private
Herresæde.
Mod Artiklens forommeldte Antagelse om Hammershus som privat Ridderborg tør her yderligere
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fremdrages en Modgrund, der tidligere har været
flygtigt berørt i Saml. 12.107. - Medens Ærkebisp
Eger Jul omkring Aaret 1317 var i Strid med forskellige, deriblandt selve Domkapitlet i Lund, sendte
Kapitlet en skriftlig Klage over ham til Paven, i hvilken Klageskrivelse det bl. a. hedder (Script. 6.542),
at Ærkebispen har til svoret Kapitlet, at han ikke
vilde betro Lundekirkens Borg paa Bornholm (Hammershus) til nogen Læg, men vilde overdrage til en
Kannik af Lundekapitlet at forestaa denne Borg, saaledes som det ogsaa var brugeligt fra samme Borgs
Anlæg ("a fundatione castri ipsius"), men at han har
handlet imod denne sin Ed. - Det er klart, at der
i dette Klagepunkt ligger en Angivelse om, at omtalte Borg straks ved dens Opførelse var blevet Ærkebispesædets Borg. Havde Borgen først været privat
Ridderborg en Tid og ikke før senere var blevet erhvervet for Ærkebispesædet, saa maatte Klageskrivelsen i Stedet for det nys foran i Parentesen anførte
Udtryk "a fundatione" have benyttet f. Eks. "ab
acqvisitione". - (At Kanniker har forestaaet Hammershus kan ses f. Eks. af Jens Grands Fængselshistorie af Hvitfeldt; men den allerførste ærkebispelige Bestyrer af Borgen, Stormanden Anders Erlandsen, var vistnok ikke Kannik).
De 2 forommeldte Dokumenter i Script. tjener altsaa til at bekræfte den i Nutiden almindelig gældende Antagelse, at det er Ærkebispesædet, der har
ladet Hammershus anlægge, hvilken Antagelse ikke
kan afsvækkes ved det iøvrigt i Artiklen fremdragne.

dels i dets Historietekst, navnlig 3die Bind Side 16. Tilnavnet
i Dokumenterne .de bornholm" sigter sikkert til Landet Bornholm. Det er tvivlsomt, om det rette Navn for Hammershus en
Tid har været .castrum Bornholm";saaledes ses Borgen lejlighedsvis benævnt under Ærkebisp Jens Grand; men paa samme
Tid er den oftest benævnt anderledes, saasom .castrum Hammer".
(Navngivet paa sin Tids danske Maade forekommer omtalte
Anders hos Hvitfeldt under Aaret 1314 (Folioside 372 nede) i
følgende Udtålelse, der imidlertid sikkert hører hjemme under
Aaret 1315: Kong Erik forlenede Witslaf med det Slot og Land
.Skaprud", paa et Aars Tid, som Anders Anderssøn i • Vexie"
(formentlig Trykfejl for Værge) havde. - Naar Hvitfeldt under
Aaret 1301 nævner en Johannes Erlandsøn .aff Borringholm",
maa hermed være ment Ærkebiskop Johannes (Jens) Grand; se
• Danske Magazin" 4de Bind, 1750,Side 226).

Den i Artiklen omtalte yngre Anders forekommer i det rygenske Diplomatarium (nævnt i Saml. 7.42 Note 19), nemlig
dels i dets Dokumenter især fra Aarene 1273, 1297 og 1314 og

II.

Lilleborg.
Det af Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse med Understøttelse af Ministeriet for Kirkeog Undervisningsvæsenet udgivne, i 1906-08 trykte,
af kun eet Bind bestaaende Værk: "Valdemar Sejrs
Sønner og den store Ærkebispestrid, Udvalg af Kilder til Danmarks Historie i Aarene 1241-1274 i
Oversættelse ved Jørgen Olrik", betegnes nedenfor
blot ved "Kilder" med vedføjet Sidetal. (Et Eksemplar
af Værket vil herefter findes i Bornholms Museums
Bibliotek i Rønne).
Det følgende vil bl. a. og især omtale Tidspunktet
for Lilleborgs Ødelæggelse. Det har Interesse at faa
denne Begivenhed sat ind paa sin rette Plads i Rækken af historiske Begivenheder i hine Aar 1259-61.
Da Jakob Erlandsen overtog Ærkebispestillingen,
laa de 3 af Bornholms 4 Herreder fremdeles under
8
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Ærkebispestolen siden 1149. Under "den store Ærkebispestrid" (Striden mellem Kongen og Jakob Erlandsen, Kilder 110), lod Kongen i 1257 forkynde en
skriftligt affattet Erklæring bl. a. om, at han fratog
Ærkebispen de Friheder, som var indrømmede Ærkesædet af Danmarks Konger, (se mere udførligt Kilder
124, jfr. Saml. 7. 40). Nærmere beset Ipaa denne
kongelige Erklæring sikkert anses under sine vidtrækkende Udtryk tillige at omfatte, at Kongen ophævede Ærkebispens Beføjelse til at raade over de
3 bornholmske Herreder og altsaa krævede, at Herrederne fremtidig skulde høre under Kongen. Det
vilde efter Stridens hele Karakter have været sært og
inkonsekvent, om Kongen havde ladet Ærkebispen
ganske roligt beholde den betydelige bornholmske
Besiddelse. Den faktiske Inddragelse af de 3 bornholmske Herreder under Kongen - J: under Lilleborg som "Amtstue" m. m. - maa formodes at være
fuldbyrdet senest samtidig med Ærkebispens Fængsling. At den af Ærkebispen senere foranstaltede Ødelæggelse (Afbrænding) af Lilleborg var det samme
som en voldelig Erobring fra Kongen af hele Øen
Bornholm, tyder ogsaa det nedenom meldte Pavebrev
paa.

Da Ærkebiskop Jakob Erlandsen paa Kongens
Foranledning blev taget til Fange i Skaane 5. Febr.
1259, blev han straks ført til den kongelige Borg
Hagenskov paa Fyn; og uden at kunne faa noget
skriftligt eller mundtligt Samkvem med sine Venner
sad han indespærret i denne Borg indtil noget efter
Kristoffer I.s Død, der indtraf 29. Maj nævnte Aar.
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Jakob Erlandsen har saaledes ikke under sit Fangenskab kunnet udfolde nogen Virksomhed for, som et
Modtræk mod Tilfangetagelsen, at faa sendt et Krigstog til Bornholm til Ødelæggelse af LiIIeborg og Indtagelse af Øen fra Kongen; og naar det i Artiklen
fremdragne Pavebrev af 1264 (oversat i Kilder 184)
strengt dadler ham, fordi han, ved at lade hverve
Krigsfolk m. v., har foranstaltet, at Lilleborg er blevet
ødelagt og Bornholm indtaget, saa kari Meningen
altsaa ikke være, at han har foranstaltet dette allerede
i sin Fangenskabstid. - En under Erik Glipping, i
1260 eller første Halvdel af 1261, forfattet Klage, der
er gengivet i Kilder 167 og sikkert har været Grundlag for nævnte Pavebrev, gaar i sit 2det Punkt vedrørende Lilleborg ud paa, at Jakob Erlandsen har
ladet handle ilde med "Kongens" Mænd paa Bornholm og har ladet "Kongens" Fæstning sammesteds
ødelægge. Men dette Klagepunkt viser ikke, at der
ved "Kongen" sigtes til Danmarks forrige Konge Kristoffer. Særlig som Følge af Ærkebispens Fangenskab maa "Kongen" i bemeldte Klagepunkt betyde
den paa Klagens Fremsættelsestid regerende Danmarks konge (Erik Glipping). Men ved Pavestolen
har man - altsaa ved Fejltagelse - ladet "Kongen"
i dette Klagepunkt betyde Kristoffer. (Se det nedenfor
som Note anførte).
Ødelæggelsen af Lilleborg maa altsaa antages at
være foranstaltet senere end Jakob Erlandsens Løsladelse af Fangenskabet. Og efter Løsladelsen har
der jo maattet medgaa nogen Tid til Anstiftelsen og
den nærmere Iværksættelse af det paagældende Krigstog til Bornholm. Ved denne Omstændighed i Forbindelse med de paa LilIeborgtomten gjorte Fund af

Mønter fra Erik Glippings Kongetid, hvilke Fund her
maa komme noget i Betragtning, er man henvist til
at skyde Borgens Ødelæggelse noget frem i Tiden
efter Ærkebispens Løsladelse. Længere end til sidste
Trediedel af Aaret 1260 tør man imidlertid ikke udskyde Borgens Ødelæggelse, idet Fyrst Jarmer antages at være død inden Udgangen af dette Aar,
(Kilder 14). Men at LiIIeborg - Kongeborgen ved
den blanke Sø, omgivet af den vidtstrakte Egeskov:
Krondyrenes og Vildsvinenes Husly, Rigets Jagtpark - er blevet ødelagt netop i nævnte sidste Trediedel af Aaret 1260, og snarest en Oktoberdag, er der,
efter det her og i Saml. 7.42-45 anførte, de rimeIigste Grunde til at antage.
Til Slutningen af foranstaaende næstsidste Stykke skal her
notevis anføres: Artiklens Opfattelse, at Pavebrevet af 1264 skarpt
vil fremhæve, at Ødelæggelsen af Lilleborg var en Forbrydelse,
begaaet i Kristoffer I.s Kongetid, er sikkert ikke den naturligste.
Brevet vil i vedkommende Punkt fordømme Jakob Erlandsen for
det paagældende Krigstog til Bornholm; men om Toget foregik
noget før eller senere, og om Danmarkskongen ved Togets Bedrifter paa Øen var den ene eller den anden kan ikke antages
at være væsentligt ved Brevet, eller ved den til Grund for dette
liggende Klage. At der i Brevet er Unøjagtighed som foran berørt, og at det i hvert Fald ikke er Brevets Mening at ville
sigte Jakob Erlandsen for under sit Fangenskab at have ladet
Lilleborg ødelægge, maa forskellige Historieskrivere have haft
paa Fornemmelsen. At mærke er f. Eks., at C. Paludan-Miiller,.
skønt han fuldt vel kendte Brevets latinske Ordlyd, dog oplyser,
at det først var i Aaret 1260, at Jakob Erlandsen lod Lilleborg
ødelægge, (Saml. 7.42). Den kritiske Oversættelse i Kilder 185
(Saml. 7.43-44) ses ogsaa at have slettet Brevets ulyksalige» prædic!us" hvormed Pavekancellisten uforvarende har gjort Pavestolens' Stilling selvmodsigende (nemlig ved Kendsgerningen
Ærkebispens Fangenskab, som Stolen tidligere havde særlig
udtalt sig om, se nedenfor). Overhovedet tyder Forholdene paa,
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at det Krigsforctagende, hvorved LiJleborg blev ødelagt, var et
Foretagende senere i Tiden end, og uden Forbindelse med, de
Krigsforetagender, der særlig fra Fyrst Jarmers Side fandt Sted
i Danmark under Jakob Erlandsens Fangenskab og omtrent samtidig med Ophøret heraf, og hvilke Foretagender Pavestolen tilsyneladende var tilbøjelig til at billige, idet Stolen i flere Breve
af 4. Juni 1259 udtalte sig skarpt dadlende om Kristoffer L, fordi
han havde ladet Jakob Erlandsen tage til Fange og bortføre til
et afsides trangt Fængsel, (Kilder 161-64).

Da Rønne (Vester) Herred i 1270'erne har været
under det da bestaaende arvelige Lensfyrstendømme
Rygen (Fyrst Witslaf IL), har betydende Historieskrivere, saasom Suhm og Brunius, antaget, at ved den
forommeldte af Ærkebispens Broder Anders Erlandsen og Rygensfyrsten Jarmer for Ærkebispen udførte
Erobring af Bornholm fra Kongen har Ærkebispens
Opgave nærmest kun været at skaffe Ærkebispesædet
den gamle Besiddelse af Øens 3 Herreder tilbage,
og at det er blevet ordnet saaledes mellem Ærkebispen og Rygensfyrsten (hvilke var Frænder, Kilder 119), at denne sidste har inddraget Rønne Herred
som en Besiddelse under Rygen. Denne Antagelse
synes ogsaa ret naturlig. Efter Ødelæggelsen af Lilleborg og Indtagelsen af hele Bornholm kan Jarmer
have indkvarteret Militær paa Bornholm, især i Rønne
Herred, og have ansat en Herredsforvalter over Herredet i Rønne (eller mulig paa Lilleborg, i visse
senere fjernede Nybygninger), hvilken Forvalter tilligemed nævnte Militær kan have staaet i stadig Kontakt med Anders Erlandsen, der med sit Militær og
sine Arbejdsstyrker var gaaet energisk i Gang paa
Øens Nordland med for Ærkebispep at opføre Borgen

119
Hammershus som en·til Tiden svarende Fæstning.
Da Fyrst Jarmer kort efter døde, kan altsaa Rønne
Herred uden videre som Arv være faldet ind under
hans Søn og Efte(følger, ovennævnte Witslaf. - De
oven berørte Historieskrivere antager da tillige, at
Erik Glipping og Fyrst Witslaf senere har indgaaet
en fredelig Overenskomst om, at Rygens hidtidige,
ved Erobring opnaaede Besiddelse af Rønne Herred
fremtidig skulde kontinuere som en Besiddelse paa
Kontraktsgrundlag. Denne Antagelse ~r sikkert ogs·aa
forenelig med Hvitfeldts Meddelelse om, at Witslaf
havde bekommet Rønne Herred af Riget med slig
. Besked, at han maatte sælge det, (Saml. 13.68). Den
herommeldte historiske Antagelse lader sig ogsaa
forene med det foromtalte Pave brev af 1264. Den
Sætning, at Erik Glipping i 1266 ligefrem har overgivet Rønne Herred som Pant til Fyrst Witslaf, findes der formentlig ikke nogen tilforladelig Kilde for.

Johan Bulmer.
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Bornholms Frinlænd.
En Stump dansk Adelshistorie
ved

M. K.

ZAHRTMANN.

Oldtidens Stormænd ligge jordsatte i Bornholms
talrige Kæmpehøje fra Tiden omkring 800 Aar f. K.
og i Høvdinggrave, rige paa Vaaben og Smykker,
i Egnen S. for Gudhjem fra o. Aar 800 e. K. Deres
Navne, Daad og Slægt ere sporløst henfarne. Ved
Aar 880 var Bornholm gjennem sin 0stersøhandel og
sine Vikingtogter rigt og mægtigt til at have sin egen
Konge; i Peder Syvs Kæmpeviser navngives Kong
Valmer, hans Navn kan muligt findes i Volmare Bro
ved Marevad (58. Sg.) i Klemrnedsker. Ogsaa Kongernes Slægt er uddød,. ude af Minde. Da Landet
o. 950 knyttedes ind under det danske Rige, satte
Danmarks Konge sin Jarl til at styre det. Om de
Hænninger og de Miklinger, efter hvilke paa denne
Tid Landets østre og søndre Herreder fik Navne,
vides intet.
Saaledes sendte Harald Blaatand Jarl Vesete til
Bornholm. Dennes Søn Bove Digre (Tykkert) og ,
Dattersøn Vagn Aagesen førte bornholmske Vikinger
med sig ind i Jomsborg. Vesetes anden Søn Sigurd
Kaabe flygtede fra Søslaget i Hjaarungavaag o. 994

hjem til Bornholm og fik der en stor Efterslægt. En
Søn af ham, Svend eller Sigurd (script. rer. Dan.,
2. B., 463), tør være den Kaabes [Søn l Svend, der
o. 1050 har ladet rejse en prægtig Runesten (nu i
Nilars Kirke) efter sin Søn Bose, den unge Helt, som
var falden i Kampen ved Udlænge, en 0 ved det
søndre Indløb i Kairnarsund. Dette tilsteder den Gisning, som har knyttet Bosegaard (4. Vg.) i Nilarsker
til Vesetes Æt. Dristigere er den Gisning, som har
læst Navnet Vesete i Vestregaard, den Hovedgaard,
der i Nabosognet Vestremarker ligger østlig for Sognekirken. Aage Vagnsen var Svend Estridsens Høvding
paa Bornholm (s. r. D., l. B., 43), og ved hans Død
sendte Knud den Hellige Egil Ragnarsen til Landet,
hvor han havde tolv Kongsgaarde. Til Kongejarlernes
Efterslægt kendes nu intet. Omkring 1255 byggede
Ridder Anders Erlandsen Hammershus og forsvarede
sin Borg mandeligt gjennem en Række Aar, indtil
Kong ,Erik Glipping lod den indtage 1265, hvorved
den gik tabt for ham og hans Søn, Ridder Anders
den Yngre af Bornholm; denne blev Lensmand paa
Rygerfyrstens Slot Schaprode. Heller ikke til disse
lader senere Tiders Udvikling sig føre tilbage.
Længere fremme i Middelalderen færdedes paa
Bornholm, som andet Steds i Danmark, en statelig
Hob Væbnere, i latinske Breve (1407) nævnte armigeri
og i danske (1429) kendetegnede ved, at de til deres
Navn føjede a wapn (af Vaaben) eller Væbner. I Brevskaber fra Aarhundredet inden 1500 navngives 70
bornholmske Væbnere. I deres Segl førte de i Regelen et nedarvet Slægtmærke i Stedet for Borgernes
og Bøndernes Karernærker. Navnet tyder paa, at
de ydede Landsherren Vaabentjeneste; til Gjengæld
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ydede denne dem arvelige Friheder, navnligt Fritagelse for Afgifter af, hvad Jordegods de havde i
Eje. Domstolene holdt retslig Hævd over, at sligt
frit Gods kun kunde arves, købes og ejes inden for
frie Væbnerslægter ; men først ved at tiltræde sligt
Gods rykkede Ejeren ind i Væbnernes, eller som det
efter 1500 hyppigst sagdes: Frimændenes, Stand.
Derfor mødte Væbnerne, naar de samledes alle, selv
i deres Velmagts Dage (1572) højst sytten Mand
stærke frem. Derfor føjede de til deres Navn som
deres Hjemsted det Landsogn, i hvilket deres Gaardeje laa. Uden Frigods, ingen Frimand. Medlemmer
af danske ridderlige Slægter nævntes derimod med
deres Sædegaard : Niels Aagesen Ridder i Maglegaard
(1493), Jørgen Gagge i Lensgaard Frimand (1522);
ligesaa tiltaltes disse (1429) "ærlig og velbyrdig
Mand", hvilken Tiltale aldrig ses brugt til en bornholmsk Frimand. Herved udtrykte s i Sprogbrug et
tidligt Skel mellem danske og bornholmske Frimænd,
selvom Ordene : Væbner og Frimand brugtes forskelløst om dem alle. Med Hensyn til arvelig Stand
maa fremhæves, at paa Bornholm fødtes alle en Frimands Sønner med Mulighed for at blive Frimænd,
men kun enkelte af dem blev det ved gjennem Arv,
Giftermaal eller Køb at tiltræde et eller flere af Landets Snes Frimaitdsgodser.
Den Afstand, som saaledes tidligt kan spores mellem bornholmske og 'danske Frimænd, turde have
sin væsenlige Aarsag deri, at (ikke Kongen, men)
Ærkebispen i Lund igjennem næsten hele Middelalderen var Bornholms Landsherre. Fra 1149 var
Landets tre Herreder, kun Vestre Herred undtaget,
og fra 1303 hele Bornholm af Kongen givet ind

under Ærkebispesædet ; og i henved fire Aarhundreder, indtil 1522, greb Kongen kun sjeldent og i korte
, Aarsrum (1265-76, 1319-21, 1324--26, 1360· 61)
ind i Ærkebispens selvstændige Styre af Landet. Her
øvede denne kongelig Myndighed, tiltog sig endog
at udnævne sine Tjenere til Væbnere, men naaede
heri ikke, at Bispevæbnerne blev Rigets Væbnerstand
jevnbyrdige. At skabe danske Væbnere evnede kun
Kongen, og endda han (Christian den Andens Haandfæstning 1513, 22. Juli) maatte binde sig til forud at
indhente Rigsraadets Samtykke heri.
En Del Væbnere fra andre danske Landsdele, de
fleste fra Skaane, droges hid i Ærkebispernes Følge.
Selvom disse hidførte Væbnere traadte frem i Bornholms Historie som Landets høje Embedsmænd
(Slotshøvedsmænd, Landsdommere) og vandt sig fr~t
Gaardeje her, stod de i Regelen stærkt knyttede hl
deres oprindelige Hjemstavn gjennem Slægt, Ægteskab og Godseje. Herved fulgte de med i den danske Væbnerstands fremskridende Udvikling til den
paa Frænder og Gods rige, tæt sammentømrede samt
som Lensmænd og Rigsraader mægtige Adelstand.
Dog fik Bornholm kun een lille Lensmand (Ha.ns
Olufsen Uf paa Vardøhus 1597-1601) og een RIdder (Niels Aagesen Sparre til Maglegaard 1460-94),
men ingen Rigsraad at fremvise. For saa vidt de danske Væbnerslægter efter Overflytningen til det fjærne
Land i Tidernes Løb, mistede deres Tilknytning til
Riget Danmark, kom de til at lod tage i den bo~n
holmske Væbnerstands trangt omsnevrede UdvIklingskaar.
Enkelte Bornholmere, eller dog paa Bornholm
forud bofæstede Mænd, vandt Væbnerfrihed gjennem
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Ærkebispens dem derpaa givne Breve. Hvor faa eller
mange, vides nu ikke; men Ærkebisperne Jakob Erlandsens, Jens Grands og Esger Juuls voldsomme
Kampe mod Kongemagten 1259-13.25 og de vendiske Søstæders blodige Overfald paa Bornholm
1391-1524 kunde bringe mangen djerv Bornholmer
til at yde Ærkebispen slig Vaabentjeneste, som bar
et Væbnerbrev til Løn. Fra senere Ærkebispers Haand
kendes nu to saadanne Breve, som her sammenstilles
med et ældre Frihedsbrev for at skildre Udviklingsgangen.

1468, 24. Juni. Ærkebisp Tuve Nielsen skænker sin

1403, 11. Marts. Ærkebisp Jakob Gerdsen giver med
Lunde Kapitels Samtykke sin Tjener, hæderlig Mand
Jakob Andersen, for ydet Tjeneste Fritagelse for hans
og hans Hustrues Levetid fra aIIe Kongeskatter, som
lnne, Stød og Leding, af den Gaard i 0stremarker
Sogn, som han har arvet efter sin Hustrues Fader
Sasser Mogensen, mod at han stadigt tro tjener Ærkebispesædet. - 1412, 28. Avg., stadfæstet af Ærkebisp Peder Kruse (Hilbertz, Aktst. til Bh.s Hist., 10.
- 6. Selvejergaard i nævnte Sogn hedder Sassergaard).

1412, 26. April.· Peder Kruse gjør med Kapitelets
Samtykke sin elskelige Tjener Peder Bosen og hans
ægtefødte Efterkommere i lige Mandslinje, for hans
tro Tjeneste, til frie Mænd (liberi), saa at han og de
skulle nyde for sig og deres Godser stedsevarig Frihed, som andre frie Mænd paa Landet Bornholm
(Svenskt Diplom., 2. B., 496. - Peder Bosen var
Landsdommer paa Bornholm 1429, 1443. Hans Søn
var rimeligvis Bo Pedersen, Væbner i St. Peders
Kirkesogn 1429).

Tjener Oluf Bagge og alle hans ægte Børn Frihed
med Skjold og Hjelm, saaledes som fribaarne Mænd
pleje at have, med saadant Mærke: en hvid Sild i
et blaat Felt med to Horn, et blaat og et hvidt, paa
Hjelmen; "dog vort Bondegods og Købstadsgods
undtaget paa vort Land Borindholm, og skal Oluf
Bagge være os og vore Efterkommere Ærkebiskoper
i Lund tro og til Tjeneste, saa længe han bliver paa
vort Land Borindholm." - 1480,22. Juni, stadfæster
Ærkebisp Jens Brostrup i Rønne Bagges Frihedsbrev
(Hilbertz,23. - Den nygjorte Bispevæbner skrev sig
1490: Jeg Oluf Bagge a wapn udi St. Klemmeds
Sogn).
Tilværelsen af andre bornholmske Frihedsbreve
inden Aar 1500 nævnes intet Steds. Hvor faatallige
nu end disse ere, er det dog næppe rent tilfældigt,
at de vise en stærk Stigning i Ærkebispernes Følelse
af egen Magtfylde, fra at give en kun livsvarig Skattefrihed, gjenneriI Tildeleise af arvelig Frihedsret, frem
til sammen med en saadan at føre fribaaren Mands
Skjold og Hjelm og Vaabenmærke. Seete saaledes
gjøre de det mindre troligt, at tidligere Ærkebisper
skulde have skrevet deres tro Tjenere Vaabenbreve.
De fleste bornholmske Væbnere turde da have deres
Friheder af samme Kilde som Rigets øvrige Væbnerstand, givne af fremfarne Konger og nedarvede i
Slægterne inden deres Bosættelse paa Bornholm. Alle
Frelsemænd paa Bornholm svor 1443, 6. Juni, Ærkebispesædet Troskab; det herom udstedte Brev besegledes af Splid Jepsen, Mads Bing, Bendt Thorsen,
Esbern Pedersen, Hans Nielsen, Truls Gregersen,
Peder Hals, Mogens og Peder Torkilsen sammen med
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Landprovsten Godskalk Haagensen, den tidligere
Landfoged Aage Nielsen Sparre og Landsdommeren
Peder Bosen (L. WeibuIl, Lunds arkestifts urkundsbok, 3. B.).
I de to arvelige Væbnerbreve nævnes intet stedfæstet Godseje, som gjennem dem gjøres frit. Bagges
Brev har den meget sigende Indskrænkning: Ærkebispens Bonde- og Købstadsgods paa Bornholm undtaget. I Darlmark kunde eIlers· en Mand i Kraft af
sin Væbnerstand kræve alt sit Jordegods frit. Men
dette Brev skabte altsaa intet nyt Frigods ; det gjorde·
det kun muligt for Bagge, som da endnu ikke var
bofast paa Bornholm, der at tiltræde Jordegods, som
fra ældre Tid var frit, og det er maaske mest af alt
at opfatte som et Ægteskabsbrev, der aabnede den
stateligt udstyrede nye Væbner Vejen til at gifte sig
ind i en godsrig Væbnerslægt. Han træffes 1490 bosat i Klemmedsker, rimeligvis paa den Gaard, som
var i hans Efterslægts Eje indtil 1606, 3. Nov., og
s'om efter Slægten fik Navnet Baggegaard. Dertil
købte han af Væbneren Bernardus Jonsen to Gaarde
(3. og 4. Vornedegaard) i Nabosognet Rødsker og
solgte dem 1490, 14. Avg., til Peder Lang af Valløse
i Skaane (Hiibertz, S. 27).
Den nævnte indskrænkende Sætning, og andre Udtryk i saa vel Bosens som Bagges Væbnerbreve, medfører en langt yderligere Indskrænkning, i det den
tydeligt lader læse mellem Linjerne: Gælder kun paa
Ærkebispens Land Bornholm. Baade Ærkebisp Tuve
og· Oluf Bagge maatte indse, at ind i Rigets Væbnerstand mægtede Brevet ikke at løftE:: denne Bispevæbner. Hans Søns Sønnesøn Niels Bagge, tiltalt
1605 for at have tilranet sig adelig Frihed, førte da

heller ikke Bispebrevet frem til sit Forsvar; det blev
liggetide i sit Skrin paa Baggegaard, hvor det endnu
halvandet Hundred Aar senere laa vel forvaret hos
Gaardens daværende Ejer Herman Jørgensen Bohn
(nu i Rigsark., he,raldisk Samling).
At nu de bornholmske \.Væbnere mylre frem i
Middelalderens Brevskaber langt hyppigere end i
Landets indre Liv, grundes deri, at deres let kendelige Vaabensegl gjorde dem særligt egnede til som
. Vidner at forsegle og hjemle aIle Sk/?der, Tingsvidner
og Dombreve. De havde da ogsaa en Særret til at
sidde i Bornholms ældgamle Landsting sammen med
Landsdommeren, der selv frem til 1522 var Væbner.
Landstinget kan, i Form af Landemode, spores tilbage til 1319, 24. Maj, da alle Bornholmere under
Et (omnes et singuli terram Borendeholm inhabitantes) udgav et Brev til Paakaldelse af deres Konge
Erik Mændveds Hjælp mod Ærkebisp Esger Juuls
svigefulde Færd og lod det forsegle med Landet Borringholms Fællestings Segl (sigillum communitatis
dictae terrae). Man tør heraf slutte, at det lille bornholmske Samfund endnu da ikke havde udformet
nogen skarp Lagdeling i Stænder.
I Løbet af de følgende to Aarhundreder er voxet
frem en egen Stand af Væbnere, frie Slægter, mod
hvem alle andre Bornh'olmere nævntes ufrie Mænd.
De stod saaledes et tilsyneladende højt Trin hævet
over Landets Bondestand og øvede nogen Indflydelse
paa Herreds- og Landstingene. En vis adelig Forret
nød de i kun at kunne indstevnes for Landstinget
som deres umiddelbare Værneting med Forbigaaelse
af Herredstinget, hvor en Bonde sad som Dommer.
Skattefriheden af deres Gaardeje kunde vel have
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sikkret dem en tryggere og rigere Tilværelse end
Skattebøndernes, saa meget mere som denne stedsevarige Frihed ikke medførte nogen varig Tjenestepligt for dem og deres Arvinger. Til et højere Dannelsestrin hos dem spores dog intet. Tvert imod viste
de ret hyppigt, at de ikke bar Vaaben forgæves, der
haves Brevskaber om ikke færre end sex Drab, som
de have øvet, to endda Broderdrab:

Philips Uf bødet med Livet som sin Broder Esberns
Drabsmand (Herredags Dombog, 42-46).

1433,2. Nov. Landsdommer Peder Bosen, Væbnerne
Morten Mogensen, Mogens og Peder Torkilsen, Hans
Nielsen, Peder Lavrensen og sex navngivne Bønder
vedstaa paa Hammershus at have paa Rønne Ting
tilsagt Landfogeden Aage Nielsen, Væbnerne Jes
Harbo og Jes Pedersen og Sognemand i Aaker Peder
Nielsen af Egeby, at Væbneren Peder Olsen i Nilarsker Sogn skal aldrig fejde eller lade fejde paa
disse, fordi de i hans Gaard forrettede Skifte af hans
Gods, som var forbrudt ved det Manddrab, han havde
øvet i Rønne paa sin Stifsøsters Broder, samt at han
eller nogen hans Tjener aldrig skal bære Sværd eller
Dolk, undtagen hans Øvrighed tilsiger ham det (L. de
Thurah, Bornholm, 43).
1582, 16. Juni. Riddersmands Mand Philips Uf har
indstævnet for Herredagen i København Bornholms
Landstings Dom, som har kendt ham efter egen Tilstaaelse skyldig i midt i Marts 1581 at have dræbt
sin Broder Esbern Uf i deres Søstermand Christen
Clausen Køllers Gaard Store Hallegaard i Olsker, og
han sigter Køller som Drabsmanden. Herredagen
viser Sagen hjem til fornyet Undersøgelse af Landstinget, hvem Banemand bør at være med Rette. Dens
videre Gang er ukendt, men efter alt at dømme har

1590, 3. Avg. Herredagen paa Koldinghus dømmer
Peder Gagge til Lensgaard, af Vaaben, en Adels
Person, som tidligere har faaet en anden Drabssag.
forligt, og som nu midt i April har nedstukket en
Tjener Niels Madsen paa Hans Kofoeds Gaard Blykobbegaard i Nøkker, til for Drab af sagesløs Mand
at straffes paa sin Hals paa Bornholm (Herredags
Dombog 102-104).
\
1630, 6. Avg. Christian den Fjerde udtaler sin Tvivl
om, at Claus Gagge, under Tiltale for nyligt at have
skudt en Karl Peder Jacobsen, hvem han traf i sin
Skov paa Brændehugst, er af Adel, og giver 1631,
9. Juli, de Rigsraader, som skulle holde Retterting
paa Bornholm, Paabud om, at Claus Gagge, som
siges at være af Adel, efter den Lejlighed paa Bornholm er, skal dømmes af dem, hvis han er af Adel,
men er han uadelig, skal han stilles for sin tilbørlige Dommer [paa sit Hjemstedsting]. Endnu 1632,
4. Dec., er hans Adelskab Kongen uklart, og 1647
nævnes han kun Frimand (Skaanske TegneIser. Hist. Tidsskrift, 5. R., 6. B., 822).
1655, 26. Juli. Frimandssønnen Jens Pedersen Kofoed stikker en ung KarI Mogens Hansen ned om
Natten paa Rønne Gade. Frederik den Tredje giver,
rimeligvis under sit Ophold paa Nexø Rhed 1657,
5.-7. Juli, ham Tilsagn om, at han vil kunne vinde
sig Fredebrev for Drabet. Med to Heste paa adelig
Vis indtræder han i Kongens Livregiment til Hest
under Ritmester Knud Jørgensen Urne, vender efter
endt Felttog i Skaane Juleaften hjem til Hasle, del9
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tager tappert i Svenskernes Fordrivelse fra Bornholm
1658, 8. og 9. Dec. og faar nu 29. Dec. Kongens
Fredebrev (Jul. Bidstrup, Stamtavle Koefoed A, 181.Hist. Tidsskr., 7. R., 1. B., 147, 617). Lige som Christian den Fjerde 1631, saaledes var
heller ikke Ærkebisperne omgaaedes de bornholmske
Væbnere som rette Riddermænds Mænd. Da Væbner
Peder Lavrensen havde købt Bondejord til sin Gaard
og Mølle i Ibsker Sogn, dømte Ærkebisp Jens Brostrup 1490 i Nexø, at herved var hele hans Gaardeje faldet i Ufrihed (Hubertz, 27), og forbød for Fremtiden Frimændene at tage i Pant eller i Køb BondeelIer Købstadsjorder, den Indskrænkning som findes
allerede i Bagges Vaabenbrev 1468; ægtede Frimand
en Bondedatter, skulde Hustruens Bondegods varigt
holdes i Hammershus Jordebog som skatskyldigt
(Hubertz, 40,41). Disse Forbud indskærpedes 1499,
6. Juli, af hans Eftermand Birger Gunnersen, sam.
tidigt med at det rent ud forbød es Frimænd og alle
paa Bornholm at holde Geder til Ødelæggelse af
Landets almenige Skove, mens de to Ærkebisper
dog kun forbød Skattebønder og Vorneder [altsaa
ogsaa Frimændenes Fæstebønder], men ikke Frimændene selv at tiltage' sig Jagt og Vrag (Geheimeark.
Aarsberetn., 5. B., 83). I det hele vil det vise sig, at
de bornholmske Væbnere i Ærkebispetiden kun af
deres egne Sædegaarde nød fuld Skattefrihed, medens
de ikke havde Haand- og Halsret over de underiagte
Ugedagstjenere og Fæstebønder, som af gammel
Tid maatte yde Hammershus Sagefald, Told og en
fast, ringe Aarsafgift af Skur og Kosmør, for at deres
Kvæg kunde græsse paa Sognebøndernes fælles Ud~
mark, samt af femten Pendinge og to Læs Ved i Bi-

drag til Landets almene Styrelse, navnlig Retshævdelsen (Hubertz, 126, 135, 183 ff., 192).
Ganske an'derledes ærefuldt modtog de to Ærkebisper de skaanske Væbnere Peder og Jep Lang, da
disse søgte dem om Frihedsbrev for de tredive
Gaarde, de havde samlet sig som Strøgods paa Bornholm. I deres Ansøgning lader sig atter se et Tegn
paa, at Væbnergods der ikke nød fulde Friheder som
andet Steds i Danmark. Ærkebisp Jens tilsagde dem
1495, 22. Juni, at de skulde have deres Gaarde frie
for al Tynge og Skat, endog om de hidtil saadan
Tynge havde haft, her efter og til evig Tid saa frie,
som de havde deres Gaarde i Skaane, i alle Maader.
Ærkebisp Birger stadfæstede 1507, 16. Maj, sin Forgængers Brev (Hubertz, 32). Peder Lang var en meget
forsigtig Gaardsamler. Da ~g Hans 1504 af et
Kalveskindsbrev fra Valdemar Atterdags Tid først var
blevet klar over, at Bornholm laa under Kongen af
Danmark, kom Peder Lang ogsaa til ham og fik
1509, 13. Avg., hans Brev paa at maatte nyde og
bruge sit bornholmske Strøgods til evig Tid saa frit,
som andre Riddere og Svende havde deres Gods i
Riget (Hubertz, 44). Dobbelt tryg fradøde han ved
Aar 1511 alle sine gode Godser; men den tre Gange
sikkrede Evigtid varede kun smaa fire Aar, saa brast
Gærdet isønder for hans nærmeste Arving, Datteren
Anne Lang, gift med Niels Brahe til Vandaas og
Vidskofle i Skaane.
Nu f6r Ærkebisp Birger saa voldeligt frem med
at indkræve de paa Bornholm vante Afgifter af Niels
Brahes tredive Vornedbønder, at Christian den Anden
maatte gribe ind allerede i sit første Kongeaar og
1517, 7. April, tage Brahes Bønder i sin kongelige
9"
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Hegn og Værn. Ærkebispen fortsatte desuagtet sin
voldsomme Fremfærd lige til sin Død 1519, 10. Dec.,
og først den nye Ærkebisp Jørgen Skodborg bød
1521, 9. Okt., sin Foged paa Hammershus at tilbagegive Brahes Bønder de uretteligt indkrævede
Skatter, (Hubertz 45-62). Denne haardnakkede og
langvarige Strid medvirkede utvivlsomt mægtigt til,
at Kong Hans s Tanke modnedes til Daad hos hans
Søn Christian den Anden, idet han 1522, 17. Febr.,
inddrog Hammershus og Bornholm fra Ærkebispesædet.
Bornholms Lejlighed var for liden til at fostre et
særligt, end ikke et menigt Ridderskab. Den frie
Jord, af hvis Grund Landets middelalderlige Væbnerslægter skød sig i Vejret, og som skulde give dem
Grøde, var i alt kun 24 Sædegaarde, hver paa gjennemsnitligt 10-11 Tønder dansk Hartkorn (efter Nutids Matrikulering), samt godt 100 underliggende
Vornedgaarde paa tilsammen 400 Tdr. d. Hk. Ikke
fuldt 700 Tdr. Hk. til hele Bornholms Væbnerskare een halvstor dansk Riddersmand kunde med sit vægtige Hartkorn vippe dem alle op. Oprindeligt havde
dog vist alle Landets 218 Vornedgaarde været Frimandsgod s; men tidligt var da Halvdelen af dem
ved Sjælegaver og paa anden Vis gledet ud af Frimandseje. Det frie Gods laa spredt over hele Landet; Sædegaardene samlede sig tættest i Egnene om
Svanike-Nexø og Hasle-Rønne. Man kunde tænke,
at Væbnerne her skulde oprindeligt være rede til at
værge disse Kysthavne, hvis ikke snarere det frugtbare og folketætte Opland og Samlivet med Købstadborgerne har draget dem hid; det synes dog mest,
som om Væbnerne ere udgaaede af og altid have
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været slægtsbundne til den fremmeligste Borgerstand ; Borgmestrene og deres Enker havde deres
Handelsgaarde frie af Byens Skatter og Tynge og
var for saa vidt Væbnernes Jevninger. Saaledes ses
Magistratsslægternes Døttre (Kames) ved Ægteskab
og selv deres Sønner (Hartvig, Rosman) ved Eje af
Frigods træde ind i Frimandsslægternes Række.
Kun et lavt Trin løftede de bornholmske Væbnere
op over Landets Bondestand. Denne, Kongeps Skattebønder, eller som Frederik den Anden endog nævnte
dem 1572, 5. Maj: Kongens og Kronens Fribønder,
sad paa Landets 680 jordegne Gaarde, senere nævnte
Selvejergaarde, og holdt dem i Hævd som Slægtens
Odel i Kraft af Borringholms gamle Vedtægt, omtalt
1542, godkendt af kongelige Kommissarier 1572,
5. Sept. og af Herredagen i København 1636, 29.
Okt. Denne fastslog, at Gaarden udelt skulde gaa i
Arv til Selvejerens yngste Søn, Gaarddrønten, eller
om ingen Søn fandtes, til hans ældste Datter, og at
den i Mangel af Livsarvinger skulde lavgbydes inden
for Slægten, inden den gyldigt kunde sælges ud af
Slægtens Eje. I Ly af denne Vedtægt, ophøjet til
Lov 1773, 14. Okt., atter ophævet 1887, 8. Jan., for
at imødekomme vor Tids Trang til fri Rørighed og
Udstykning, gik Selvejergaardene udelte i Arv fra
Fader til Søn igjennem Aarhundreder, saaledes som
det vides om Kofoedegaard (23. Sg.) i 0stremarker
fra 1543 til 1918. Støt og stovt paa sin Fædrenegaard, jevnligt desuden Ejer af en eller to. andre
Gaarde, veg Selvejerbonden ikke mange Skndt for
en Væbner.
Omkring Aar 1500 gaar det middelalderlige "a
wapn" eller" Væbner" ud af Sprogbrug. I det øvrige
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Danmark afløses det af Ordet "Adel",' der 1523 ses
første Gang brugt i et dansk Brevskab. Paa Bornholm træder i dets Sted Ordet "Frimand" (1499,
6. Juli). Det er ikke blot et nyt Ord, som vandrer
ind i Danmark, samme Aar som Gottorperen Frederik den Første vandrer ind paa Rigets Trone. Adelen
omgrænser sig nu langt stejlere som Stand for sig.
Skønt langt tilbage i Tiden rundne af samme Rod
og Blod, skønt ingen Forskel ses i Bornholmeren
Hans Bentsens og Skaaningen Peder Langs fælles
Titel "a wapn", blive de smaa bornholmske Frimænd
nu ladte tilbage paa Trappegangen; fra Adelens Riddersale, Rigsraadssale, Lensherresale gjennes de ude.
De havde hidtil staaet i Stampe, nu kues de yderligere tilbage af Adelens stigende Vælde. Allerede
de ydre Standskrav, paa hvilke nu en ret Adelsmand
skal kendes, kunne de ikke opfylde.
Adelsbreve udstedte af fremfarne Konger kunde
Frimændene ikke fremlægge. De var dog heri ikke
værre stedte end mange af Rigets mægtige Adelslægter; det ældste nu kendte Adelsbrev er givet 1398
af Erik af Pommern. At Ærkebispernes Væbnerbreve
intet vejede til at indsætte dem i Rigets Adel, var
dem klart. Hvor hastigt selv dansk Adelskab, overflyttet til Bornholm, kunde forkrøbles og skrumpe
ind, ses af de to Drabssager Gagge. Jørgen Gagge
til Lensgaard havde faaet sin adelige Stand godkendt
af Kong Hans, og hans Sønnesøn, Drabsmanden
Peder Gagge, blev fuldt ud behandlet som Adelsmand
lige ind i sin Død for Rettersværdet 1590, medens
derimod dennes Farbroders Sønnesøn Claus Gagge
kun 40 Aar senere maatte kæmpe for sin omtvistede
Adelsret over Aar og Dag og uden Held.
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Større Vægt lagdes paa de sexten adelige Ahner,
fædrene og mødrene (Tipoldeforældre). Dem kunde
Frimændene ikke opregne. Naar en Frimands Søn
gik og ventede paa at tiltræde frit Gaardeje, som
kunde gjøre ham selv til Frimand, fandt han hæderligt Livsophold som Borger i en Købstad eller som
SkaUebonde paa en Selvejergaard; saaledes sad inden 1543 Povl Hansen Kofoed og efter ham hans
Efterslægt som Skattebønder paa Kofoedegaard, og
først da Sønnen Peder Kofoed 1606, 3. Nov., havde
købt Baggegaard, traadte denne ind i Frimændenes
Række. Frimændene giftede sig ind i deres Omgivelser, jevnligt med en Borgmesters eller Raadmands Datter', rent
. Adelsblod i fire Slægtled ejede
næppe een Frimand.
At tjene Riget og Kongen i Fejde med Hest og
Harnisk i Rostjeneste af deres Jordegods var ikke
faldet i Frimændenes Lod. Bornholm regnedes lige
som Gulland og Øse l uden for det egenlige Rige;
Kong Hans skrev 1492, 3. April: "Landet tilligger
ikke os, men Ærkebispen" (Hanserecesse, 3. R 3.
B., 57), og Christian den Fjerde tillod 1639, 13. Avg.,
sin Lensmand paa Hammershus "at begive sig paa
nogen Tid neder til Vort Rige Danmark" (Skaanske
TegneIser). Hvor kildent Spørgsmaalet om Rostjeneste var for, Frimændene, kom frem i Niels Bagges
Svar derpaa 1605: "Des ligeste have mine Forældre
ladet dem fund en imod Rigets Fjender, baade der
Håmmershus bleverøvet af de Lybske [1522], og
siden i den svenske Fejde [1563-70] som ærlige
Mænd; hvad Hest og Harnisk anlangendes, have
freinfarne Konger og Danmarks Riges Raad vel anseet
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Lejligheden dermed her paa dette Land" (D. Kane.,
ind k. Breve 1606, 29. Febr.!)
Saa sandt Penge og Gods var den danske Adels,
som ethvert kapitalistisk Samfunds, største Magtgiver, maatte de bornholmske Frimænd blive staaende uden for; "vi fattige Adelsmænd her paa Borringholm ", skrev Niels Bagge. Baggegaards hele
Herlighed opgjordes (1647) fra ældre Tid ikkun til
18 Tdr. Hartkorn, Kyndegaards til 12 Tdr., Claus
Gagges til 25 Tdr., det største Frimandsgods Skovsholms til 57 Tdr. Hk. Sligt var kun for tarveligt
Bondegods at regne mod hartkornstærkt dansk Adelsgods. Bornholms fjerne og smaa Forhold kunde ikke
fostre Adelsmænd, kun lidet formuende Frimænd,
.,efter den Lejlighed der paa Lan"det er."
I glansfuld Hævdelse af deres fortrinlige Stand
levede de bornholmske Frimænd over Evne, ud over
hvad deres Jordeje kunde bære. De var hævede over
Borringholms gamle Arvevedtægt, kunde frit øde
Slægtens frie Jordegods. Derfor dukkede de fleste
af de 70 Væbnere i Middelalderens Brevskaber kun
frem et eneste Sted for derefter strax at synke sporløst under, uden varig Slægtshistorie. Ud over de
Slægter, som stod knyttede til skaansk Adel (Uf,
Hals, Sparre, Lang, Splid, Myre, Gagge, Maeeabæus),
have kun fire bornholmske Frimandsslægter (Bagge,
Kofoed, Berildsen, Clausen eller Køller) en Slægtshistorie ud over Hundred Aar eller dog gjennem tre
Slægtsled.
Det frie Jordegods smulrede ind, gled bort under
Væbnerstandens Fødder. Allerede den skaanske
Gaardsamler Peder Langs Hugst gjennem Arv og
Køb af 30 Oaarde føltes som et drabeligt Indhug,

tilmed da han lagde Haand paa nogle af Landets største Vornedgaarde, Maglegaard i 0stremarker, Frennegaard i Ibsker, Hallegaard i Aaker (hvilke tre Gaarde
1857 tilsammen udgjorde 48 Tdr. dansk Hartkorn);
kun i to af Landets femten Sogne ejede Peder Lang
intet Gods. Alle hans Gaarde var hermed tabte for
de bornholmske Væbnere; gjennem Niels Brahe og
Peder Oxe kom de ved Mageskifte 1577, 5. Sept., i
Kongens Eje. Den sidste Bispefoged paa Hammershus Mikkel Hals samlede sig syv Gaarde, som han
o. 1559 solgte til Eiler Hardenberg; dennes Søn Erik
Hardenberg mageskiftede dem 1577, 17. Dec., til
Kongen. Flittig i at sanke Gaarde sammen var Myrernes Slægt; gjennem sin Hustru, Hans Myres Datter Mette, blev Landsdommer Peder Hansen Uf paa
Sømlegaard de Myrers rette Arving, og ved hans
Død 1596, 25. Juli, arvedes Myre- og Ufgodset af
hans to Døttre; den ældste bragte Myregaard i Aaker
med flere Gaarde til sin Mand Jørgen Henningsen
Gagge, den yngste ægtede 1606 en anden dansk
Adelsmand Hans Grabov, som saaledes fik Uffernes
Gaard'e Sømlegaard og Gyllensgaard og Myrernes
forskellige Gaarde af Navnet Myregaard samt andre,
saaledes at hans Søn Jokum Grabov efter at have
solgt sex Gaarde endda 1632, 29. Juli, kunde overdrage Kongen 24 Gaarde i Mageskifte. Christopher
Giøe kunde 1640, 17. Jan., sælge Kongen 5 bornholmske Gaarde. Lensgaard faldt efter Peder Gagges
Henrettelse 1590 til Lensmanden paa Hammerhus
Falk Giøe, som døde hastigt paa Gaarden 1594,
3. Jan.; gjennem hans Datter Helvig og dennes stærkt
forgældede Mand Esge Bille kom den i Morids Podebusks Eje og fra ham til hans Søster Vibeke, hvis
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Datter Margrete UHeld blev Admiral Niels Juels Hustru; Juel mageskiftede 1679, 24. Jan., Lensgaard
med syv tilliggende Gaarde, 55 1/ 2 Td. Hartkorn, til
Kongen.
Saaledes vandrede i Tidernes Løb 75 af Frimændenes Gaarde ind i danske Adelsmænds Eje som
disses Strøgods og havnede til sidst hos Kongen.
Disse fradragne fandtes 1647 ved den første kendte
Opgjørelse af de frie Mænds Gods paa Borringholm
endnu efter den Tids Udregning 355 Tdr. Hartkorn,
fordelte paa elleve Frimænds Hænder og paa henved
halvhundred Gaarde. Bornholms sidste Frimand Berild Hansen ejede da 6 Gaarde, 41 Td. Hartkorn;
inden sin Død 1668 havde han sat det alt over Styr
gjennem Pantsætning og Sa1g (Hammershus Extraskat 1647).
Igjennem Aarhundredet 1500-1600 evnede endnu
Frimændene at gribe livligt ind i Bornholms og derigjennem i Rigets Historie, i det de, om end uden
varigt Held, kæmpede ihærdigt for at træde ind i den
danske Adels Rækker og førte denne Kamp saa vel
imod Kongen og Rigsraadet, som imod Staden Lybek, hvilken Frederik den Første havde maattet overdrage Hammershus og Bornholm som midlertidigt
Brugslen fra 1525, 14. Nov. (til 1576, 1. Avg.). De
fremmede Magthavere paa Hammershus, Grevens
Fejde 1533-36, i hvilken Lybek søgte at gjøre sig
til Herre over Danmarks Fremtid, den store Kirkeomvæltning 1536, som førte Kirkens Gods ind i Kongens Eje, disse sammenstødende Omstyrtninger drog
Bornholmerne med ind i deres voldsomme Forviklinger og satte ikke mindst Frimændene i Røre.
Først maa her kort omtales den uholdbare Paa-

stand, at Danmarks Adel 1514, 14. Juni, fik en værdifuld, frodigt blomstrende Tilvæxt, i det Ærkebisp
Birger Gunnersen denne Dag skulde have skænket
en ufri Almuesmand, Borgersøn fra Hasle Jens Kofoed, Adelsdiplom. Dette Adelsbrev, hvis Fremkomst
kun kan følges tilbage til 1691, er af vor Tids kyndigste Adelshistorikere C. F. Bricka og A. Thiset med
fuld Føje stemplet som falsk (Hist. Tidsskr., 5. R.
4. B., 699-712, og 6. B., 882). Selv den svage Mulighed af, at den dristige Brevdigter skulde have haft
for sig et saadant Vaabenbrev som det fra 1468 Oluf
Bagge givne, tør afvises; thi fire Aar før 1514 stod
Peder Kofoed i Spidsen for Bornholmerne under Forhandlinger med Lybekkerne efter disses voldelige
Overfald paa Landet, underskrev 1510, 16. Juli, forud
for den adelige Landsdommer Oluf Ottesen Uf, Overenskomsten med disse om en Brandskat og gik selv
som Gissel for denne til Lybek. Denne Peder Kofoed var da utvivlsomt Frimændene jevnbyrdig, og i
Tidens Brevskaber kan spores Frimandsslægten Kofoed spire frem fra ham som Stamfader (Hanserecesse, 3. R., 6. B., 12, 30). Slægtens gængse Stamtavle, som i Følge grove Fejl i senere Slægtled først
kan være optegnet henad 1750, er ganske vildfarende
i de ældste Slægtled, som føre den tilbage til hin
opdigtede Jens Kofoed 1514; Brevskaber fra Tiden
selv kende intet til de paa Stamtavlen opførte fem
Kofoeder forud for Landsdommer Jens Kofoed, død
1625, 9. Febr., og omtale i deres Sted ni Kofoeder,
om hvilke Stamtavlen intet ved, men som utvivlsomt
danne Frimandsslægtens ældste Led.
Den første lybske Høvedsmand Berent Knop (1525
-43) kendte ingen Forskel paa en Rigets Adelsmand
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og en Bornholms Frimand. I den fra Ærkebisperne
arvede Jordebog stod Frimændenes Vorneder indskrevne til at yde visse Afgifter og Smaaredsler til
Ham.mershus, og han agtede ikke paa, at en Række
af dIsse nu var indgaaede i Adelsmænds (Brahes
Gagges, Hals's) Eje. Den raa og voldsomme Rytter:
fø:er satte en Ære i, at Slottets Indtægter ikke skulde
mmdskes, tvert imod øges til Fromme for Lybeks
Raad og for ham selv. Hans Overgreb .mod Niels
Brahes Bønder førte til, at Frederik den Første 1529
4. Maj, stadfæstede Kong Hans's Frihedsbrev fo:
disse (Hiibertz, 80, 82, 127). Frimændene saa sig ligeledes truede og forurettede; de sluttede sig kamplystne til den blodige Dyst, som Bornholmerne i
Sommeren 1535 tog med Landets lybske Undertrykkere og Udsugere.
Ene maatte Bornholmerne, førte af Landsdommer
Hans Jensen fra Nilarsker, kæmpe den blodige Dyst
paa Egele Enge under Klinten S. for Aakirkeby og
falde for Overmagten. Hans Jensen blev derefter
halshuggen og hans Bondegods inddraget under
Hammershus. Efter at en svensk-dansk Flaade med
Peder Skram som Admiral 9. Juni i Slaget under
Bornholm havde drevet den lybske Flaade ud af Farvandet, sendte Kong Christian den Tredje 20. Avg.
den bornholmske Adelsmand Mogens Uf som Landsdommer til hans Hjemland for at støtte Bornholmerne
-i deres Fejde mod Rigets Fjender Lybekkerne; Kongen lovede dem 6. Sept. Hjælp af didsendte Skibe
og Ryttere.' men hans fire udrustede Orlogsskibe splittedes ad I østersøen og naaede ikke frem. Mogens
Uf og. mange bornholmske Frimænd maatte flygte
over tIl Skaane (Hiibertz, 92, 206, 223-24). Ufs frie

Gods lagdes under Skat af Berent Knop. Christian
den Tredje maatte ved Forliget i Hamborg 1536,
14. Febr., gaa ind paa, at Lybek fik sit Herredømme
over Bornholm forlænget med 50 Aar ud over de
oprindeligt aftalte halvhundred Aar.
Een bornholmsk Frimand, Tønnes Viltfang, trak
i Lybeks Klæder. Det lybske Raad skænkede ham
1544 Brennesgaard (11. Vg.) i Ibsker til fri Ejendom
samt aarligt en flunkende Klædning, og til Gjengæld
tilsvor han med oprakte Fingre det ærbare Raad, at
han troligt vilde udspionere sine Landsmænd, indmelde deres Forseelser og intet fortie samt holde
dem fra at føre Klage ind for Kongen og afkræfte
slige Kæremaal (Hiibertz, 140). Han gik villigt sine
lybske Herrer til Haande, saaledes at Høvedsmanden
kunde bruge ham til Stedfortræder paa Landets Retsting.
Langsomt gjenopbyggede Kongen sit Herredømme
paa Bornholm. Christian den Tredje sendte 1538
Trud Ulfstand, Knud Bille og to andre Adelsmænd
til Landet for der 12. Juli at møde det lybske Raads
Sendemænd og varetage, at ingen Uret tilføjedes
"Vore fattige Undersaatter, som for Vor Skyld saa
Varig Frugt bar dette Møde næppe,
forfulgte ere
saa lidt som Didsendelsen 1541 af Lensmanden paa
Lundegaard, Stig Pors, som skulde paase,· at den
lybske Høvedsmand Berent Knop Iod Adelen der
ukrænket og Rigets og Kirkens Ret ukortet (Hiibertz,
99, 104, 107, 130). Det var aabenbart Frimændenes
Krav, som Kongen søgte at støtte; thi 1542 hed det
fra lybsk Side, at Frimændene eller Adelen krævede
Frihed ikke blot af deres egne Sædegaarde, men
ogsaa for deres Dagværksbønder, over hvilke de
U
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f?rdredeI-:Ials- og Haandsret, og for hvilke de tiltog
sIg Toldfnhed ved disses talrige Baadfarter over til
~kaane, .?anske mod gammel Sædvane fra BispeMen (Hubertz, 111, 120). Saa lidt som Lybekkerne
drog Kongen paa denne Tid nogen Skillelinje mellem
bornholmske Frimænd og danske Adelsmænd; i Danmark fandtes ingen uadelig Frimand.
Rigsraaderne Trud Ulfstand, Stig Pors og Jens
Brahe, som 1543 undersøgte Forholdene paa Bornholm sammen med lybske Sendemænd, fastslog, at
Hals- og Haandsret samt Jagtret, som krævedes af
F:imæn~ene der, var Friheder, hvilke Kongen havde
gIvet Frimændene over hele Riget. Kongen sendte
1545, 24. Avg., Brev til alle Frimænd paa Bornholm
om at yde Landehjælp med en Sum Dalere efter
deres Formue, lige som det menige Ridderskab og
Adelen over hele Riget nu havde gjort, med Tyvendepenge af alt deres Gods. Bornholms menige Ridderskab tog ganske smukt mod Kongens Skattekræver
Peder Dringelberg; hos Frimænd og Borgere samlede han nær ved 1300 Dalere ind (Hiibertz, 134,159).
. ~fter Mødet 1543 var, vist nok paa Kongens Foreshlhng, Berent Knop blevet fjernet fra Bornholm.
Dog først ved Aarhundredets Midte saa Christian den
Tredje sig i Stand til at komme Bornholmerne kraftigt til Hjælp mod deres lybske Undertrykkere. Endnu
1549 satte disse egenmægtigt Hans Reimer til Landsdommer. Da forlangte Kongen 1551, 21. Juni, den
nye Landsdommer sendt over til København for at
aflægge Ed for ham, og nøjedes nu ikke med 19.
Okt. at stadfæste ham i Dommersædet, men satte
s.amme Dag "Vore Mænd og Tjenere" Peder Gagge
hl Lensgaard og Hans Berildsen til Bjerregaard til
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Meddommere paa Landstinget. Kongen kundgjorde
disse Udnævnelser for "Riddere, Riddermænds Mænd,
Købstædsmænd, Bønder og menige Almue, som
bygge og bo over alt Vort Land Borringholm ". Frimænd nævntes her ikke; de var Riddermænds Mænd,
og den som Adelsmand nævnte Meddommer Hans
Berildsen var intet andet end bornholmsk Frimand.
Ved Bornholms midlertidige Overdragelse til Lybek 1525 var Landets Kirkegods blevet -undtaget til
Bedste for Lunds Ærkebisper. Disse havde overdraget Berent Knop at forvalte det mod at gjøre dem
Regnskab derfor. Ved Kirkeomvæltningen 1536 var
det gaaet over til Kongen, som havde ladet Lensmanden paa Lundegaard føre Tilsyn med det; dette
havde vist sig lidet fyldestgørende. Nu sikkrede Christian den Tredje sig et virksomt Tilsyn ved 1551,
21. Juli, at sende sin Hofsinde Henning Gagge til
Landet som sin Jurisdiktsfoged "over alt det Borringholm, som ikke hører til Hammers Slot" (Kane. Brevbøger, 62). Henning Gagge fik sig tillagt det gamle
Sankt Jørgens Gods og tog Bopæl paa Spidelegaard
i Aaker, men var dog allerede 1555 bosat paa Almegaard i Knudsker. Han og Peder Gagge, nævnt Væbner 1559, var adelsbaarne Sønner af Jørgen Gagge
til Lensgaard, nævnt Frimand 1522.
Disse to Brødre med det hastigt rullende Slægtsblod, som senere hen skulde føre deres Afkom ind
for Domstolene, var ret skabte til at spille op med
Landets lybske Høvedsmænd. De havde Kongen paa
deres Haand, saa tog de Stikkene hjem, ogsaa for de
bornholmske Frimænd, hvem de ildnede op til at tro
og te sig som Adelsmænd. I Landstinget, hvor Høvedsmanden eller i hans Sted Tønnes Viltfang hidtil
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fredeligt havde vaaget over Landsdommeren, rev nu
Peder Gagge hele Myndigheden til sig; alt skulde
gaa efter hans Hoved, saa at Høvedsmanden blev
ganske til overs der. Med samme Ihærdighed gik
begge Brødrene paa Jagt efter Kronvildt paa deres
egen Grund, Henning tillige i Kongens Skove. Jagtmodet blussede, vel mest fordi Jagten galdt Landets
lybske Styrere. Frimændene sluttede sig til denne
Jagt; de vilde kun lyde under Kongens Foged; de
tiltog sig Vrag og Toldfrihed, Sagefald (Bøder) fra
alle, som boede paa deres frie Grund, og de nægtede
Høvedsmanden den ringe aarlige Afgift af deres
Fæstegaarde, som hidtil var deres Bidrag til Landets
almene Styrelse. Alt dette laa langt ud over, hvad
de havde nydt godt af iBispetiden (Hubertz, 126,
135, 183 ff., 192, 194). Saaledes lød de lybske Klager højt.
Gjennem sine Embedsmænd paa Bornholm fremmede Christian den Tredje i Aarene 1551-53 Frimændenes Adelslyster, vel nok i den Hensigt at
svække Lybekkerstyret, - liden Tue vælter stort
Læ!'>. Stridsspørgsmaalene mellem Bornholmerne og
Lybekkerne drøftedes for Kongen paa et Møde i Kolding i Efteraaret 1553 og fik deres Afgjørelse af ham.
Her satte han for første Gang fast Skilsmisse mellem
Adel og Frimænd, i det han i Koldingrecessen 1553,
28. akt. (L. Laursen: Danmark-Norges Traktater, 1. B.,
570-576), fastslog, at Adelen skulde lades ukrænket
i sin frie Hals- og Haandsret, Jagt- og Vragret af dens
Strøgods paa Bornholm, men de Frimænd, som ikke
havde adelig Frihed, og som hørte [skatskyldige] under Hammershus, "ere ikke indfattede i de foregaaende Punkter, men de skulle holde sig, efter som

deres Herkomst er, imod Hammershus og Befalingsmanden der, efter hvad af Arils Tid har været vanligt, og skal dog deres tilbørlige Frihed i ingen
Maade forkortes".
Let faldt det nu ikke at stække Frimændenes
Adelsmod. Da Kongen fik at høre, at mange paa
Bornholm tilholdt sig Frihed til at jage som Riddermænds Mænd i Riget, skønt de ikke havde frit Riddergods og ikke havde brugt saadan Frihed i Bispetiden, forbød han 1556, 29. Juni, dette: fordristede
sig nogen, som ikke var af Adel, at jage Vildt, stort
eller lidet, eller at holde Hunde, som kunde skade
Vildtet, da skulde han straffes vedbørligt derfor.
Høvedsmanden Schweder Kettingk maatte ved denne
Tid forespørge, om han ingen Ret skulde have over
Frimændene, naar disse tiltog sig Sagefald og Stykker af Fællesmarken. Kongen udskrev 1557, 10. Okt.,
en stor Landehjælp hos menige Bønder og Almue
over hele Riget; de bornholmske Frimænd nægtede
at yde den; da krævede Kongen 7. Nov. den indsamlet hos de mange der paa Landet, som ejede
ufrit Gods og alligevel vilde regnes for Adelsmænd
for at slippe fri for Skatten. Frimændene sendte
Jakob Iversen Borringholm og Trud Myre som deres
Talsmænd til Kongen, men denne lod dem 1558,
30. Marts, vide, at saa mange, som ikke kunde føre
Bevis for at være af Adel, uanseet at de ejede frit
Jordegods, des lige ufrie Mænd, som havde taget
sig frie Kvinder til Hustruer, de skulde give Skat og
Landehjælp som andre Bønder. For smaa fem Aar
siden brave Riddermænds Mænd - og i Dag BønderI (Hiibertz, 263, 272).
Da Frimændene under Syvaarskrigen holdt sig og
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deres Fæstebønder for 'gode til at tjene i Landets
Forsvar, maatte Frederik den Anden 1565, 26. Nov.,
forbyde de mange, som udgav sig for Herremænd
med Adelsfriheder og derved krænkede Kronens Rettighed, selvom i tidligere udgangne Breve dermed
varseet igjennem Fingere, herefter at bruge nogen
Adelsfrihed, med mindre de skelligen kunde bevise,
at de var ægtefødte 'af Adel eller havde af fremfarne
Konger faaet Frihed; overtraadte de dette Forbud,
skulde de stevnes for Domstol og lide efter Lov og
Ret (L. de Thurah, Bornholm, 45). Samme Dag blev
Frimanden Bendt Hansen af Ibsker, som havde taget
Vrag til sig, stevnet ind for Herredag. Kongen lod
1570, 22. Maj, Frimændene vide, at de, saa mange
som ikke kunde fremlægge Breve paa Adelsfrihed,
skulde udrede Landehjælp som andre jord egne Bønder paa Landet (Hiibertz, 361). Den Opfattelse, som
kom til Orde i Frederik den Andens Breve, var, at
man i tidligere Kongebreve, vel 1541-53, havde
baaret over med de bornholmske Frimænds Adelskrav og undladt at træde op imod dem, skønt de
kun var at regne for Selvejerbønder. Denne Opfattelse gik dog for vidt dem imod; Frimændene var
og blev Frimænd og ikke slet og ret Bønder. Derfor maatte Kongen 1572, da han sendte Rigsraaderne
Bjørn Kaas, Bjørn Andersen Bjørn og Jørgen Marsvin til Bornholm, overdrage dem at gjøre en endelig
Forordning, at af de mange, der gav sig ud for Frimænd, skulde de, som med Rette kunde findes at
være frie Mænd, nyde Adelsfrihed, men de, som var
Bønder og ufrie, skulde dette forblive.
Ved deres Komme til Bornholm lod de tre Rigsraader alle Landets frie og frelse Mænd møde for

sig 1572, 6. Sept. Der samledes de alle, den nye
Landsdommer Jakob Iversen Borringholm, "Vor Mand
og Tjener", Mester Peder Uf til Skovsholm, to Brødre
Peder og Bendt Hansen til Vællensgaard og Eskesgaard, den førstes Sønner Jørgen og Lavrids Pedersen, Peder Kofoed til Kyndegaard med to Sønner,
Jens K. til Frigaard i Vestremarker og Hans K. til
Blykobbegaard, Oluf Madsen, Oluf Bagge til Baggegaard, Peder Myre, Jørgen Gagge til Almegaard,
Berild Hansen til Gadebygaard, Christen Clausen
eller Køller, "Vor Mand og Tjener", til Hallegaard
i Olsker, Peder Hansen Uf til Sømlegaard og paa
sin fraværende Søn Hans Mogensens Vegne, som
,tjente til Hove, Mogens Hansen. Sytten Mand høj
var de næsten fuldtallige, dog savnes en og anden,
saaledes var ingen mødt fra Lensgaard; en lod give
Møde ved sin Fader, der ikke taltes med som Frimand, medens Sønnen har været det .som Ejer af
frit Gods. De hævdede alle, at de kun tilholdt sig
Adelsfrihed, som de havde arvet den efter deres Forfædre, og hvori Christian den Tredje efter deres Opfattelse [af Koldingrecessen 1553] havde stadfæstet
dem, efter som Adelen i Riget havde sit Gods; de
bad Kongen godkende deres Adel og forsvare den
mod Landets lybske Undertrykkere. Rigsraaderne
nøjedes med at sende Kongen en skriftlig Fremstilling af de paa Mødet faldne Udtalelser; den endelige
Afgjørelse, som det var ovetdraget dem at træffe,
faldt næppe (Hiibertz, 380-82).
Lige som Christian den Tredje 1541-53, da det
galdt at svække Lybeks enemægtige Færd paa Bornholm, synes at have ildnet Frimændenes Adelslyster
op i Lue, taler ogsaa nu, da det galdt at fordrive
10*
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Lybekkermagten helt, meget for, at Frederik den Anden har opflammet deres Adelskrav paa ny. Efter
Rigsraadernes Afrejse lod de den lybske Høvedsmand
Schweder Kettingk strax forstaa, at der var givet dem
baade Jagt- og Vragret, Hals- og Haandsret med
Sagefald paa deres frie Grund. Dette fandt Høvedsmanden med fuld Føje i Strid med Koldingrecessen.
"De smaa Frimænd", skrev han 1573, 14. Febr., til
Raadet i Lybek, "tage Mod til sig, ride hver Dag' ud
med tre, fire Jagthunde, byde deres Bønder at strande
[gaa Strandvagt] efter Vrag; mine Forbud og Bud
skulle intet gælde". Denne nye Herlighedstid varede
dog kun kort, saa strandede Frimændene uhjælpeligt. Da Lybekkerne 1576, 1. Avg., maatte afgive
Hammershus og Bornholm til Frederik den Anden,
var det store Læs væltet, Frimændenes historiske
Rolle som Urostiftere var til Ende. Nu stod kun tilbage at jevne den liden Tue ud. Det skulde vise sig,
at Bornholms Frimænd var en sej Klippeknold at
hugge bort (Hilbertz, 385, 397).
Frederik den Anden ønskede at gjøre hele Bornholm til sin Dyrehave. Han fik 1577 overdraget Peder
Oxes og Ejler Hardenbergs efterladte Strøgods, 38
Gaarde, og paabød da 17. Dec., at ingen Indbygger
paa Landet maatte holde mere end een Hund, hvis
ene Forben tilmed skulde være afhugget over Knæet.
Hermed var Frimændenes lystne Adelsjagt til Ende.
Selve Lensmanden tilstedtes det kun aarligt at lade
skyde een Hjort i Kronens Skove; dette turde være
Grunden til, at Henrik Brahe, da Kongen 1581, 22.
April, forlangte at træde ind i hans Køb af Vallansgaard med dens gode Jagt, ikke faldt ham til Føje
heri. For Fremtiden krævede Kongen Forkøbsret til
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bornholmske Gaarde frem for Rigets Adel, som hidtil
havde opkøbt dem; et Kongebrev indskærpede 1594,
20. Juni, en ny tiltrædende Lensmand, at han ikke
maatte tilforhandle sig frit Adelsgods paa Bornholm
(Hilbertz, 474-490-520). Ildefaren blev Oluf Bagge;
han havde som Herredsfoged 1570 fældet en ubillig
Dom, og Herredagen i København havde 1572, 12.
Juni, herfor dømt ham æreløs; han havde en Tid
lang siddet i Blaataarn og da maattet købe sin Ære
tilbage af Kongen, inden han var sluppet hjem til
Baggegaard. Her tiltalte nu Lensmanden Mogens
Giøe ham for Herredstinget for at have tiltaget sig
Vragret, og den nye Herredsfoged fradømte ham
1578, 10. Juli, Stranderi paa Baggestrand (D. Kancelli, indkomne Breve 1606, 29. Febr. l).
Der maatte stadigt arbejdes skrapt frem mod Maalet: Adelsmand for sig, Frimand for sig. Grænsen
laa ikke fast. Landsdommer Peder Hansen Uf til
Sømlegaard, hvis to Døttre senere ægtede gode Adelsmænd, Jørgen Gagge og Hans Grabov, maatte 1580,
27. April, nøjes med et Kongebrev paa at have sine
mange Gaarde med samme Frihed, som hans Forældre før ham, og som andre frie Mænd der paa
Landet deres Gods friest havde, dog saaledes, at
hans Bønder aarligt skulde udrede til Hammershus
alt, hvad de af Arils Tid var vante til at yde; medens
samme Aar, 25. Sept., "Os Elskelig Christen Clausen
Køller til Hallegaard, Vor Mand og Tjener", fik for
sine Leveaar tillagt sin Gaard Krashave Frihed for
al Udgift og Tynge til Slottet (Hiibertz, 484). I København var her den vedbørlige Skilsmisse dragen;
hjemme paa Bornholm føltes den næppe mellem de
to jevngode Mænd. Og for øvrigt havde inde i Kan-
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celliet Skriverne maaske ikke altid nøje Rede paa,
hvem der skyldtes Tiltale som Adelsmænd, og de
førte saa af Høflighed hint "Vor Mand og Tjener"
ind i Kongebreve til Frimænd (C. F. Bricka: Hist.
Tidsskr., b. R. 4. B., 708). Men glippede det saaledes
for selve Samtiden, falder det en Nutidsforsker end
vanskeligere at skelne en ægte Adelsmand fra en
Frimand. Kendetegnet maatte snarest ligge i Fremmøde paa Adelens Fællesstevner; saadanrie holdtes
ikke paa Bornholm, som er og altid har været en
Landsdel for sig, og hvis Adel derfor aldrig kaldtes
til Deltagelse i Skaanes Adelsforhandlinger. Den Pers
Gagge [til Lensgaard], som skulde være nævnt i Underskrifterne paa den skaanske Adels Udtalelse 1647
10. Juni (Kr. Erslev, Rigsraad 'og Stændermøder, 3. B.:
373), har aldrig levet, han er født ene af en Fejllæsning; thi i selve Brevet fra Adelsmødet læses
tydeligt Jens Gagge [til Bulstofte].
Bornholm laa fjernt, lidt uden for Riget. Her
maatte Kongebud ideligt indskærpes paa ny, og saa
gjennemførtes de endda kun lidet, alt efter den Lejlighed der paa Landet var. Et Kongebrev udstedtes
1593, 30. Juni, om de mange Undersaatter paa Bornholm, der udgav sig for Frimænd og nægtede at
følge Indstevninger
for Landets Domstole , skønt de
.
bevisligt var fødte af Bønder og ufrit Folk, at saadan
selvgjort Frihed nu alvorligen forbød es dem. Da en
ung Karl havde skudt to Hjorte, lod Christian den
Fjerde ham slippe med Livet mod at bøde 100 Daler
og tjene tre, fire Aar i Krig i Ungarn; og samme
Dag 1605, 25. Marts, indskærpede Kongen de dog
heri uskyldige Frimænd Koldingrecessen fra 1553 i
strenge Ord; han havde erfaret, at en Part Knaber
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og frie Bønder paa Borringholm understod sig til at
tage sig Adels Jagtfrihed, . skønt de ikke var saa fribaarne eller af den Herkomst, at de billigen kunde
tilegne sig saadan Rettighed og Herlighed, og han
forbød da de Undersaatter, som agtede og holdt sig
for frie Folk, at skyde og slaa Adelvildt der efter
denne Dag, under Tiltale og Straf, dog hermed uforstaaet Rigets Adel, som havde Arvegods der paa
Landet (Hubertz, 517, 554).
Skellet mellem Adel og Frimænd kom til Syne i
en Arvesag. Peder Kofoed (1548--1616) sad efter
sin Fader, Herredsfoged Povl Hansen K, som Kongens Skattebonde paa Kofoedegaard (23. Selvejergaard) i 0stremarker. Hverken Fader eller Søn havde
deltaget i Frimændenes Møde 1572, hvor Farbroderen
Peder K og dennes to Sønner Jens K, "Vor Mand
og Tjener", og Hans K var til Stede. De var følgeligt af Frimandsslægt, men saa længe de ikke selv
ejede frit Gods, taltes de ikke blandt Frimænd. Peder
Kofoed ægtede o. 1575 den adelsbaarne Elsebet Henningsdatter Gagge og fik med hende fire Gaarde
(14., 16., 17. og 25. Vornedgaard) i Aaker; hun overlevedes af en Søn, ved hvis Død 1585, 19. Avg.,
Peder K arvede dette Adelsgods. Hans Svoger, Ridderrnands Mand Jørgen Gagge, tillod ham at tiltræde
det under Forudsætning af Kongens Billigelse; og
Christian den Fjerde tilstod da 1598, 3. Juli, ham og
hans Arvinger det saa frit, som andre der paa Landet deres Gods friest havde (Jul. Bidstrup, Stamtvl.
Koefoed B, 120). Først efter Køb af en fri Sædegaard
1606 nævntes Peder Kofoed Frimand (til Baggegaard).
Adelsmodet luede højest i Slægten Bagge, saa gik
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det ogsaa nu den værst. Endnu 1605 i Jan. tiltalte
et Kongebrev dens sidste Mand som Adelsmand: Os
elskelige Niels Bagge til Baggegaard, Vor Mand og
Tjener. Dette afholdt ikke Kongens Lensmand, den
i sin Adelsfølelse meget myndige Hans Lindenov,
fra at stevne for sig Bagge og andre frie Folk, som
tilholdt sig Vragret, og at fraraade dem slig Daarlighed; thi afstod de da den Mening, saa nær som
Bagge, der endeligt vilde have Dom derfor, om han
skulde give Afkald paa sligt Vrag, som hans Fader
og Farfader og nu han selv i 27 Aar havde nydt af
Baggestrand. Nørre Herreds Ting fældede 1605, 22.
Avg., den Dom, at Niels Bagge skulde stande 'til
Rette for alt, hvad han der paa Stranden havde tilegnet sig, og bøde sine tre Mark (gjøres æreløs) som
for andet uhjemlet (Tyvegods). Nu drog han til Kongen, af bad sin Forseelse som skeet af Misforstand
og udvirkede gjennem gode Mænds Forbøn 13. Okt.
et Kongebrev for, at han skulde lades fri og utiltalt
i denne Sag og Dommen ikke komme ham eller hans
Arvinger til Skade eller Eftertale, dog at han skulde
udrede billig Værd af det, han havde bjerget i sin
Ejertid. Imidlertid lod den strikse Lindenov ham videre forfølge for et Stykke af Kongens Strand, som
hans Fader gjennem et urette ligt Skelsyn havde lagt
ind under Baggegaard, og som Landstinget 1605,
24. Avg., havde fradømt ham (Danske Kane., indk.
Breve, 1606, 29. Febr.). Da han nu ikke kunde være
Adelsmand paa Bornholm, solgte Niels Bagge 1606,
3. Nov., sin Slægtsgaard til Peder Kofoed; søvant fra
tidligere Tid tog han Tjeneste i Kongens Flaade,
udnævntes 1611 til Skibshøvedsmand og findes sidste
Gang nævnt 1612.

Da nu Baggerne var borte, færdedes de bornholmske Frimænd mere jevnt og sindigt i de dem
undte smaa Kaar. Deres Tal svandt ind, i det de frie
Gaarde i stigende Mængde gik over paa danske
Adelsmænds Hænder. Yderligere mindskedes deres
Kaar, i det en kongelig Kommission, Jørgen Vind
og Ove Høg, 1624 overtalte dem til at lade deres
Fæstebønder indskrive i Hammershus Jordebog til
Ydelse af Ko- og Skursmør mod, at disses Adgang
til Kvægdrift m. m. paa Landets store fælles Udmarker holdtes dem aaben. Dette førte, ved Landgildens
Omregning 1671 til Hartkorn, med sig, at Frimændenes Vornedgaarde stod som hartkornskyldige til
Kongen; ud herfra gjorde Amtskriver Aug. Deekner
ved den store Inddragning af Kongeskænk 1680,
1. Maj, gældende, at Kongen var Medejer i disse
Gaarde, og han indkrævede nu yderligere Fæste-,
Arbejds- og Ægtepenge m. m. af dem. Ejerne maatte
da kæmpe haardt for deres frie Eje, men naaede gjennem lange Forhandlinger 1698, 2. Juli, kun dertil, at
Frivornederne efter deres Størrelse over eller under
8 Tdr. Hartkorn skulde svare aarligt 4 eller 2 Rigsdaler Ægtepenge, Hælften til Ejeren, Hælften til Kongen, til hvem som Medejer ogsaa skulde ved Fæsterskifte svares 5 Rdlr. Kendelsespenge, saaledes som
det 1650, 23. Dec., var indført for Kronens Skattebønder. Dette blev saaledes et stærkt Indhug i det
oprindelige Frimandseje og dets Herlighed. - Da
Christian den Fjerde 1613 oprettede Bornholms Milits, kom hvert Frimandsgods til at stille en Rytter
i denne; 1658 udgjorde dette ti Ryttere.
Som samlet Stand mødte Frimændene frem i Affattelsen af Hyldingsbreve. Den adelskrappe Lens-
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mand Hans Lindenov valgte deres Sendemænd, Frimanden Hans Kofoed og Povl Kofoed, der endnu
var uden Gaardeje og følgeligt ikke var Frimand, og
lod Landets syv Frimænd, deraf fire af Kofoedslægten,
1608, 6. Maj, give disse Fuldmagt til at kaare Prins
Christian i København. Efter· Lindenovs Død tilstedtes det dog ved selve Hyldingen i Lund 1610
de samme Frimænd med to senere tilkomne at gaa
sammen med Adelen (Danske Kane., indk. Breve
1610 u. D.). - 1647 ejedes de frie Mænds Gods af
syv Frimænd og fire Kvinder. 1648 udstedtes
Hyldingsfuldmagter af menige Adel, fri og frelse,
Claus Gagge, Niels Berildsen, Berild Hansen og sex
Mænd af Navnet Kofoed, medens 1650, 25. Maj, kun
mødte fire Udstedere. 1655, 24. Juni, gjordes
tydeligt Skel mellem Adel og Frimænd, i det Sivert
Gagge, Christian Maceabæus, Berild Hansen, Hans,
Mads og Claus Kofoed afskikkede ærlig og velbyrdig
Mand Christian Maeeabæus og fribaaren Mand Mads
Madsen Kofoed - altsaa 1 Adelsmand og 1 Frimand - til Hyldingen i København. - 1658, 29.
Dec., overgaves Kongen en Liste over 22 af Landets
Tilbagevinding fortjente Bornholmere; her nævntes
Hans Olsen Kofoed Frimand, medens hans Broder
Claus Olsen Kofoed ikke fik denne Tilføjelse til sit
Navn, i det han da ikke har ejet Frimandsgods. 1659,19. Jan., underskreves Adels og Frimænds Samtykke i Landets Atterkomst til Kongen af Christian
Maeeabæus, Fader og Søn, af Sivert Gagge og af
(Frimændene) Mads og Hans Kofoed, Berild og Anders Hansen og Svend Olsen. - 1661, 18. Sept., i
Rønne underskrev Adelen og Frimændene hver sin
Troskabsed; Adelens Brev undertegnedes af Mikael
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Eekstein og hans to Sønner, af Christian Maecabæus
og hans to Sønner og af som Landsdommer den
borgerligt fødte Peder Olsen Hassel; Frimændenes
Brev undertegnedes af sex Mænd af Navnet Kofoed,
af Svend Olsen, Mogens Christensen, Anders Hansen, Claus Hartvig og Anders Rosman, den sidste
tillige for sin Broder Lars Rosman.
Tylvten fuld troppe de bornholmske Frimænd her
op for sidste Gang som særlig Stand. Helt.løste ud
af Adelsstanden evnede de ikke at staa oprejst, alene
for sig. Deres tiltagende Armod tvang dem ind i den
almene Flok. Bornholms sidste Frimand, Berild Hansen til Bjerregaard (24. Vg.) i Aaker, havde inden
sin Død 1668 ødet alt sit herlige Gods gjennem Pantsætning; i Lille Halsegaard i Østrelnrsker havd~ han
laant store Penge hos sin Svoger, Bornholms ngeste
Mand, Præsten Rasmus Andersen Bleging i Vestremarker. Da nu denne forlangte at tiltræde Gaarden
som forfaldet Pant, dømte østre Herreds Ting 1663,
følgende gammel Vedtægt, at den ufrie Mand, Sognepræsten, ikke kunde tage frit Jordegods i Eje. Bornholms Landsting tilkendte ham dog 1664 Gaarden
som hans lovlige Ejendom. Hermed var Standsskranken mellem frie og ufrie Bornholmere omhugget, Frimandsstandens Dødsdom fældet, i det dens
Grundsten Eneretten til Landets frie Jordegods, var
væltet bort (Rigsark., Jordebog over Bornholms Frivorneder 1687, 4. Nov.). Samtidigt hermed gik Ordet
Frimand af Brug; kun af gammel Vane talte endnu
Jordebogen 1671 om Frimandsgods, lige som e~
Fuldmagt fra Stændermødet i Aakirkeby 1675, 8. Juh,
underskreves af Christian Maecabæus paa Adelens
og Frimænds Vegne.
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Saaledes gik det, at dei1landskendte Kapitajn Jens
Pedersen Kofoed aldrig naaede frem til at nævnes
Frimand; thi Arvegodset ejedes af hans Moder lige
til hendes Død 1685. Han tiIlagde sig ingen Sinde
Adelskab; paa den Tavle, han 1687 lod ophænge i
0stremarie Kirke, nævnte han sig selv "velædle og
mandhafte" , medens han omtalte sin Hustru Elisabet
Akeleje som adelsbaaren: "ærlig og velbyrdig".
Hans Fader, Borgmester Peder Kofoed i Rønne, førte
1645 Slægtens Gavlspænde i sit Signet; men kun
een Mand i Slægten, dennes Farbroder, Landsdommer Jens Pedersen Kofoed, død 1625, 9. Febr., blev
hele sit Liv mødt som Adelsmand, "Vor Mand og
Tjener", var gift med en Adelsfrue Anne Spendt, var
Medejer af jysk Adelgods i Salling sammen med
sin Svoger, Adelsmanden Hans Pors, og nævntes
paa sin Gravsten "ærlig og velbyrdig Mand". Han
stod saaledes som et enkelt adeligt Særsyn inden
for Frimandsslægten Kofoed; han døde barnløs.
Aartierne 1660-1690 saa talrige Frimandsgaarde
gjennem Pantsætning og Salg vandre over paa pengestærke Borgeres og Præsters Hænder. De nævntes
herefter Proprietærgaarde og Frivorneder. Særligt
mange samlede Borgmester Povl Kofoed i Svanike
paa sin Haand, han var ved sin Død 1686 en Mand
paa en halv Tønde Guld. Hans Enke, Oberst Hans
Schrøder Løvenhielms Søsterdatter Magdalene Margrete Heseler, ægtede det følgende Aar Vicelands. dommer Ancher Anthoni Muller, født 1654 i Kalundborg. Denne købte 1688 Vallansgaard i Aaker, der
siden 1580 havde været dansk Adels Eje, og da han
nu ejede Jordegods paa 206 Tdr. Hartkorn inden for
halvanden Mils Afstand fra denne, som selv var paa
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21 Tdr. Hk., søgte han 1694, 5. Juli, Kongen om
Tilladelse til heraf at oprette en fri adelig Sædegaard.
Bornholm gik som hidtil fri af en saadan; thi Muller
modtog et Afslag hos Regeringen, som grundede det
paa, at alle Bornholmere havde sær Frihed i Kraft
af Privilegierne fra 1658. Har Regeringen virkeligt
opfattet disse Privilegier, der kun forelaa som et Tilsagn af Kongen, derhen, at alle Bornholmere i Kraft
af dem var Herremænd, saa kom den himmelvidt
bort herfra senere, 1770, 21. Sept., da Privilegierne
endeligt fik deres ret snevre Lovform.
De hævdvundne Friheder fulgte nu Proprietærgaardene og Frivornedgaardene med deres vexlende
Ejere af Bonde- og Borgerslægt. Fjorten Proprietærgaarde havde altid, atten Frivorneder til Tider været
Frimænds Sædegaarde. Endnu 1839 sattes syv af de
første til hver 12 Tdr. bornholmsk Hartkorn, som
Følge af, at de i Frimandstiden stadigt paa Samfrændeskifter var vurderede til 1 Td. Smør i Rente.
Først den i det følgende Tiaar gjennemførte Matrikulering ændrede dette Forhold. Proprietærernes Herligheder dannedes af Frihed for Landgilde, Tiende,
Kendelsespenge, Ægtkørsel og Værnepligt samt, som
en Rest af Frimændenes omtvistede Hals- og Haandsret, i Nydelse af Sagefald, Indfæstningspenge og
Skifterettighed paa Gaardens Grund. Denne Halsog Haandsret, som ogsaa Præster og Officerer tiltog
sig af de dem tillagte Embedsgaarde, kunde skabe
højst mærkelige Forhold. Da Amtskriveren vilde indkræve en Bøde hos Korporal Hans Jørgensen i Aaker,
der 1681 havde gjort sig skyldig i Lejermaal paa sin
Officersgaard, mente denne, at Bøden retteligt tilkom
ham selv, og han fik heri Medhold af Herredstinget.
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Endnu 1737 tildømte Vestre Herredsting Gaardens
Herskab en lignende Bøde. Man kunde altsaa se en
saadan Officer tage baade sin egen og sin kvindelige Makkers Bøde til sig og en Præst have kærkommen Indtægt af slig Utilbørlighed paa sin Præstegaard (Jordebogsregnsk. 1684, 1737). Det kunde falde
i en gældbunden Ejers lykkelige Lod at forvalte
Skifte efter sin velstaaende Fæstebonde. Ikke blot
selve Proprietærerne, men ogsaa hver Ejer af Frivornedernes Jordebogafgifter, der som en købt Skaf
gik fra Haand til Haand, krævede Skifteforvaltningen
for sig, saaledes i 1783 i alt 65 Ejere af slig Herlighed. Først 1817, 25. Juli, forsvandt den ved, at
alle Skifter lagdes ind under de almindelige Myndigheder. De andre Herligheder skrumpede ind fra
Tid til anden; de sidste faldt ved Ejendomsskyldens
Indførelse 1904.
Da Borringholms gamle Vedtægt om Arvegangen
i Selvejergaarde 1773, 14. Okt., var bleven ophøjet
til Lov, søgte Peder Torkelsen paa Gadebygaard,
Jørgen Kofoed ipaa Kofoedegaard, Peder Andersen
paa Halsegaard [0stremarker], Povl Kofoed paa
Skovsholm, Mogens Sommer paa Kaasegaard [Ibsker], Herman MUller paa Kannikegaard [Bolsker],
Mads Kofoed paa Eskesgaard [Persker], Peter Rasch
Dam paa Vallansgaard [Aaker], Alexander Kofoed paa
Almegaard [Knudsker], Peder Hansen paa Vællensgaard, Andreas Pedersen Rasch paa Kyndegaard, Peder Hansen paa Blykobbegaard [Nøkker], Andreas
Kofoed paa Baggegaard [Klemmedsker] og Christen
Hansen paa Hallegaard [Olsker] 1775, 20. Febr., om
at Proprietærgaardene vedblivende maaUe holdes fri
af denne Arvevedtægt eller Itu Lov; de fik 19. Avg.
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Afslag i Danske Kancelli. Her saas Datidens "Frimænd", omklædte i Proprietærers Dragt, her hørtes
en sidste Gjenklang fra Frimandstiden.
.
- I Følge et samlet Overblik paa Brevskabernes
Vidnesbyrd fandtes der paa Bornholm inden Aar 1400
frie Slægter, i det mindste for en Del af samme Rod
og Blod som danske Adelsslægter. Deres Medlemmer havde efter Landets Vedtægter Eneret til at tiltræde det frie Jordegods, der var, og ved sligt Eje
at blive Frimænd. Landets særegne Forhold medførte, at Godset ikke blev fuldt ud afgiftsfrit, som
Adelsgods andet Steds i Danmark, samt at ingen Frimand kunde blive Højadelen jevnstilIet i rigt Godseje. Men i øvrigt kendtes ingen Forskel mellem Frimand og menig Adelsmand inden Aar 1500. - I det
følgende Aarhundred tog dansk Adel meget Frimandsgods paa Bornholm i Eje. Dens Krav paa fuld
Adelsfrihed optoges af Frimændene, og disse fandt
heri til Tider, 1541-...:-53 og 1572-76, Støtte hos
Kongemagten under dens Kamp for at kue og knuse
Lybekkermagten paa Bornholm. - Efter dennes Fald
1576 drog Kongen skarpt Skel mellem Rigets Adel
og Bornholms Frimænd. Disses Grundvold, deres
frie Jordegods, indsnevredes mere og mere; og en
Dom 1664 af Bornholms Landsting, som kuldkastede
deres Eneret til at eje dette Gods, blev Frimands- .
standens Dødsdom.
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Bornholms Landsting.
Af

M.

K.

ZAHRTMANN.

I Oldtiden har sikkert Tingstad i Vestremarker
Sogn været Stedet for Bornholmernes Fællesting, nær
ind under Almingen, i hvilken Skov Kongeborgene
laa, indtil den sidste, Lilleborg, 1259 lagdes varigt
øde. At, som det siges, Bornholmerne nogen Sinde
skulde have haft Tingsted ovre i Skaane, er ganske
uhjemlet og usandsynligt. Det 40 km brede Hammervand skulde nok hindre dem fra at møde frem i Flok
og Følge paa Dag og Time i Lund for der at drøfte
deres Lands Vilkaar. Endnu 1638, 1. Okt., maatte
Christian den Fjerde lade udgaa aabent Brev om, at
Landsdommeren paa Bornholm ikke maatte ind stevnes for Herredag i Danmark om Vinteren for den
farlige Rejses Skyld.
Vel laa Bornholm sit danske Frændeland Skaane
nærmest, særligt nær 1149-1522, da dets Landsherre var Ærkebispen i Lund. Dog træder det stadigt frem som en særlig Landsdel, i det Brevskaberne
sige Skaane (Halland, Bleging) og Bornholm. Dets
Domstole fulgte kun som Regel Skaanske Lovbog;
af og til toges en anden af de danske Landslove til
Grund for deres Domme, og i mange Tilfælde fulgtes
Landet Borringholms gamle Vedtægt, særligt i de
hyppige Trætter om Arvegang og Gaardsæde. Denne

Vedtægt fjernede sig vidt fra al anden dansk Arveskik. Sligt tyder stærkt paa, at Bornholm, saa længe
Landslov og Ret er plejet der, har haft sit eget Landsting. Som Landets verdslige Herre saa desuden
Ærkebispen sig bedst tjent i, at det stod frit af det
af ham uafhængige skaanske Landsting.
Landstinget sam mødte ved Aa Kirke, hvor endnu
Stokkekilden i sit Navn minder om Tingstokkene
eller -bænkene. Dets skriftlige Brevskaber udfærdigedes i Kirkens Vaabenhus. Dette, nu det ældste Vaabenhus ved nogen dansk Kirke (Trap 1921, III, 576),
menes bygget paa en Tid, da Folk endnu ikke drog
væbnede paa deres Kirkegang, og i saa Henseende
tør Bornholmerne næppe mistænkes for større Stridbarhed end andre danske Folkelag. Aa Kirke Vaabenhus er da rejst i et andet Med end at gemme paa
Mændenes Vaaben under Gudstjenesten. Det er opført i Valdemar Sejrs Dage, den Konge, der vandt
sin varigste Sejr ved at lade udarbejde og vedtage
Landslove. Den Tanke ligger da nær, at dette Vaaben hus er bygget efter Kongens Ønske til Brug for
Landstinget, som skulde pleje Landsloven paa Bornholm. Vist nok raadede Ærkebispen i Lund da for
Aa Kirke og det meste af Bornholm; mellem Kongen
og ham var imidlertid ingen Ufred, og Bornholm
vllr en Del af Kongens Rige, hvilken kun var overdraget Ærkebispesædet med Kongens Stadfæstelse
af 1236.
Det ældste, nu kendte Brevskab fra Bornholms
Landsting er udstedt 1319, 24. Maj, i det alle Landet Borringholms Indbyggere (omnes et singuli terram
Borendeholm inhabitantes) denne Dag lpaakaldte
deres Konge Erik Mændveds Hjælp mod Ærkebisp
11
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Esger Juuls svigefulde Færd med at forraade Landet
i Fremmedes Aag [ind under Sverig], og herom udstedtes et latinsk Brev, hvorunder sattes Landet Borringholms Fællestings Segl (sigillum communitatis
dictae terrae). Af dette Brev (L. de Thurah, 204-6;
Bomh. Saml:XII, 109 -1 O) fremgaar, at Bornholmernes Fællesting var indgaaet som et fast Led i Landets Samfundsbygning, i det det havde sit eget Segl
i Brug til at sætte under de paa Tinget vedtagne og
udstedte Brevskaber om Landets almene Forhold.
End videre ses, at Lagdelingen i Stænder endnu ikke
var kendeligt udviklet paa Bornholm, hvis Købstæder
først da var i Færd med at skille sig ud fra Landsherrederne; Folket var endnu for faatalligt til at turde
tillade sig den Overdaad at gaa ud fra hinanden i
Stænder.
Derimod viser Brevet af 1319 ikke fuldgyldigt, at
Fællestinget allerede da var udformet til at omspænde
alle de Omraader, som senere findes lagte ind under
Landstingets Gjøremaal. Det er dog lidet troligt, at
Landets Mænd samledes paa Tinge for at raadslaa
om Samfundets Brøst og vedtage Skridt til at afhjælpe dem, uden at de til lige nyttede Lejligheden
til at forkynde hidkomne Landsherrebreve, til at stifte
Vedtægter og især til endeligt at afgjøre Retstrætter,
som de af Bøndernes egen Midte valgte Herredsfogeder ikke havde magtet at stille til endelig Fred
paa Herredstingene. Saadan Forkyndelse, LovstifteIse og Domsigeise blev Landstingets Hverv. Med
god Føje kaldte Lensmanden Ebbe Ulfeld 1649,
10. Juni Landstinget et Parlement; han mente det
som et Haansord, Tidens Tilskikkelser gjorde det til
et Hædersnavn.

Den Mand, som indtog Forsædet i Landstinget,
nævntes oprindeligt, saaledes endnu 1443, 6. Juni
Landstings-Saghører; dog allerede 1429, 5. Juni findes det siden hen gængse Navn Landsdommer brugt.
Da Navneskiftet saaledes er fremtraadt lidt efter lidt,
tør der næppe tillægges det synderlig Vægt. Dog er
det sandsynligt, at Landstingets Retsbreve oprindeligt
ere udgaaede af en fælles Drøftelse med flere gode
Mænds Underskrifter, og at de først senere fremme
i Tiden o. 1572 ere udstedte alene af Landsdommeren
i eget Navn og paa hans Tilsvar. For sin Gjerning
havde Landsdommeren kun en ringe fast Indtægt,
oprindeligt maaske kun al Foderhavren af 27 Selvejergaarde i Povlsker Sogn, 4 Skepper af hver. I øvrigt skiftede Lønnen fra Landsdommer til Landsdommer, efter hvad han kunde udvirke hos Landsherren; oftest forlenedes han med en eller flere Gaardes Landgilde og kunde tage en af disse til Bopæl.
Først 1671 findes en fast Pengeløn tillagt ham. Om
den Indtægt, han havde i Sportler, haves ingen Oplysning.
Til Landsdommer, som udnævntes af Landsherren,
Ærkebispen og senere Kongen, sattes først en Mand
af fri, adelig Slægt. Men da AdeL vantrivedes paa
Bornholm (og i Bleging), valgtes her senere en god
Mand af Frimands- eller Borgerslægt, en enkelt Gang
en dygtig Bonde. I andre danske Landsdele kunde
kun en Adelsmand blive Landsdommer. Lensmanden
Ebbe Ulfeld udbad sig gjennem Otte Kragh hos Christian den Fjerde at faa en god Mand [::>: Adelsmand]
sendt til Bornholm for at sidde i Landsdommers Sted
i nogle Sager, i hvilke den daværende Landsdommer
selv var Part; Kongen valgte da Christian Erichsen
11*
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Valkendorf til Fliginge Gods, men skrev Kragh 1647,
28. Okt. til UHeld, Hans Majestæt formente dog udi
Begyndelsen, at dertil Herremænd ikke bruges kunde,
eftersom Privat-Personer der altid Landsdommers Bestilling forestaaet havde (Rigsark., Sverig 215, Nr. 27).
Naar trods dette Kongebreve af og til tiltale de bornholmske Landsdommere som Adelsmænd, "Vor Mand,
Tjener og Landsdommer", kan Grunden hertil søges
i Kancelliskriverens Vanvare, i det han var vant til
at affatte Kongebreve til Landsdommere i det øvrige
Danmark saaledes (C. F. Bricka, Hist. Tidsskrift, 5. RIV, 708).
Bornholms Frimænd indtog en særlig Stilling til
og i Landstinget. Det var med Forbigaaelse af Herredstingene, hvis Dommer var en Bonde, deres første
og rette Værneting; dette var en Slags adelig Forret
for dem til kun at kunne dømmes af deres ligemænd. I Landstinget mødte Frimændene frem til
Drøftelse af forefaldende Sager og til som Vidner at
underskrive derfra udstedte Breve samt sætte deres
Segl under disse ved Siden af Landsdommerens.
Deres let kendelige Vaabensegl gjorde dem vel skikkede til saaledes at hjemle Landstingets Brevskaber.
Paa lignende Vis indtraadte indtil 1576 selve Høvedsmanden paa Hammershus, enten selv eller ved en
Sendemand, jevnligt i Landstinget. Her mødte regelmæssigt Ridefogden fra Hammershus, Herredsfogderne og Sognenes Sandemænd for at indanke eller
svare til fældede Domme. Ogsaa Præsterne deltog
i Landstingets Overvejelser. I et Møde 1558 fremlagde Frimanden Oluf Hansen to gamle Kalveskindsbreve, hvilke blev læste og sete af saa mange, som
læse kunde, hvilke Breve Høvedsmanden Schweder

Kettingk ogsaa oversaa; siden gav han Landsdommeren Hans Berildsen og Meddommeren Peder
Gagge dem; des lige sad og Herr Povl, nu salige
med Gud, som var Provst samme Tid, paa Togbænken og tog samme Brev, overlæste det og sagde:
Sandelige dette Brev synes meget fortænkelige i de
to nederste Linjer (Herredags Dombog 1559, 11. Avg.,
Fol. 13-15).
Landstinget sattes hver fjortende Dag; dets Retsdag var hveranden Fredag for ikke at støde sammen
med Herreds- og Bytingenes Retsdage, som laa tidligere i Ugen. Mødetiden var Solopgang. Rettidigt
Fremmøde kunde volde de haardføre Deltagere 25
km farligt Natteridt ; selve Landsdommerne boede
ofte milevidt fra Tingstedet, og mærkeligt nok fæstede ingen af dem Bo i Aakirkeby, hvor ogsaa kun
enkelte af Landstingsskriverne hørte hjemme; nogle
Landsdommere sikkrede sig dog Ret til at overnatte
paa en af de dem tillagte Gaarde i et nærliggende
Sogn. Søgte man paa det kolde Vinterridt Varme i
Kroppen ved en hyppig Slurk, hændtes det, at Landstingets Værdighed led Skaar, saa at det splittedes
ved Drukkenmands Støj og Skælden. Tingmødet
skulde og burde af gammel Sædvane være sluttet
inden Middagstimen. Lensmanden Ebbe UHeld paatalte 1649 skarpt, at Landstingets Møde var fortsat
ind paa Natten og gjenoptaget den følgende Dag.
Et klart Billed af et Landstingsmøde haves fra
1550, 23. Maj, da Biskop Frans Vormordsen fik Bornholmerne til at gjenoprette Rønne Latinskole (80rnh.
Saml. VII, 59-60). Mødet holdtes i fri Luft inden
for de fire Tingstokke eller Togbænke, bag hvilke et
udspændt Tovg holdt Almuen tilbage. Paa disse
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Bænke sad denne Dag Biskopen, Høvedsmanden,
Landsdommeren, tre Frimænd og fire Sandemænd
med flere gode Bornholmere. Efter at Biskopen havde
forebragt sit Forslag, gik strax de ypperste af Frimændene, alle Sandemændene, de ældste Bønder og
nogle Borgere ud af Tingkresen for at raadslaa, hvor.
efter de vendte tilbage og paa menige Landsens
Vegne samtykkede i Biskopens Forslag og tilsagde,
at af hver Bonde- og Bygaard skulde aarligt udredes
en Skoleskilling. Hermed var dette lovlig Vedtægt
for Bornholm.
Sit væsenlige Virke fik Landstinget som almen
Domstol, for hvilken Retssager fra Herreds- og Bytingene kunde indstevnes. Gjorde Sagens Gang det
nødvendigt, udmeldtes her Medlemmer af Ottemandsog Tolvmandsnævn, til Samfrændeskifter og til Skelsætninger o. lign. Landstingsdommene kunde atter
indankes for Domkapitlet i Lund, efter 1522 for Rigets
Herredage. Da Overfarten til andre Dele af Riget
var saa trang, sattes af og til lidt Herredag paa Bornholm, i det Kongen sendte to eller tre af Rigens
Raader hid for at sidde Retterting, saaledes 1538,
43, 55, 72, 94, 1618, 31, 50. Ellers var Landsdommeren øverste borgerlige Embedsmand paa Landet,
selve Kongens Lensmand paa Hammershus maatte
bøje sig for hans Domme. Gjennem denne Magtstilling greb han ofte ind i Landets Historie. Uretfærdige Lensmænd som Hans Lindenov og Ebbe
Ulfeld og en Amtskriver som Augustus Deckner oplærte Bornholms Bondestand i at hævde sin Ret for
Landstinget 1610, 51 og 91.
Som en Affødning af Landstinget dukkede efter
1650 Bornholms Stændermøder frem. Bedst kendt
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er det noget uregelrette Stændermøde 1658, 10. Dec.
ved det fra svensk Herredømme gjenvundne Hammershus, hvor Landets verdslige og gejstlige Stænder, saa mange som da var til Stede, udkejste Claus
Kames til Bornholms midlertidige Styrer, Jens Kofoed til Militsens Forvalter og Peder Olsen til Sendemand til den danske Konge. I Aakirkeby holdtes
1659, 3. Okt. og 1660, 14. Nov. Møder af alle Stænder
for at bønfalde Kongen om Afskaffelse af det hidsendte Rytteri, hvis Underhold tyngede Folket stærkt.
I Aa Kirke samlede Guvernør Martin Barteldt Landets
Stænder 1675, 1. Juni for at overveje Bornholms Forsvar under den nys udbrudte Krig mod Sverig, og
her affattede de 8. Juli det Klageskrift til Kongen,
som fik denne til hastigt at kalde Barteldt bort fra
Bornholm (Bornh. Saml. XIV, 29-33). Klagen underskreves paa samtlige Stænders Vegne af Landsdommer M. Eckstein, af tidligere Landsdommer Peder
Olsen og af Landsprovsten Jens Lauridsen Malmøe;
Fuldmagten for de fire Stænders Sendemænd til Kongen udstedtes af Christian Maccabæus for Adelen og
Frimændene, af Provsten for Gejstligheden, Borgerne
satte de fem Købstæders og Bønderne de fire Herreders Segl under, hvorpaa Landsdommeren forsynede den med sin Underskrift til Vitterlighed (L. de
Thurah, 261). Senere Stændermøder kendes ikke.
Disse Møder var holdte, som Tid og Lejlighed krævede, og vist altid under Landsdommerens Ledelse.
Stændermødernes Fremkomst tør være Tegn paa,
at Landstinget fra nu af virkede væsenligst ene som
retslig Domstol. Alt som Menneskers Haardførhed
mindskede, kunde dets Forhandlinger ikke foregaa
under aaben Himmel, og efter 1690-1700 søgte det
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da Husly hos en eller anden Borger og mest hos
en Kromand i Aakirkeby. Fra denne tilfældige Ordning kom man bort ved kongeligt Reskript 1776,
27. Dec., da Mødestedet flyttedes til Rønne Raadhus,
det firkantede Bindingsværkshus, som stod paa søndre Hjørne af denne Bys Storegade og Raadhusstræde. Da dette gik i Forfald, flyttede Landstinget
1809 tvers over Storegade ind i den hensygnende
Latinskoles Sal. Medens Krigen mod England truede
Bornholm med Afspærring fra Sjælland, sattes 1808,
6. Maj en Overkriminalret paa Landet selv, dannet
af Amtmand og Herredsfogder, i det man med Vilje
forbigik den da svagelige Landsdommer; denne Ret
skulde som øverste Instans fælde Dom i Delinkventsager. Den ophævedes allerede 1811, 9. Okt.
Efter Aar 1800 skrumpede Landstinget ind. Dets
Forretninger udførtes af Landsdommeren alene, i det
kgl. Reskript 1800, 29. Avg. forenede den hidtil selvstændige Landstinghører og -skriversti\ling med
Landsdommerembedet. Bornholm mistede sit mindst
500 Aar gamle Landsting, da kgl. Plakat 1813, 29.
Juni, et Fjerdingaar efter den sidste Landsdommers
Død, ophævede det. Til at afbøde dets Tab gaves da
Bornholmerne en Særsti\ling, i det alle Justitssager
kunde fra Landets egne Underdomstole indankes
umiddelbart til Højesteret, medens kun offentlige
Politisager fra Herrederne og private Sager kunde
indstevnes for Landsoverretten i København.
Fra 1429 til 1813 kunne 25 Landsdommere nævnes
i en næsten ubrudt Række. Deres Færd og Tilskikkelser turde vel være en indgaaende Skildring værd.

Bornholmske sognegilder.
Af
OTTO SMITH.

Gildeinstitutionen i Danmark kendes bedst i middelalderen, hvor den opnåede en ganske overordentlig blomstring. Men gilderne bestod dog allerede i
den hedenske tid,. hvad ikke mindst stednavnene
viser os, og de vedblev enkelte steder at bestå helt
op til vore dage, navnlig på Bornholm.
Gildet var en sammenslutning af mennesker, der
indgik aftale om fælles hjælp over for alt ondt, der
kunde møde dem, en assuranceforanstaItning, som
oldtidens og den første middelalders usikre levesæt
i høj grad påkrævede. Som et ydre udtryk for sammenhørigheden samledes gildebrødrene og -søstrene
visse tider om året til sammenspisning og sammendrik.
Den første kerne til gilderne i norden må sikkert
søges i de hedenske blotgiIder, hvor de, der hørte
sammen i blod og ære, efter ofringen til guderne
satte sig til bords for sammen at nyde kødet af offerdyrene og drikke gudernes minne. Denne minnedrikning for Odin, Thor og Frøj gik direkte over i
de katolske gilder, hvor man blot ændrede det til at
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være minner for Kristus, Guds moder og gildets
værnehelgen.
Alle ceremonierne fra de hedenske offergilder
fæstnede sig ligeledes i et strængt ceremoniel i de
katolske gilder, og selve den middelalderlige sammenslutningstanke fik i de særlige gildeformer et
udtryk, der peger tilbage på det hedenske fostbroderskab.
Fra 1100'erne og op til reformationen findes en
lang række vedtægter for gilderne bevaret. De kaldtes
gildeskråer, og bestemmelserne heri kan deles i fire
hovedgru pper.
Værnebestemmelsernes vigtigste punkt var blodhævnspligten. Dræbtes en broder af en uden for gildet stående, skulde brødrene hævne ham ved at slå
drabsmanden ihjel. Senere mildnedes dette til, at de
skulde påse, at drabsmanden betalte den store afgift
i penge, der fordredes for et sådant drab; men udeblev den, skulde blodhævnen træde i kraft. Med den
bedre retstilstand i landet faldt denne bestemmelse
efterhånden bort og findes ikke i skråer yngre end
1340'erne.
Det samme gælder den bestemmelse, hvorefter den
broder, der havde dræbt en uden for gildet stående,
skulde hjælpes på flugt enten i en båd eller på en
hest, hvormed han kunde slippe ind i de store skove,
hvor alle spor tabte sig.
Var det så galt, at en broder slog en anden broder ihjel, skulde gildet sørge for at drabs afgiften
("tak") blev betalt af drabsmanden, og betalte han
blot en yderligere stor afgift til gildet, kunde han
godt blive stående i gildet, om brødrene blot gik
ind derpå.
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En anden vigtig bestemmelse var den, at en broder der blev indstevnet for kongen, bispen eller ande~ mægtig mand, skulde have et tilstrækkeligt stort
følge af brødre med sig til tinge. I en tid, hvor
mededen spillede så stor en rolle i retslivet, var det
jo en kraftig værnebestemmelse, der stillede en gildebroder langt gunstigere end en, der ikke var medlem af et gilde.
Af domsbestemmelserne var den den vigtigste, der
krævede, at brødrene skulde søge gildets domstol og
ikke tinget, en fordring, der først sent ændredes til,
at gildets domstol skulde søges før tinget. Hele
dette forhold synes at tyde på, at gildet som dømmende myndighed er ældre end tinget, og at det har
arvtaget denne myndighed fra husfaderens domsret i
et endnu snævrere samfund.
At bevare denne domsmyndighed var i århundreder et vigtigt afsnit i gildernes kamp med den stadig
stærkere regeringsmagt i landet. Den arvtoges af
håndværkslaugene, der kun veg tomme for tomme,
og rester af denne gamle domsret kan endnu i
1700'erne spores i de bornholmske landsbygilders
skråer.
De humane bestemmelser skyldes udelukkende
den kristne påvirkning. De påbød at hjælpe den broder, der var kommet i nød ved ildebrand, skibbrud
og lignende, som var faldet i fangenskab eller var
kommet i uforskyldt fattigdom. De påbød at hjælpe
i sygdomstilfælde, at våge over syge og døde og at
følge de døde til deres sidste lejersted.
De selskabelige bestemmelser var de mest omfattende. De gav regler for, hvorledes man havde at
forholde sig ved selve sammenskudsgildet.
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Inden man gik til gildet skulde man under bødestraf høre messen. Desuden havde man pligt til at
møde til gildet, med mindre man var syg. I dette
tilfælde kunde man efter anmodning få bragt øl hjem.
Før man gik ind i gildeshuset, måtte man aflægge
sit værge, en ganske nødvendig foranstaltning for at
undgå drab, når øllet gik ind og viddet ud.
Det, der skulde fortæres, tilvejebragtes oprindeligt
ved almindeligt sammenskud af såvel saltmad som
øl. Senere afholdtes det dels af den "igang" , som
man betalte ved sin indtræden, dels af de bøder,
der faldt.
Og bøder var der nok af t Disse kom navnlig ind
ved forsyndelser mod de regler for "god tone", som
skråen indeholdt. Man måtte ikke bande, og man
måtte ikke slå sit krus itu. Heller ikke måtte man
yppe klammeri, trænge sin nabo af sædet eller ødelægge bænke og borde. Det var forbudt at kaste op
i gildeshuset eller paa anden måde være urenlig.
Man kunde godt mod en bestemt afgift få lov til
at tage en gæst med, men man skulde være ansvarlig for alle hans handlinger, som havde man selv
begået dem.
Gildet styredes af en oldermand, der til sin hjælp
havde nogle stolsbrødre eller gærdemænd. Som det
senere skal omtales under de særlige bornholmske
gilder, kunde der også være enkelte andre embedsmænd.
I købstæderne ejede gilderne ofte deres eget hus,
ja undertiden flere, og ved deres halvt gejstlige karakter med særlige altre i byernes kirker for deres
værnehelgener, samlede de sig navnlig i den ældste
katolske tid store rigdomme.

Men ogsa 1 landsbyerne fandtes der tilsvarende
gilder. Fra middelalderen er der kun bevaret tre
landsbygildeskråer, men man har efterretninger om
en hel række andre landsbygilder, spredt over hele
landet. Da antallet heraf er stort, og da man må gå
ud fra, at sådanne institutioner blandt bønderne ikke
kan have sat sig mange skriftlige spor, kan man sikkert gå ud fra, at hver by, købstad eller landsby,
har haft sit gilde, købstæderne efterhånden en hel
række forskellige,
Også efter reformationen, der ellers så nogenlunde
udryddede gilderne, haves der spor af landsbygilderne, medens købstadsgilderne hurtigt forsvandt
eller helt ændrede karakter.
I de såkaldte vider og vedtægter*), der ordnede
landsbyernes indre forhold på grande- og bystævnerne, findes mange steder ganske øjensynlige rester
fra de ældre gilder.
Men navnlig på Bornholm, hvor gilderne alle overlevede reformationen, og bevarede de fleste af de
gamle skikke helt op mod vore dage, er forholdet
meget tydeligt og giver os gode holdepunkter til forståelsen af disse bondegilder, som ellers vilde være
meget lidt kendt.
På denne mere afsides ø holdt de gamle skikke
sig - som det også var at vente - længst, og vi
. skal i det følgende se, i hvor høj grad disse gilder,
hvoraf et par skal eksistere endnu, minder om de
middelalderlige gilder i købstæderne.
Som bekendt adskiller Bornholms landbebyggelse
sig en del fra det øvrige lands. Om egentlige landsbyer er der ikke tale, men hvert sogn i de fire her.') Udgivet af Bjerge og Søegård.
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reder sluttede sig her sammen om sit gilde. I de
store sogne var de dog delt i to, så at der tales om
nordre og søndre gildesbo, eller østre og vestre.
På det tidspunkt, hvor vi gennem skråerne får
noget kendskab til dem - og det er som for de
fleste bondegilder i det øvrige land først efter reformationen - var de, som man også måtte vente det,
allerede gamle institutioner, der hver ejede en gård
i sognet, det såkaldte gildesbo.
På hvilket tidspunkt, og ved hvilke midler de er
kommet i besiddelse af disse gårde, der sikkert overalt var en af de vårnede gårde, vides ikke, og det
er tvivlsomt om et lignende gårdeje har været almindeligt i den øvrige del af landet. Sporene deraf
er meget få efter reformationen.
Gildesboet var lejet ud til en fæster, og efter gårdens værdi var hans årlige afgift til gildet oftest
fastsat i øl, brændevin og tobak, undertiden også i
en yderligere pengeafgift.
Under den senere omtale af de enkelte sognes
gilder skal deres særegenheder nærmere blive gennemgået, men forinden skal gives en samlet udredning af, hvad der hører til disse gilders indre liv og
deres forhold til Danmarks andre gilder i fortid og
samtid.
Som allerede antydet kendes intet til deres oprindelse. Den bagi trykte liste over de bevarede
skråer giver os intet holdepunkt for deres omtrentlige alder. Fordi øster Marie sogns søndre gildeskrå er den ældste, kan de andre godt have bestået
lige så længe, ja, det er det sandsynligste, at de alle
er opstået samtidig en gang i middelalderen.
Flere af dem har også bemærkninger om, at der

har eksisteret ældre skråer end den foreliggende, ligesom der undertiden forekommer udtryk som "efter
gammel skik" o. 1., forhold der nærmere vil blive
undersøgt i det følgende.
Af skråerne for Poulsker 1791 og Bodilsker 1770
ses det, at gilderne efter en død periode er blevet
oprettet påny med kongelig tilladelse, åbenbart med
tillæg af noget jord (neppe udmarksjord, se nærmere
under sognene). Det ene sted står der: "det lau og
gilde') som vor allernådigste konge os haver givet
til en fri skænk og gaave", det andet: "det gilde,
som Hans Majestæt kongen allernådigst haver forundt sognets bønder af gildes jord, som dem samtlig er givet. "**)
Om gildernes formål siges der i skråerne intet,
således som det er skik i moderne foreningers love;
men af indholdet fremgår det tydeligt nok, at hovedformålet er det festlige samlag på et halvt religiøst,
halvt selskabeligt grundlag. Det første, der i den
ældste tid også omfattede en tvungen deltagelse i
kirkegudstjenesten inden gildet, understreges af den
omstændighed, at hvert gilde havde sin skråpræst,
der var sognets præst og også kaldtes sogneherre.
Gildets embedsmænd var de samme som findes
*) Ordene lang og gilde bruges i flæng og betegner da også
det samme. I den øvrige del af landet bruges laug hyppigst om
håndværkernes sammenslutninger.
**) Udtrykkene om kongen er vist kun brugte i kraft af, at
gildesgårdene nu en gang bestod med stiltiende billigelse af
staten. Som oprindeligt alle vårnedgårde på Bornholm var de
kongen uvedkommende, svarede fæste afgift til ejerne (her sognets
bønder), men ikke landgilde til kongen, modsat selvejergårdene
(kongens skattebønder). Udtrykkene »kongen· er sikkert tagne
fra den bornholmske tradition, der også senere omtales.
.
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i andre gilder og laug, nemlig en oldermand og et
par stolsbrødre, som havde de løbende forretninger,
desuden en skænker eller tapper (taprian) og endelig skråpræsten.
En skråpræst kendes ellers ikke i andre protestantiske gilder, og navnet forekommer også ret sjældent i middelalderlige skråer. Han defineres i en
skrå fra SkarhoIt (Skåne) som "den, der læser skråen
op", hvilket almindeligvis fandt sted ved hver gildesammenkomsts begyndelse for at banke dens paragraffer ind i medlemmernes hoveder, så at de ikke
forsyndede sig imod den.
,
Skråpræsten kaldes både her og i de middelalderlige skråer lige så ofte skråherre og omtales i
de sidste (f. eks. i Malmøskråen c. 1360) som den,
der skal oppebære ofret af gildets messer, eller (som
i Roskilde smedes skrå af 1491) som den, der skal
holde messen, og til hvem der skal ofres en penning.
Der er altså ingen tvivl om, at han lige fra den
ældste tid må have været en gejstlig person, men
han fandtes ikke almindeligvis i de middelalderlige
gilder, hvilket fremgår af, at han foruden i de anførte skråer kun omtales i et par andre Malmøgilder,
i Svendborg St. Knudsgilde, i Slagelse skomageres
gilde (1471) og i Roskilde st. Lucii gilde.
Skråpræstens stilling i gildet var høj. Han nævnes altid jævnsides oldermanden, og der var bøder
for at forstyrre hans tale såvelsom oldermandens.
Det viser sig, at de bornholmske præster lige fra
reformationstiden har indset det rigtige i, at de ligesom deres sognebørn var medlemmer af gildet. I
den grad var de på det rene med gildernes nytte,
at de, som det skal ses i det følgende, kraftigt, mod-

satte sig deres ophævelse, og først i 1800'erne*) kom
der præster, der kunde tænke sig noget sådant. At
den bornholmske skråpræst også kunde være en
verdslig kan ses af et fæstebrev 1787 fra Knudsker
sogn, hvor embedet bestyredes af sergent Mikael
Lund.
Hvorledes præsternes indflydelse i det store og hele
har været på gildernes forhold, lader sig ikke udrede
af det forhånden værende materiale, men af een skrå
kan dog ses, at sognepræsten, der også i samme
gilde kaldtes sogneherren, har sat et afgørende præg
på gildet og drejet det om i mere kirkelig og religiøs
retning.
Det er skråen af 1599 fra Nylarsker eller som det
gamle navn var St. Nikolaj sogn, der viser dette.**)
Den er "skreven og overs aet af Clemmen Andersen Malmøe, vores sogne herre". Han var præst i
sognet fra 1585 til 1618, da han døde, og at han
"efter mange ærlige brødres bøn og begiæring" har
skrevet og "oversat" skråen, vil i dette tilfælde sige,
at han har gennemset den og tillige revideret den.
Hele skråens indledning og første del er et så afgjort præsteligt arbejde i datidens stil og har ingen
forbindelse hverken med de middelalderlige skråer
eller med de samtidige andre bornholmske. En gudelig indledning er overhovedet meget sjælden i gildernes skråer, ja kendes egentlig kun fra et par købmandsgilders i 1400'ernes midte.
'
Skråens andens anden del er navnlig interessant
derved, at den - efter en gudelig indledning _
*) Som det senere skal ses var præsten Prahl i Ibsker allerede 1729 af en anden mening,
**) Vider og vedtægter I 215 ff.
12
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i fem paragraffer bringer en række af de gamle "humane bestemmelser": hjælp ved sygdom, fattigdom,
ildebrand, havnsnød o. 1., ja endog den tidligmiddelalderlige bestemmelse om hjælp til en broder, der i
fremmed land lider trang eller armod. Denne sidste
bestemmelse, der blev opsat i den tid, da landet var
en mere søfarende og handlende nation end et agerbrugsland, har naturligvis også kunnet holde sig
·Iængst på Bornholm.
I ingen af de kendte middelalderlige skråer findes
disse bestemmelser samlet i et særligt afsnit, men
det har faldet præsten, der har sat sig til at bearbejde det middelalderlige forlæg, naturligt at danne
denne gruppe.
Efter dette følger i den tredie del alle de almindelige gildebestemmelser, hvis enkeltheder vil. blive
gennemgået i det følgende, og de kaldes da også
af præsten "den verdslige lov og ret" i gildet.
Når vi i det følgende skal vise disse i relation til
de middelalderlige skråers, er det naturligt at følge
den i det foregående angivne inddeling. Det som
forekommer i et flertal af skråerne og ikke har afvigende paragraffer i de øvrige, omtales da som det
almindelige, medens det, der er særegent for enkelte
gilder, fremhæves som sådant.
Værnebestemmelserne er selvfølgeligt ikke repræsenteret heri. De havde forlængst mistet deres betydning. En gammel rest af pligten' til tingfølge fin~
des dog i øster Marie-skråen fra 1554, hvis 22. punkt
lyder:
"Hvilken broder der klages for høvesmanden
eller til lignende, da skulle brødre hielpe hannem,
og hvad brødre skulle påklage, da skal olderman-

den forlige hannem og hielpe hannem af al sin
formue".
Derimod er domsbestemmelserne meget karakteristiske. Vigtigst er det, at en række skråer forbyder
at anklage en broder for øvrigheden. I den for Olsker
sogns gilde, der øjensynlig er redigeret i 1600'ernes
midte*), står: "Ingen broder skal kiære en anden for
øvrigheden, men for voris skråe". I Rutsker sogns
står der: )ngen broder skal kræve hinanden for
øvrigheden uden han forvegres skråen".
Da begge disse skråer øjensynligt har stået ved
magt helt op imod 1800'erne, ja måske ind i det
19. århundrede, kunde det jo tyde på en ganske
overordentlig domsmyndighed hos de to gilder.
Således er forholdet dog sikkert ikke I Betragter
man nemlig skråen for øster Marie sogns nordlige
gilde, der ganske vist er udateret, men som redaktionelt tilhører samme tid, som de omtalte, og som
øjensynligt er afskrevet efter en af disse eller efter
et fælles ophav, da finder vi det omhandlede punkt
redigeret således: "Der må ingen broder anklage en
anden for øvrigheden men først'l.'*) for hvores skråde" .
Dette er sikkert også underforstået i de to andre,
der blot har bibeholdt den ældgamle redaktion af
punkterne fra en tid, hvor gildet virkelig havde denne
magt. I skråerne fra Poulsker og Bodilsker, der begge
kun findes i redaktioner fra 1700'ernes slutning, er
punkterne da også ændret derhen, at trætter skal
forelægges oldermanden, og hvis han ikke kan forlige, da først· føres for øvrigheden. Bemærkelsesværdigt er, det, at den ældste bornholmske skrå fra
*) Sm!. med Rutsker 1658 og øster Maries nord!. gilde.
**) Udhævet af forfatteren,

12*
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øster Marie 1554 også har denne underforstaaelse af
øvrighedens indgriben, idet det heri hedder, at den,
der ihjelslår en broder, skal give 1 td. øl og vinde
gildet påny. For et drab var dette jo en altfor ringe
straf!
Derimod dømte gildet i alle sager, der angik dette
specielt, men ikke udover bødestraffende domme for
overtrædelser af skråens paragraffer. Dommen afsagdes af oldermanden i forbindelse med 6 af ham
selv udvalgte mænd, et gammelt tal for en gildesret
(i Vester Marie-skråen 1725 dog kun 4 mænd).
Skråen af 1554 siger, at hvad der brydes ilaugshus
"skal han og rette der".
Hvis en broder sårede eller endog dræbte en anden broder "det gud nådeligen forbyde", frasagde
gildet sig enhver dom i spørgsmålet ud over den at
optage ham påny i gildet. - Skete en sådan udåd,
måtte den pågældende "forlige sig med øvrigheden
efter loven og samtlige slægt og venner og give til
lauget en læst gat øll og end a giøre sig påny ingang, om han benådes på livet og menige laugets
brødre tillade det".
De humane bestemmelser er få i de yngre gildeskråer. I Poulsker og Bodilsker gik alle bøder til
sognets fattige, men de andre gamle bestemmelser
er udgået.
Går man derimod til de ældste skråer, har vi
allerede set, at Nylarsker-skråen 1599 har beholdt
næsten alle de middelalderlige humane bestemmelser,
medens den fra øster Marie fra 1554, som sikkert har
undergaaet nogle ændringer ved afskriften i 1770,
har et par særegne bestemmelser.
Almissegivningen var fuldstændig sat i system der

i sognet. På gildesdagene skulde oldermanden tage
almisse af de mødte, og glemte han det, måtte han
bøde en fjerding øl.
Yderligere skulde der ved midsommertid rides
efter "Guds almisse" af en broder i hver skurholdi':-),
og denne tjeneste skulde gå på omgang ligesom
buden ægt. Denne almisse uddeltes til de fattige på
kirkegården.
Samme skrå har yderligere bestemmelserne om
hjælp ved sygdom, ildebrand, havsnød og alderdom
samlet i eet punkt sammen med hjælp til den broder, der er blevet fattig ved "ærlig sag".
Under samme bestemmelser må ogsaa regnes et
par, der vel egentlig ikke kan regnes for andet end
"Iandmandsagtige" og derfor - som det senere skal
ses - dårligt kan henføres under de egentlige giIdebestemmelser, men snarere' under markbestemmelserne.
De påbyder hjælp til den broder, hvis vogn går
i stykker i en anden broders gård, samt til den, hvis
hest eller hoppe dør i vårens tid.
Hvad de selskabelige bestemmelser angår, svarer
de hovedsagenlig ganske til de middelalderlige punkt
-for punkt. De skal derfor ikke fremdrages specielt
her, men vil blive omtalt i det følgende under den
almindelige gennemgang af en gildesammenkomsts
forløb.
*) af skure: at dømme, erklære. En skurrnand er en embedsmand i bylaget. Her er muligvis tale om en inddeling af
bønderne efter deres pligt til at være dommere i gildet. Dr M. K.
Zahrtmann mener dog, at skurholdet kan antages at betyde den
kreds af bønder, som tilsammen ydede en fastlagt del af skursmørret. Dette ydedes oprindeligt af sognet som helhed, idet
hver bonde bidrog efter talJet af sine køer.
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. Gilderne holdtes flere gange om årer'), men vigtIgst var - som i alle de middelalderlige gilder _
pinsegildet, til hvilket der var absolut mødepligt for
dem, der ikke netop var syge eller for gamle. De
kunde da få bragt øl hjem, om de ønskede det.
I al almindelighed holdtes gildet i gildeshuset
eller gildes b aet, men det kunde også holdes under
fri himmel**). I øster Marie-skråen for nordre gilde
tales om gildet eller de steder, som oldermanden
lyser fred over (og denne fredlysning gjaldt ifølge
de andre skråer kun for gildets afholdelse). I skråen
fra Knudsker tales om den bestemte gildesplads eller
hus.

og overfald gjaldt overalt, hvor brødre og søstre
begav sig til og fra gilde, så at de kunde få en
fredelig og skikkelig hen- og hjemrejse. Og den,
der "lagde sig i modsti" for en broder und~r en
sådan færd, undgik ikke en særlig høj bødestraf.
Den, der blev optaget i gildet matte give igang
eller indgang, men denne var ikke så stor, at et helt
gilde kunde holdes derpå. Bødepengene gik oftest
til de fattige, men gildet havde jo andre indtægter,
som den senere middelalders gilder ofte savnede, så
at der måtte skydes ekstra til, hver gang gilde holdtes. Det var den årlige indtægt af gildesboets bortfæstning.
Men som det gik. de middelalderlige gilder, der
efterhånden for at bestå måtte realisere deres ejendomme, således gik det også de bornholmske. Rutsker sogn havde o. 1800 tilsat al den tidligere gildesjord og havde kun en lille lund tilbage. Derfor
finder vi også i' skråen her indført den bestemmelse, at oldermanden 14 dage før pinse skulde
samle alle brødre og søstre for at høre, om der var
stemning for at holde pinsegilde""), altså for at give
tilstrækkeligt dertil.
Den særlige stue, hvori gildet holdtes i gildesboet,
stod helt under fæsterens opsyn og ansvar, men
skråen gav ham en beskyttelse af ejendommen ved
bøder for at gøre ham nogen skade på huset. Tidligere stod gildesstuen sikkert ubenyttet til hverdagsbrug og anvendtes kun til sammenkomsterne. De
ældre skråer har derfor bestemmelser om, at enhver
skulde holde sin plads ved lige ("hvo der ikke fær-

Gildet under fri himmel har sikkert altid været
holdt på "gildesvolden"'I.·'I.··'k), selve pladsen ved gildeshuset. Dette ord gildesvold nævnes ofte i både
ældre og yngre skråer og i dokumenter vedrørende
øen t), men kendes ikke fra det øvrige Danmark.
Derimod er det velkendt fra Norgett). Der er en
mulighed for, at det i hvert fald oprindelig har betegnet hele den til gildesboet hørende jord.
En fredlysning af oldermanden, der heri gik forud
for skråherren, som han iøvrigt også stod over selv
om de ofte nævnes jævnsides, gjaldt ikke blot gildeshuset og gildesvolden, men enhver adgang til og
fra gildet. Bestemmelserne om bøder for slagsmål
. *) OJsker sogn: den, som ikke vil være med i vort første
gIlde ...... Se også under de enkelte gilder.
**) Schougård siger i sin Bornholms beskrivelse fra 1804 at
de fleste holdtes under åben himmel.
***) Bornholmsk ord vajl (plads), se Espersens ordbog s. 377.
Dansk: valen (ikke volden).
t) Huberts: Bornholmske aktstykker nr. 360.
ft) Alexander Bugge: Norsk hist. tidsskr.

*) Sml. st. Knudslaug i Vordingborg. Præstø amts hist. årbøger. 1923.
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diger sit gilIes sæde med tag og væg, men derover
skamferer det ganske gildesbo
Alle sognets bønder var medlemmer af gildet.
Nogen tvang har der naturligvis ikke eksisteret, men
man kunde vel daarlig begå sig uden det. Gildet
holdt dog på værdigheden, så at man ikke kunde
løbe til og fra, som det passede bedst. I Knudsker
sogn fordredes der således, at man skulde have boet
i sognet i 2-3 år, før man kunde blive optaget.
Heller ikke alle og enhver kunde blive medlem. Den
snæverhed, der fra de ældste tider karakteriserer
landsbygildet, søgtes også her opnået så godt som'
muligt ved at udelukke alle udbyggere fra optagelse.
(Poulsker: Ingen ensom eller udbygger må stå eller
gå hos øltønden eller give sig ind i lauget, uden
derfor bøde 1 mark til lauget).*)
Derimod kunde man godt tage gæster med, når
man først havde oldermandens tilladelse; men da
man jo ikke gennem skråen havde nogen magt over
disse, såfremt de gjorde noget ulovligt, var deres indbyder ansvarlig for enhver af deres handlinger.
Husbonden måtte gerne tage sin dreng (d. v. s.
karl) eller pige med til gildet, men de havde at holde
sig skikkelige. Da de ikke var medlemmer, gjaldt
skråen s bestemmelser heller ikke dem, men husbonden måtte svare til deres gerninger eller lade dem
blive hjemme. Var det galt fat, måtte husbonden
straks sætte drengen udenfor.
Inden gildet begyndte, skulde oldermand og stolsU

).

*) Dog kunde enhver hjemfaren og gift sognemand være
gildesbroder i Nylarsker (n være sig enten bonde, vornede, udbyggere [husmand med jord] eller gårdmand [husmand uden
jord, gaaende til hånde i en gård]").

brødre møde for at se, at tønden (eller tønderne) var
ordentlig fyldt og for at smage på øllet, om det var
godt. "Hvo ondt øl brygger til gildet bøde efter 6
mands sigeise" , er en ofte tilbagevendende paragraf,
og skete det, at øllet ikke fandt nåde for smagsdommernes ganer, kunde leverandøren (fæsteren eller
bonden, der gav bøde eller igang) risikere, at der
blev taget erstatning hos nærmeste kromand på hans
regning.
Der er oftest kun tale om hjemmebrygget øl, medens middelalderens gilder og den nyere tids laug
altid skelner skarpt mellem dansk og tysk øl og helst
ser det sidste. Trods nærheden af og den gode forbindelse med de tyske havne, synes de bornholmske
bønder ikke at have gjort deres ganer kræsne med
Rostocker-mumme, således som det øvrige lands
købstadsbeboere. Kun enkelte skråer nævner tysk øl
som betaling ved igang.
På vejen til og fra gildet måtte ingen gå på værtshus, og alle skråer har strenge forbud mod at drikke
sig drukken i gildet.
At dette naturligvis ikke kunde undgås, derom
vidner skråernes mange bestemmelser derimod.
Først og fremmest skulde alle våben lige til knive
aflægges, inden man gik ind, og de måtte først udleveres igen ved hjemfærden. Den ældste fortI herfor
har man i øster Marie sogns søndre gilde: "Hvo
våben bær til gildet, han skal sætte det ilaugs kiælderen, men ·findes det uden dørren, når oldermanden
lyser fred, bøde 4 sk." Senere tillodes dog den lille
kniv: "Hvem som bær våben .... som er større end
en mediong skal give en fjerding øll. Bær han noget
lønligt værge, bøder han en halv tønde øll."
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Inden ankomsten til gildesboet fordredes i de
ældste tider, at alle, der ikke var forhindret af sygdom, skulde have været i kirke og hørt guds ord.
Af samme gamle skråer ses også den nære forbindelse med den katolske kirkes mange festdage i bestemmelsen om, at denne kirkegang skal finde sted
de tre første gildesdage.
Selve gildet indlededes med oldermandens fredlysning af gildet og dets omgivelser og skråpræstens
oplæsning af skråen.
Når oldermanden vilde skaf~e sig ørelyd, ringede
han ikke som den moderne foreningsformand med
en klokke, men slog en træhammer i bordet. Denne
form var så gammel, at man måtte ligesom forklare
udtrykket derfor:
"Når oldermanden knaber som man kalder (det)
til lyd, da må alt i gildehuset eller på gildespladsen
være stille og alle tillige med oldermanden tage
deres hatte af ....... "
Oldermandens fornemste pligt under sammenkomsten var at sørge for ordenens og sømmelighedens opretholdelse. Ti\! hjælpere havde han stoIsbrødrene, og overtraadte disse embedsmænd bestemmelserne, måtte de bøde dobbelt så meget som de
menige gilde brødre.
Endnu en hjælper fandtes, nemlig tapperen eller
taprianen. Ham påhvilede al udskænkning, og det
var forbudt enhver anden at nærme sig tønden uden
oldetmandens samtykke.
Til gengæld for deres ulejlighed havde oldermand
og skråpræst fri drik (oldermandskanden), hvad der
også i nogle' gilder kunde udstrækkes til de andre
embedsmænd (støfkanden), ligesom de to første visse

steder havde lov til at tage deres dreng frit med i
gildet.
Ingen måtte bande i gildet, og redaktionen af
denne bestemmelse ses i de fleste skråer tydeligt at
være foretaget af skråpræsten. Efter de ælgamle
former måtte ingen spilde mere øl, end, han kunde
dække med en hånd, hvis det var på bordet, eller
med en fod, hvis det var på gulvet. Streng bøde
var der naturligvis også for at yppe klammeri og for
opkastning inden for gildes boets enemærker. Ingen
måtte heller forlade gildes boet, før gildet var sluttet,
uden oldermandens tilladelse.
Den, der ikke betalte sine bøder eller gæstepertge,
blev pantet for gælden.
Under gildet var der også dans·x). Da skråerne
kun dårligt lader sig virkelig tidsfæste, og det desuden er vanskeligt at erkende, hvilke tilføjelser der
er gjort ved senere afskrifter og omredigeringer, er
det umuligt at sige bestemt, hvornår dansen i gilderne rigtig har floreret.
Bestemmelserne for denne dans er så interessante,
at de her gengives som helhed, men i let omskrevet
sprog efter skråen fra Nylarsker 1599.
"Når den første øltønde er taprunden og omskænket, og sogneherren ha..r påmindet almuen om
gudfrygtighed og høviskhed, da skal oldermanden
op nævne en ærlig og tugtig broder, som med høviskhed skal optage fordansen, som sædvanlig er, men
hvo som det nægter bøde sig 8 sko
Ingen må tilstedes at spille i vort giIdeslaug uden
*} Dans kendes også fra' skråerne for en række middelalder-.
lige gilder, Bestemmelserne er ikke' så udførlige som her, men
viser, at det har været ganske naturligt at man dansede.
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vor tilkeiste*) trommesbger, uden det er med oldermandens samtykke. Så skal og alle mænd og drenge,
brødre og gæster, være forpligtet samtlig at være i
laden, medens fordansen varer og kransene udskiftes.
Findes nogen at undslå ,sig for kransens skyld, bøde
en fjerding øl.
Er det så, at nogen springer frem i 'hans fordans
og gør ham nogen forhindring, da bøde sig 1 mk.
Gør nogen dem fortræd i deres dans med spot,
spe eller rekke noget i vejen for dem, da bøde han
eller hun 6 sk.
Holder nogen sin fod ivejen eller ~oget for dem,
som danser, og det kan bevises, at nogen falder
derover, da bøde sig for sin fortræd 1 mk . . .:")
Skal (og) eller må ingen vanvittige H .'X) børn eller
uforstandige, som ikke ve ed at rette dansen, bruge
nogen dans i gildesladenj men udenfor skal det være
dem frit for at bruge sit bedste, dog så at de ikke
fortørner nogen broder eller søster. Hvo her findes
at gøre imod, skal forældrene straffe dem, når de
kommer hjem, så de en anden tid kan tage sig vare.
Skal det være ærlige danneqvinder og høviske
piger frit for at tage majgrever, når kransene er med
smukke urter beprydede, og det til laugets bedste.
Hvo som bliver første gang taget til majgreve, giver
1 mark, anden gang 2 mark, tredie gang 4 sk., og
det er det mindste.
Hvilken broder eller dreng, der bjudes el! majgrevekrans af ærlige folk og vil den ikke annamme,
*) udnævnte.

**) Denne sidste bestemmelse findes hyppigst i de middelalderlige skråer.
***) I ældre dansk betyder det uforstandig, ukyndig, ikke
Som nu sindsyg.

1M
men stræber imod og sønderriver kransen, bøde sig
for sin modvillighed 2 mark eller 1 fjerding øl."
Det er et morsomt og oplysende tidsbillede, der
oprulles for os gennem disse paragraffer, lige fra børnene, der skal have klø efter hjemkomsten for deres
uartighed, til forbudet mod at spænde ben for de
dansende, hvorved man uvilkaarlig mindes Åkjærs
morsomme vise "Per Sivensak" , hvor skrædderen ved
at stikke sin klumpfod frem får den stormægtige
sognebonde til at dratte.
Ingen af de andre skråer har så udførlige bestemmelser for dans som disse, men reglerne for at nægte
at modtage kransen som majgreve findes i 'f1ere, ligesom forbudet mod at fjerne sig fra laget, når dansen begynder.
Sammenligner man disse skråer med dem fra det
øvrige Danmark, fremtræder der på eet punkt en bemærkelsesværdig forskel, nemlig i markbestemmelserne.
Som omtalt i indledningen findes der blandt det
øvrige lands vider og vedtægter en del, der endnu
har bevaret rester af de gamle gildebestemmelser
og som således danner et overgangsled mellem de
vider og vedtægter, det kun omfatter forhold, der vedrøær landJi,ruget (rebning, pløjning, ævrets opgivelse
m. m. m.) og de bornholmske "rene" gildeskråer.
I disse overgangsled er dog det, jeg kalder markbestemmelserne, det vigtigste. Det andet er kun tillæg. Ganske modsat er forholdet på Bornholm. Her
er det markbestemmelserne, der er tillæget og på~
viseligt også senere tilføjelser.
Jeg ser heri et bevis på, at landsbyernes gildeskråer oprindelig har været ganske som byernes.
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Efterhånden - og navnlig efter reformationen - er
gildebestemmelserne, der havde fået tilføjelser af faglig beskaffenhed (jfr. håndværkslaugerie) de fleste
steder gået i glemme, medens det oprindelige holdt
sig længst på Bornholm, hvor markbestemmelserne
enkelte steder aldrig formåede at vinde indpas, fordi
de her ikke tiltrængte s i så høj grad som i det langt
snævrere landsbysamfund med de klods på hinanden
liggende jorder.
Det er et meget lille antal af bornholmske skråer,
der kan opvise markbestemmelser, og disse indskrænker sig oftest til forbud mod at pløje ind i anden mands ager og eng.
Alle steder· er det senere tilføjelser, og som et
eksempel herpå skal vises nogle punkter af Ol sker
sogns skrå, som er tilskrevet efter 1775 (også i moderniseret retskrivning):
"Når de bliver tilsagt om bavner, skyttevolde, vagtboer (vagts tuer) og veje at gøre færdige: hvem da
ikke møder eller skikke fuldkommen bud afsted, skal
bøde en fjerding øl.
Hvem som om våren pløjer eller vender på sine
naboers eng, skal gøre rent igen til pinsedag eller
bøde derfor en fjerding øl.
Hvem som ikke gør sit ud gærde færdig hvert år
til St. Valborgs dag, skal bøde en fjerding øl.
Hvem som ikke holder hegnet med hverandre,
efter at det af sandemanden er tillyst og (af) menige
sognemænd samtykt på kirkestevne, den skal og
bøde en fjerding øl til laugshuset."
I sammenligning med viderne og vedtægterne i
det øvrige land må dette siges kun at være det mest
nødtørftige.

Der skal i det følgende gives en kort oversigt over
de enkelte sognes gilder. Flere af gildeprotokollerne
er bevaret dels på universitetsbiblioteket, dels i det
kgl. bibliotek, men de indeholder meget lidt af interesse. Det meste er opregning af, hvor meget der
indkom de enkelte år ved afgifter, bøder, igang
m. m. En del personalhistoriske oplysninger vil dog
også kunne hentes herfra. Også enkelte fæstebreve
er opbevaret ved afskrift heri.
De værdifuldeste oplysninger opnås dog gennem
amtmand Thårups indberetning til danske kancelli
af 1809 5/Iv, som var bilagt en del statistiske oplysninger. Den er her benyttet i afskriften i Thårups
Bornholmiana 6. bind (Rigsarkivet).

Vester herred.
Knudsker sogn. Der kendes ingen skråer fra gildet her, derimod findes i nationalmuseet et middelalderligt signet fra Knudsker sogns Knud hertugs
gilde. Et fæste brev fra 1780 viser en ret stor indfæstning samt at gildet ejede 2 borde, 1 bænk og
8 kander. Fæsteren forpligtede sig at plante 10 pile
årlig samt frugttræer, hvor det kunde lade sig gøre.
Bygningerne var o. 1800 i meget dårlig stand. Jorden bestod af 6 td. bygjord, 10 td. havrejord og
1 td. en~.jord. Fra 1780 var Anders Hansen fæster
og svarede en årlig afgift af 4 td. øl, 1 pd. tobak
samt 1 rdlr. 32 sko i penge, foruden at han svarede
tiender og alle andre afgifter, der hvilede på ejendommen.
I 1801 opstod der en strid om, hvorvidt man
skulde ophæve gildet og realisere ejendommen, der
mentes at kunne indbringe c. 800 rdlr. Nogle enkelte
af bønderne modsatte sig dog dette og påberåbte sig,
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at gildets ejendele var fælleseje, som i hvert fald kun
kunde realiseres efter enstemmigt ønske. De henviste endvidere til de ældgamle traditioner, der ikke
burde ophæves. Aktionen løb derefter ud i sandet.
Nyker sogn. Heller ikke herfra kendes nogen
gildeskrå, men traditionen beretter om en sidste rest
gildesjord, der allerede i 1700'ernes begyndelse blev
solgt for at skaffe midler til en ny kirke blok. Efter
dette må gildet være ophørt at eksistere; allerede
1740 kunde det ikke påvises.
Vester Marie sogn var delt i to.
Fra søndre gilde kendes ikke mindre end tre
skråer nemlig fra 1725, 1753 og 1809. Man er igennem disse i stand til at følge den afvikling af alle
de gamle bestemmelser, som det mere moderne sam'fund satte igennem.
Gildesboet var sognets 12. vårnedegård. Dets
bortforpagtning kan gennem et par gildeprotokoller"*)
følges nogenlunde fra 1722. Af disse fremgår det
også at gildet (1735) foruden skråherren, sognepræsten C. F. Gerlach, oldermand, stolsbrødre og skriver
havde en viceskråherre, Lars Thorsen.
Der holdtes på denne tid tre gilder årlig i juni
måned, men ikke med regelmæssige mellemrum.
Datoerne var øjensynlig vilkårligt valgt ligesom ugedagene.
I 1809 var bygningerne små og dårligt vedligeholdt, men gildet synes derefter at have fået en opblomstring. Der blev skrevet en ny skrå, og i 1817
byggedes en ny vestre længe beregnet pa gildesammenkomsterne, der hidtil havde været holdt i den
søndre længe.
'") Indholdet heraf citeres efter vider og vedtægter III 157 ff.

Til denne nybygning udvistes i gildets egen skov
6 ege, og der kostedes ialt 81 rdlr. 5 mk. 8 sko på
opførelsen, der lededes af gildesbonden Didrik Didriksen. Udgifterne pålignedes samtlige brødre, nemlig 30 selvejere og 12 vårnede. Dog fik man godt
10 rdlr. ind ved at sælge nogle træer fra Halnedeengen. Overhovedet hørte der en del småskov til
gildesboet, dels en højskov på 54 ege og nogle asketræer, dels småparceller i Løbeengen, Krakengen,
Halnedeengen og Storengen.
Der holdtes paa denne tid 4 gilder årlig.
1848 solgtes gildesgården for 1200 rdlr.*), men
sammenkomsterne fortsattes. Jorderne omfattede
18-20 td. land og indbragte årlig c. 4 td. øl og
4 pd. tobak.
Nordre gilde havde i 1800'ernes begyndelse kun
4-5 td. land jord tilbage og ingen bygninger. Jorden
var forpagtet af Niels Pedersen i Kongstobbe for P/4
td. øl årlig, og den var anslået til en værdi af 80 rdlr.
Dette gilde synes meget tidligt at have afhændet
sine bygnin~. Af en gildeprotokol fra 1739, hvor
det fik en ny, endnu bevaret skrå, der synes at være
delvist afskrevet efter Klemensker sogns fra 1720,
ses det nemlig, at gildes bonden Anders Rasmussen
Frost betalte sin afgift med P/4 td. øl, og dette er
nøjagtig den samme afgift som i 1809, hvor gildet
kun vides at have ejet 4-5 td. land jord vurderet
til 80 rdlr.
Af de øvrige optegnelser ses det, at brødrene drak
deres "landgildeøl" i juni eller juli og af særlig bemærkelsesværdigt, at man for at blive medlem måtte
*) Amtmand Thårup havde i 1809 vurderet hele ejendommen
til 400 rdlr.
13
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have en forlover blandt brødrene (hvad skråen ikke
fordrede l). Det ses også, at bøderne for klammeri
og hårdragning ikke var få, ligesom der maatte gives
en del øl ud for ikke at ville modtage kranse.
Nylarsker gildesbo lå vest for kirken, tæt ved
landevejen.
Dette gilde bestod endnu i 1905 og omfattede
ejerne af alle de gamle gårde i sognet. Deres gildesprotokol var begyndt 1862, da de solgte deres gildesgård for 14000 kr. I 1809 omtalte Thårup bygningerne som faldefærdige og vurderede hele ejendommen, der omfattede c. 20 td. land jord, til 600 rdlr.
Som et yderligere bevis på i hvor høj grad han har
undervurderet disse ejendomme, anfører han selv, at
sidste fæster, Morten Jensen. måtte give 200 rdlr. i
indfæstning, hvilket jo var urimelig højt i forhold til
ejendommens værdi.
Den ændring med gildet, der foregik i 1862 vakte
en del misfornøjelse i sognet, hvor de nye gårdes
ejere mente, at de også var medejere og vilde være
medlemmer af det velhavende gilde. Sagen gik til
ministeriet, der gav medhold i, at kun det gamle
gilde og dets medlemmer havde ret til gården.
Renterne af de indkomne penge bruges i alment
øjemed til sognets bedste. Der er i tidens løb herfor blevet indlagt varmeapparat i kirken, bygget
kirkestol, ydet bidrag til sognebibliotek, skyttekreds
o. !. Der er også blevet anvendt en del til vejvæsnet
og til fattige konfirmander. Når en gildesbroder dør,
lægges der en krans på hans kiste.
Der findes en skrå fra 1599 i afskrift fra 1758,
som er foretaget af amtmand J. C. Urne, samt en ny
skrå med kg!. stadfæstelse af 1863 8/ m.

195

Sønder herred.
Om gilder i Åker og Pedersker haves ingen efterretninger; allerede 1740 fandtes ingen saadanne.
I Pouls ker sogn lå gildesboet omgivet af jorderne
fra kirke bo et og 7. vårnedegård. Dog lå dets eng
fraskilt derfra. Der var intet hus derpå, og det bestod af 4/ 5 td. bygjord, 1 td. havrejord, 2 gildeshøje
og 1/ 2 læs eng, vurderet til c. 100 rdlr.
Udbygger Bent Pedersen på Møllehuset havde
c. 1800 forpagtet jorden på sin og hustruens livstid
og gav årlig derfor 3/ 4 td. øl, 8 potter brændevin,
1/2 pd. tobak, 2 pd. smør og 8 pd. rugbrød, hvilket
synes at tyde på, at man i dette gilde ikke nøjedes
med et drikkegilde, men også havde spisning sammen.
Der eksisterer en ret ung skrå herfra, nemlig fra
1791.
Bodilsker sogns gildfsbo lå i sydvest op til degnegårdens jord og bestod af 11 / 2 td. bygjord og 1/ 2 td.
havrejord. Allerede 1740 var gildesvolden uden bygninger; den vurderedes 1809 kun til 100 rdlr.
Forpagteren var degnen M. Prahl, der foruden
2 rdlr. 28 sko årlig betalte skarpretterpenge for alle
bønderne.
Der findes en skrå fra 1770. (Se tillæget).

øster herred.
Ibsker sogn havde 1569 [nørre] gildeshuset og et
søndre gildeshus. Begge solgtes 1729 for 260 og
80 slettedaler til dækning af kirkens udgifter.
øster Marie sogn var delt i to, der begge var
velhavende.
Nordre gildesbo lå op til 15. selvejergårds jorder,
og var vurderet til 466 rdlr. Der svaredes 1809 af
gildesbonden Niels Mikkelsen årlig 2 td. øl og 64 sko
13*
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I en protokol i oktav i det kg!. bibliotek*) findes
:t fæstebrev for Niels Mikkelsens efterfølger Hans
Astersen og hustru Karen Kirstine Espersdatter. For
dem blev afgiften sat til halvårlig 1 td. øl, 6 potter
brændevin og 1/2 pd. røgtobak samt hver giIdesdag
1 pot god mjød foruden landgilde, hvorimod indfæstningspengene blev ophævet på grund af den forøgede afgift.
Om jordernes størrelse vides intet, men af fæstebrevet ses, at huset var på 14 stolperum, og at der
har været lidt skov på jorderne. Åstersen overtog
desuden fra formanden 12 drikkekander og kruse.
1837 bekostede bønderne 2 bænke, 2 borde (5 1/ 2
alen lange), 3 " postelinskrus" , 6 klare flasker og
6 skænkeglas.
Der findes en udateret skrå, rimeligvis fra 1600ernes midte.
Søndre gildesbo var endnu større, men herfra
haves hverken kendskab til bygninger eller jorder.
Ejendommen, der 1809 var forpagtet af Niels Nielsen
Knap, var vurderet til 933 rdlr., og den indbragte
årlig 2 td. øl, 14 potter brændevin samt brød dertil
og 10 rdlr. 64 sko
Herfra haves den ældste kendte skrå på Bornholm, nemlig fra 1554, men i en senere afskrift
(1770) og med utvivlsomme tilføjelser.
Østerlarsker havde 1569 et gildeshus, 1729 kun
en giIdesvold, der lå sydøst for Nybro og bestod af
C. 2 1 / 2 td. land bygjord uden bygninger, vurderet
til 200 rdlr. Fæsteren var Clemen Olsen og hans
hustru på livstid, og der svaredes 1 td. øl, 8 potter
brændevin og 1 pd. tobak årlig samt hver 10. år

1 td. øl, 4 potter brændevin og 1 pd. tobak yderligere.
Skråen, der er udateret, er næsten enslydende
med den fra Klemensker.

*) Ny kg!. saml.

8VD

183 f.

Nørre herred.
Rø sogn havde 1744 en gildes vold ved 11. selvejergård samt en tidligere giIdesgård, hvis ejer gav
brødrene husrum i sin lade.
Olsker gildesbo bestod af lidt havrejord uden hus
sønden for Pilegården. Det var vurderet til 100 rdlr.
og var forpagtet af Niels Marcussen på 23. selvejergård, som gav 1 td. øl årlig. 1740 var der kun en
gildesvold.
Der findes en skrå i afskrift fra 1775, som sikkert
stammer fra 1600'ernes midte.
Også til Rutsker gildesbo hørte lidt skov, og jorderne laa tæt øst for La~gensgård S. V. for Huremøllen. Et tidligere hus var bortsolgt O. 1800. Svend
Jensen på Langensgård forpagtede i 1802 jorderne
på 6 år for en årlig afgift af 2 td. øl og 18 potter
brændevin. De var vurderet til 400 rdlr.
En protokol, der er ført fra 1808 til 1891*), viser,
at der holdtes to gilder aarligt, et pinsegilde og et
Mikkelsgilde. I 1839 bortfæstedes gildesboet på
50 år til Hans Peder Smed. I slutningen af 60'erne
gik boet over til sognerådet, og en ny bortfæstning
på 50 år fra 1891 føres nu til indtægt i kommunens
regnskab.
En glaspokal med indskrift, som K. K. Andersen
skænkede gildet i 1843, gemmes i sognerådets arkiv.
Der findes en skrå fra 1658 s/XI.
Klemensker gildesbo var delt.
*) Se Vider og vedtægter III 176.
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østre gildesbo, der omfattede bønderne fra 11.49. selvejergård og 1.-10. vårnedegård, havde ingen
bygninger, og jorden var ringe. Den var vurderet
til 300 rdlr., og forpagteren gav årlig 2114 td. øl og
20 potter brændevin samt 3 rdlr. 2 mk. i afgift.
Der findes en afskrift af en skrå fra 1720, som
senere har fået nogle tilføjelser.
Vestre gildesbo omfattede bønderne fra 50.-69.
selvejergård og 11.-15. vårnedegård. Der var ingen
bygninger, men lidt skov. Forpagteren Thor Mortensen gav årlig 11/2 td. øl, og jorden var vurderet
til 200 rdlr.
Af det foregående kan det ses, at flere af gilderne
holdt sig langt op i 1800'erne, og der vil sikkert
ved en nøje eftersøgning i selve sognene kunne
bringes adskillige vidnesbyrd frem om deres beståen
efter denne tid og en uddybning af deres indre liv.
Her er der kun taget hensyn til de skriftlige vidnesbyrd, der er kommet videnskabelige institutioner i
hænde.
Om gildernes opståen har der på øen været en
gammel tradition*), som lige skal nævnes.
Bønderne ydede i sin tid deres landgilde på Hammershus og fik ved den lejlighed altid en skænk øl
og brændevin. Da dette ophørte fik de af kongen som
vederlag i hvert sogn jord og en bolig til to årlige
sammenkomster. Disse blev kaldt skure-gilder, fordi
bønderkonerne særlig anså denne kongelige gave
som en belønning og opmuntring for dem, så at
de med desto større flid skulde rense deres smør og
skure de kar, hvori det blev bragt lensmanden.
*) Se P. N. Schougård: Beskrivelse over Bornholm. 1804.

..

Schougård, som bringer denne tradition frem, tror
dog ikke rigtig derpå, men mener dog at finde en
art bekræftelse derpå i en skrå for Vor Frue gilde i
Vester Marie sogn, hvori det i indledningen hedder:
"Af den gildesjord, som af alders tid har af kongen
været bønderne forundt som en skænk for deres skats
ydelse, gives af den, der har samme jord i brug og
dyrkning Jl/ 2 td. øl, som af dem alle ved St. Hans
dags tider på fornævnte gildesvold drikkes .... "
At denne tradition er ganske fejlagtig forstås let
af hele den måde, hvorpå gilderne står i forhold til
landets øvrige gilder både i fortid og samtid. Det er
rimeligt at antage, at det netop er denne tradition,
der har sat sig ovennævnte spor i skråen, der forøvrigt må være en anden, nu tabtgået, end den vi
kender. Også opfattelsen af ordet "skur"*) viser, at
traditionen er opstået på en tid, hvor dette ord var
ukendt og ~et af brug, rimeligvis i 1700'ernes begyndelse.
Helt uden modstand var gildernes tilværelse ikke.
I 1739 blev det bestemt af regeringen, at den afgift, som ydedes af gildesboerne, fremtidig skulde
henlægges til skolerne. Der kom imidlertid så mange
klager herover fra beboerne, der jo altid har hængt
ved de gamle traditioner, at sagen blev opgivet igen.
Atter i 1781 skete der et fremstød mod dem, foreløbig dog kun rettet mod et enkelt, nemlig Klemenskers. Denne gang beordredes gildesboet solgt;
men bønder fandt også udvej herfor. Mod selve gildet var der jo ikke kommet ophævelsespåbud, det
stod stadig ved magt, og brødrene traf aftale om, at
en enkelt af dem skulde købe gildes boet ved den
*) Se tidligere omtale af dette ord.
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offentlige auktion på alle de andres vegne. Dette
skete også, og gildet fortsatte på den gamle maner.
I 1809 optog amtmand F. Thårup tanken. Han
indberettede til danske kancelli under 5. april*), at
tiden nu måtte anses for at være moden til, at skolerne kunde få gavn af indtægten fra gildesboerne.
Han fremhævede heri, at medens præsterne hidtil
havde sluttet sig helt til bøndernes modstand mod
ophævelsen, var der nu kommet en stamme præster,
som gerne vilde bidrage deres til gildernes ophævelse. Det var dog ikke allel Pastor Melby skrev
således i 1806 et varmt forsvar for dem.
Thårup mente, at man burde lade de nuværende
fæstebreve stå ved magt, indtil fæsterne døde, men
at man godt ligesom i 1739 kunde beordre, at fæsteafgiften, som vedblivende kunde ydes i øl, brændevin og tobak, skulde komme skolerne til nytte. Ved
fæsteledighed kunde de så ~nten sælges, eller nye
fæstebreve kunde udstedes, så at fæstet skulde fratrædes ved bortsalg.
Hvad spørgsmålet om det fælleseje, som bønderne
havde i fællesboerne, og som de havde fået bekræftelse på ved en landstingsdom af 1588 25/ VII , angik,
mente han godt, at det kunde forsvares at ophæve
dette, når et flertal af ejerne stemte derfor, og han
mente at vide, at de nok var villige dertil, efter at
de nu var blevet præpareret af præsterne.
Han nøjedes dog ikke med denne indstilling, som
iøvrigt forblev resultatløs, men tog også kraftigt til
orde derfor i den bog, han udsendte i 1810: O'versigt over Bornholms amt, hvori han gentagende

gange citerede Schougårds ovenfor omtalte beskrivelse af øen.
Han var ikke nogen ven af gilderne! Havde de
måske tidligere været gode broderskaber, så var de
nu forandrede til liderlige drikkelaug og var anledning og ophav til slagsmål, tvedragt og rettergang!
Det synes, som om han nærmest har taget anledning dertil af en strid i Knudsker sogns gilde, men
han overfører de ganske vist uheldige forhold her
til at gælde dem alle, når han siger, at broderskabet
nu består i at skære gæsterne i nakken med en kniv,
rive oldermanden af hans stol og idømme skråherren
ølboder, fordi han vilde hjælpe sin stalbroder, oldermanden.
Ligeledes udtaler han i al almindelighed, at gilderne er til ingen nytte, men blot tjener til, at nogle
få af de liderligste udbyggere med samt gildets direktion 'Og et par andre bønder årlig kan dræbe 4
søndageftermiddage udenfor kroen.
Men denne modstand fra regeringens og embedsmændenes side frugtede ikke. De fleste af gilderne
fortsattes, som det ses af det foregående, i hvert fald
op til 1860'erne. En tradition, der har så dyb en
rod i befolkningen er ikke let at komme til livs!
At også senere embedsmænd har erkendt og forstået at vurdere disse gamle gilder, kan bl. a. ses af,
at amtmand Vedel i 1870, da de var ved at uddø,
skyndte sig at foretage en afskrift af de skråer, han'
kunde kommen i viden om. Den findes nu i det
kongelige bibliotek.*)

*) Her efler hans afskrifter i Bornholmiana VI i rigsarkivet

*) Ny kgl. saml. fol. 399 b.
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TILLÆG.

herren ved at være det til de fra sige sig samme paa oven
førte maade. Med stoels brødrene for holdes ligeledes i hen
seende til derres til settelse og fra sigeise samt for bliveIse.

De bornholmske gildeskråer er for størstepartens
vedkommende blevet optaget i Bjerre og Søegårds:
Vider og Vedtægter I 213-238 og III 146-177.
Foruden nogle andre afskrifter af de deri trykte
gildeskråer er det lykkedes mig at opspore yderligere
fire. Da der ikke er nogen udsigt til et ydeligere
supplement til "Vider og vedtægter", hvor disse
gildeskråer efter min mening heller ikke hører
hjemme, følger de her.

Instruction eller skråde er and tagene for holds
regler for Knudsker sogns beboere
på Bornholm.
Ny kgl. saml. Fol. 399 b. Protokol med skråer fra bornholmske gilder, afkonfereret af amtmand Ved el. I en protokol er indført en række skråer for
protestantiske gilder på Bornholm. Hver af dem har afskriftens rigtighed
bekræftet af amtmand Vench (?) i tiden 1869-70. Som nr. 2 står denne skrå.

1.
Om nogen bliver udnævnt til at være alder-mand efter 6
brødres kiendelse, da skal hand værre pligtig at værre det i
3cI: aar, om hand i den Hid lever, eller og at hand foresteller
en anden i sit sted som af skraaherren, stoelsbrødre-og menige
laugs brødre maatte findes for got at andtage til older-mand,
med skraa herren og stoelsbrødre for holdes ligeledes.
2.
Naar older-mand og skraaherren haver været oven første tiid
og ikke vil værre lengere da bør de paa det første gilde at frasige dem samme til aarets sidste gilde og da først opgjøre
regnskab for den nye ol der mand eller skraa herre, som efter
6 brødres kiendelse bliver udnævnt det sidste gilde samme aar
og strax paa stedet modtager det, som ham tilhør og af den fra
trædende bliver afleveret. - løvrig bliver ol der-mand og skraa

3.
Naar alder mand eller skraa herre eller stoels brødre skal
ud nævnes i den fra trædendes sted, da bør alder manden eller
skraa herren udnævne 6 lauget til hørende brødre som be sider
best conduite til at udnævne den nye, dog bøer der først af
older mand og skraa herren udnevnes 2cI: eller 3cI: af de som
andsees at have best conduite, hvoraf de 6 udnævnte brødre
haver at udnævne den eene som strax uden vægring til træder
i den fra træd endes sted om han d er dengang tilstede. Men er
han d formedelst forfald ikke i gildet tilstede, da bør den fra
trædende om det er alder mand eller skraa herre at med sig
tage 2cI: af laugets brødre og gaae hen til den nye udnævnte
og gratulere ham og tillige levere ham den fornødne underretning. Stoels brødrene som bliver tilkiendt bliver blot til sagt
at møde paa neste aars gilde og der be tydet, at de er ud
nævnte til stoels brødre. Men er de der paa stedet, bliver det
str.ail tilkiende givet.
4.
Older manden og skraa herren og stoels brødrene bør at
møde i gildet paa den bestemte gildes tid at det skal begyndes
og efter see om tønden er fuld og om ølet er gat og forsvarligtog ikke blive der fra uden de er i kongelig tjeneste eller
har andet vigtigt forfald. Da de bør melde det, alder manden
for skraa herren som da er i alder mandens sted i alder mandens fra værelse og de andre for alder manden af hvad aarsag
de ej kand møde.
5.
Older manden og skraa herren bør holde god orden og skik,
hvortil stoels brødrene især bør være be hjelpelig at paa see at
god orden skier saavel i gildes huus som paa gildes plads,
hvortil en hver redelig laugs broder bør være dem be hielpelig.
6.
Dersom nogen uved kommende tager noget øl uden dertil
at have tilladelse af alder manden eller skraa herren bøde 16 sko
til lauget.
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7.
Dersom nogen bær øl omkring i kande eller krus uden paa
den bestemte gildes plads eller huus bøde strax 8 sko til lauget,
undtagen at older manden giver til ladeise at samme maa skee.

8.
Dersom nogen tapper noget øl uden dertil at have til ladeise
af older mand eller skraa herre bøde I fjerding got øl til lauget.

9.
Dersom nogen driker sig drukken i gildes huus eller paa
gildes plads eller og om nogen ikke vil respectere en hver for
det hand er men vil bruge ære skjændige ord eller skiældsord
eller øppe klammeri da bør saadan en ledes ud af lauget og
siden bøde efter 6 brødres kiendelse, og vil han d ikke da værre
vilig til at give det, han efter for seelse maatte blive paa lagt,
da bør saadan en aldeles at udelukkes fra vort gilde og bliver,
om for seelsen er grov, henvist til polleti retten.

13.
Om nogen broder bliver tilsagt eller buden at møde i gildes
huus ell~r paa gildes plads da bør samme at møde naaer hand
ikke er syg eller har vigtig forfald; thi det kunde være muligt
at der kunde være noget vigtigt som oldermanden og de øvrige
laugs brødre havde at samgaaes om, saa de ønskede at faae
ham med.
14.
Da det for hen haver været en skik og brug at en hver nye
kommen broder eller bonde i sognet haver givet en fjerding øl
til gildet som blev kaldt broder øl, da bør samme af oldermanden endnu paafordres dog ikke forring at hand haver boet
sognet i 2 eller 3~ aar.

15.
OIder-manden eller skraa herren til kommer en stoer kande
øl som kaldes older mands kande som en fri skiænk for deres
umage, men ellers alt gildets indtægt samt giæste penge bliver
andvendt til laugets beste og til gilde karrenes samt borde og
bænkes reparation og mulige holdeise.

10.
med sig i lauget tM.at
for oldermanden hvem
nogen uve d kommende
uden at have tilladelse

16.
Oldermanden qviterer i gildes bogen for hvert gilde for øl
samt al anden ingtægt til gildet hvor baade oldermand, skraaherre og stols brødre under skriver hver gildes qvitering i bogen
naar gildet er ent, og er nogen af dem fra værende da bør de
lade en anden skrive under i derres sted.

Dersom nogen fremmed indkommer i gildes huus eller paa
det sted hvor ølet drikkes da er det stoels brødrene paalagt at
efter see ham og om han d ikke selv strax melder sig da maa
stoels brødrene tage ham med sig og melde ham for oldermanden som da gi ør spørsmaal til dem om han for giæste penge
skal antages eller ikke. Giæstepenge andsættes fra 8 til 16 sko
kan altsaa en fremmed blive andtaget da bør han betalle de
giæste penge som han d af oldermanden bliver paalagt.

17.
Dersom older manden eller skraaherren ikke opfylder derres
pligter som de bør, eller de har været i 3 aar og menige laugs
brødre finde for got at have en anden til oldermand eller skraaherre, da maa de opsige dem som de ønskede at faae en anden i steden for, paa det første gilde det aar som dette skal
ske e da der efter for anførte maade bliver en nye udnævnt
samme aars sidste gilde.

Dersom nogen byder en broder ing
værre med da bør saadant at meldes
hand har budet og hvor mange, og ikke
at gaae til det sted hvor ølet drikes
dertil af oldermanden.

II.

12.
Om nogen fremmed indkommer og siden vil bruge skiændige ord og ikke holde sig vor skraade efter rettelig da bør
"Saadan en at ledes uden for og ikke mer tillades at komme ind
i vor gilde og samqvem.

18.
Naar oldermanden knaber som man kalder til Iye da maa
alt i gilde huuset eller paa gildes pladsen være stille og alle
tillige med older manden tage derres hatte af og hørre paa hvad
older manden har at talle til dem og med al stilhed og orden
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besvarer det som alder manden maatte finde for gat at spørge
dem om samt give derres vel grundede andsag til kiende i fald
at der er noget vigtigt at samgaaes om.

i sognet efter 6 brødres kiendelse 3 mk eller 6 mk alt efter
sagens befindende og omstændigheder.

Knudsker sogn den 22<1l! july 1810.
Som alder mand A. Kuure
som skraa here Lars Ipsen.
F ar rigtig afskrift
8/ 4 69
C. Vedel
amtmand.

Udskrift af en hos gårdeier H. P. Hansen på
32. selveiergård i Bodilsker sogn opbevaret gildeskrå for Bodilsker sogn.
Ny kgl. saml. Fol. 399 b. Protokol med skråer fra bornholmske gilder

alkonfereret af amtmand Vedel.

Dette er den skraa som dig haver at rette sig efter som vil
gaa til gildes her i Boulsker sogn, som er det lau og gilde, som
vor aller naadigste konge os haver for æret til en fri skenk og
gaave, hvorforre vii hannem billigen bør at tacke for dette, saavelsom for alt andet godt som nu er op rettet igien paa ny,
saa have vi samtlig undertignede oprettet os gilde af vores for
er melte jorder nu 1770.
1.
Hvor de findes der eller anden steds maa det være af kierlighed og et oprigtigt hierte, det var at ønske, hvis icke dag er
vores vandring forgieves.
2.
Older manden udvelges af sognets samtlige bønder førstegang, og om alle icke bliver over eensstemmende, da den største deel af bønderne udsigende, skal ved magt stande, da den
som oldermand bliver eller i fremtiden er, haver at tilsee at aldting gaar christelig skickelig og ordentlig til paa gildet i alle
maader, saa og at imodtage om derfor falder nogen bøder til
de fattige og det at uddeele i 6 brødres over værelse til sognedts nødlidende og selv at holde sig ustraffelig og upaa klagelig i alle maader, hvis icke det skeer da at bøde til de fattige

3.
Naar 6 mænd udvelges af oldermanden, dømmer hvad de
skal bøde om nogen forseer sig af motvillighed eller druckenskab maa de ikke sige derimod uden at give 3 mk til sognets
fattige.
4.
Dricker nogen sig drueken paa gildet maa hand bøde efter
som at dig paalegger ham 8 sk eller 1 mk. ligesom hans forseelse er til og det til sognets fattige.

5.
Item hvo giest indbyder, haver det med oldermandens vilie,
og selv svare til hans gierninger.
6.
Hvo der bliver taprian maa icke under staa sig at tappe
noget øld ud, uden til ved kommende, bliver hand faunden
dermed, dag at give 8 sko
7.
Om nogen gi ør skade i gildes bondens huus, dag at bøde
til de fattige efter alder mandens og lausbrødrenes for godt
befindende, og derfor uden at betale sin skade til manden.
8.
Hvo kniv eller andet vaaben drager i gildes IJUusene med
vred hu eller fører gevær med sig dertil med forsæt at giøre
skade med, hand give til de fattige 3 mk. og dobbelt om han d
giør skade dermed, og ellers at rettes dermed hvad hans kongelige majestæts lou og forordning siger deri.

9.
Hvo som icke tier, naar oldermanden banker til lyd, han d
bøde derfor 8 sko item hvad tvende brødre vidne paa nogen
som er sandhed, maa ingen staa i mod og derpaa straf følge
efter ved kommendes tilsigelse.
10.
Ingen maa forklage sine medbrødre som hører lauet til til
tinge føren hand har forhørt hannem for oldermanden om sagen,
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sognet efter tvende af laus brød-

som her imod skolde bryde hvilket mand icke skolde formode,
thi fredelige folk kand ikke det andgaae.
Som oldermand S. Andersen.
B. Mauridtsen.
Som skriver
Vi som stolbrødre Lars Mauridtsen Hans Larsen
Christian Petersen Jens Mauridtzen.

Il.
Dersom øllet ikke findes forsvarlig efter brødrenes kiendelse
maa dig have lov til at tage det hos en krou mand og gildes
bonden det at betale.

Denne gildes skraae er vi samtlig fornøyet med hvilket vig
med vores henders under skrift bekræfter.

12.
Dersom nogen ager eller rider eller gaar igiennem gildesbondens korn eller sæd, eller for nogen anden hand betale der
forre efter 4I! af laus brødrenes kiendelse ligesom han forseer
sig til.
13.
Hvo som plæier markeskiæl op eller re ener, hand bøde til
de fattige i sognet 3 mk og velte furerne til igien.
14.
Slipper nogen sine heste og giør nogen skade for nogen
dag at betale skaden som er skeedt og dersom de icke haver
forsvarlig tøy eller binde paa dem efter vedkommendes kiendelse, dag foruden at give til de fattige 8 sk., men skeer det
af modtvillighed da at betale dobbelt.

15.
Sider nogen efter dig andre i gildes huusene og giør noget
oprør eller skade hand give en halv tønde øld til dem samtlige
og drickes paa deres egen boepæl, om de er i sognet, hvis
icke da hos hvem der ham haver medtaget, og foruden at betale skaden han d giør.
16.
Staar det vedkommende selv til enten dig vil have deres
øld paa engang eller to om aaret.
17.
Skal alder manden og de andre lauets brødre være af de
vittigste og fornemste sognet, som kand holde aldting fredeligt i gieidet.
18.
Under skrives dette af os samtlige sognets bønder at vi ville
dette efter komme i alle maader, om der skolde være nogen

F ar rigtig afskrift
d. 11. marts 1869

C. Vedel
amtmand.

l

I

I

I

Skrå for øster Marie sogns nordre gilde.
Bornholm.
Ny kgl. saml. 8" 183 f.
En lille stærkt medtaget bog i halvbind. På 3-7
side en fortegnelse over de bønder og gårdbeboere, som hører til det nordre
gildes lag. På side 8-22 står skråen. Bogens øvrige blade er blanke undt.
nogle næsten ulæselige regnskaber ofte med blyant.

Skråden som bønderne skule rette sig efter der vil gaa i det
nordre gildes laug her i øster Marie sagen.
Hvilken laug og gilde haver været af øvrigheden undet og
ved magt holdet nu til værende tid.

l.
Oldermanden og skraheren skal holde god skik og forhold
paa de menige laugets brødre.
2.
Om nogen af laugets brødre eller giæst ikke vil lade sig
sige men bruger uhøviske ord eller giør clarnmerie bør efter
6 brødres kiendelse strafes efter forseelsen.
3.
Hvær broder og søster skal give for sin ingang l fierding øl.
4.
Når 6 mand udkræves af oldermanden paa nogen sag hvad
de for gat udsige maa ingen laste uden at bøde en tønde gat øl
14
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5.
Om nogen broder byder giæst da skal han tale med oldermanden og betale giæste penge 6 skilling og svare til hans
giærninger.
6.
Om nogen broder skiælder anden for tyv eller skiæ1m eller
giver nogen ubequems ord i gildes husset eller paa gildes vold
paa vey eller stei til eller fra bøde 1 tønde got øl.

16.
Enhver broder skal svare for sin dræng eller junge liggesom
for sig selv eller lade dem blive hiemme, og giør de nogen
clameri, da skal han være pligtig til at leede dennem ud fra
lauget.
17.
Der maa ingen broder anklage en anden for øvrigheden men
først for hvorres skraade.
18.
Om nogen broder ei skikkelig dricker at han spilder eller
haver sig utilbørlig i gildes huuset eller paa gildes vold bøde
1 td. øll.
19.
Om nogen broder spilder af kande eller krus eller skaal
mere end han kan skiule med en haand bøde 1 fjerding øl.

7.
Bryder oldermanden, skraheren elller stolsbrødre, bøde de
dobelt.
8.
Oldermanden, skraheren og stolsbrødrene skulle have deres
frii skiænk.
9.
Hvo efter sider i gildet eller i gildes huusset og bander eller
gør nogen parlament bøde 1 fjerding got øl.

10.
Hvo vaaben bær i gildeshuusset med vred hue, bøde 1 halv
tønde got øll.
11.
Item hvo som giver sin broder nogen uhøviske or udig gildet eller paa de stæder som oldermanden lyser fred over, bøde
efter 6 mands sigelse.
12.
Om nogen broder giver anden mand slag eller haardrager
hane m bøde 1 tønde øll.
13.
Om nogen mand saarer anden, giør blodvide, bøde 1 tønde
øll og forlige sig med øvrigheden efter loven, og det skal staa
til menige brødre om han skal blive i gildet eller ey.
14.
Om nogen slår manden ihiel, det gud nådelig forbyde, skal
han forlige sig med øvrigheden og samtlige slægt og venner og
give til lauget en læst got øl! og enda giøre sig på ny ingang
til lauget om han benaades på livet og menige laugets brødre
tillader det.

T

20.
Hvo ont øll bryger til gildes lauget bøde efter 6 mands
sigelse.
21.
Hvad sager der brydes udig gildes huuset skal oprettes der.
Hvad

2~

22.
brødre vidne, maa ingen ryge.

23.
Hvilken broder som hiernme sider paa gildes dagen og gi ør
sin nabo nogen skade bøde en fierding øll.

24.
Hvilken broder som dølger sin med broders ulempe som er
imod skraaden, bøde ligggesom hand det selv gort efter 6
brødres siggeise.

25.
Hvilken som suer store eeder ved Christi sacramente, vunder og helige døde, bøde 20 skilling dansk til de fattige.

26.
Ingen maa aftape noget øll naar en skienkere er tilsat uden
oldermandens forlov; hvo det giør bøde 1 fierding øll.

15.

27.

Hvo som først begynder nogen parlament og er ret aarsag
til nogen oprør, skal efter menige brødre strafes.

Om nogen broder eller søster ligger siøg og er en kande
øll begierende, skal det dem ikke nægtes.
14*
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28.
Om nogen broder giør oprør og siden skiuler hiernme og
vil ikke bøde for sine misgierninger efter skraadens lydeise, da
skulle 2<!.: af de menige laugets brødre gaa til hans bopæl og
tage pant hos ham efter skraaden. I ligemaade hvad nogen bliver skyldig enten for indknabelse gieste penge for løfte eller
for nogen forseelse; om han sig ikke indstiller og betaler, da
skal han pantes som for er mælt.
29.
Dersom nogen broder, ung eller gammel denne skraade ikke
vil holde men vil være egensindi og uraadelig, trætes og panke,
svære og bande, da skal udstødes og udskrives af vores gildes
laug og være falden i øvrighedens haan og minde.
30.
Og som der skeer gærne stor guds bespoteise i gilde og
samqvem med sværen og banden om Christi død, vunder og
saar med unytige eder og gudsbespotilser og fortørnelser da
hvile vi have saadant høylig forbudet i hvores gilde og laug.
Hvo ikke vil lade sig sige men gi ør her imod, skal strax naar
det af 2<!.: brødre kan blive ham overbevist, tildømmes at bøde
l tønde got øll. - og igien betale ingang paa ny.
31.

Om nogen af lagets brøddre eller giæst paa sin hiemvey
giør clamerie eller lægger sig i modstie for en anden bøde en
tønde got øll. Giør han nogen skade, lide derfor og ungiælde
efter 6 brødres dom.
32.
Hvo sin hat eller hue lader side paa naar oldermand knaber
eller banker til lyd eller taler der udig, bøde 4 sko
33.
Oldermanden lyser fred i laget at hver sider fredelig og
skikelig og ikke gi ør gildesbonden nogen skade i ringeste maade
og naar lauget er ent da fredelig og skikkelig hiem reyser og
der hos formane en og hvær at de ey til umaadelighed i drick
eller andre uterligheder lader sig finde, at den retfærdige gud
ey der over skulle fortørnes og os med hunger og dyrtid og
andre bedrøvelige plager skule hiemsøge og vor naadigste konges og arveherres lov ey skulle overtrædes. Hvo her i mod
gi ør sirafes efter loven og laugs retens maade,
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Udskrift af Olsker sogns gildes bog.
Ny kgl. saml. Fol. 399 b. Protokol med skråer for bornholmske gilder. afkon-

fere ret af amtmand Vedel

1870. Efter skråen følger afskrift af protokollen
for årene 1774-1800.

21/3

Gildes-skraae
for sogne mændene i Olsker sogn paa Bornholm
som inde holde 30 artikle
MDCCLXXV (1775).
Disse efterfølgende 30 - tredeve - artikle indeholder sognemændenes gildes-skraae u9i St. Olsker sogn paa Bornholm.

1.
Oldermanden og skraae-herren skal holde god skik paa meenige lavs-brødre.

2.
Om nogen af laugsbrødrene eller giest, ikke vil lade sig sige,
mens bruger (u)høviske ord, giør klammerie, bøde efter 6 brødres
kiendelse som forseelsen er til.
3.
Hvilken broder som lader sig indknabbe i lauget haver ikke
længer frist at udgive det han d lovede end oldermanden og
skraae-herren vil tillade hanne m det.
4.
Hvilken broder ikke møder naar tilsiges vorder, bøde en
fjerding got øll.

5.
Hver broder og søster skal give for sin indgang en fjerding
got øl.
6.
Om nogen broder byder giest, da skal hand først tale med
oldermanden og siden betale hans gieste-penge 4 skilling og
svare til hans gierninger.
7.
Om nogen broder kalder eller skiælder en anden teist, skilm
eller hore-søn etc. eller giver u-høviske ord i gildes huus eller
gildesvold til eller fra, bøde en tønde got øl.

8.
Om nogen broder giver en anden mundslag eller drager
hannem, bøde en tønde got øll.
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9.
Om nogen broder saarer en anden, gi ør blodviide, give en
tønde got øl, og forlige sig med øvrigheden, og det skal staae
til menige brødre om hand skal blive i gildet eller ey.
10.
Om nogen slaaer en anden i-hjel, det gud aIlernaadigst forbyde, skal han forlige sig med øvrigheden og slægt og venner
og give i lauget en læst got øIl og endda giøre sin indgang
paa ny, om han benaadis paa livet og menige laugs brødre tillader det.

11.
Hvo som bær vaaben eller værge udi gildes huus eller paa
gildes vold, skal give en fjerding got øIl. Bær han noget u-lovligt værge, bøde en tønde got øIl.
12.
Hvo som først begynder pari em ente og er ret aarsage til
klammerie skal efter menige brødres sigeise straffes.
13.
Broder skal svare for sin dreng eller iung eller lade ham
blive hiemme, giør de noget klammerie, da skal han være pligtig til at leede dem ud fra lauget eller glædskabet.
14.
Ingen broder skal kiære anden for øvrigheden men for voris
skraae.

15.

Om nogen broder uskikkelig drikker at hand spyer, eller
haver sig u-tilbørlig i gildes huus eller gildes vaald, til eller
fra, bøde en tønde got øIl.
16.
Om nogen broder spilder af kande eller krus eller skaal,
mere end han kand skiule med en haand, bøde en fierding
got øIl.

17.
Om nogen broder ikke færdiger sit gildes sæde med tag og
vægge; men derover skamferer det gandske gildes-huus, bøde
efter sex brødres dom.

18.
Om nogen brod~r ey vil komme til vores første gilde hvert
aar, som de gamle have kaldet pintsze gilde, naar det af older-
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manden eller stols-brødrene til-kjende-gives paa vor be-ordnede
gildes plads, bøde en fjerding got øIl.
19.
Hvilken broder som dølger sin medbroders ulempe, som er
imod skraaen, bøde ligesom han d det selv havde giort efter
6 brødres sigelse.

20.
Hvilken som svær store eeder, Christi sacramente, vunder og
hellige død, bøde IO skil. danske til de fattige.
21.
Hvilken broder som tapper noget øl, naar skienkeren er tilsat, og stolsbrødrene er tilsat uden oldermandens og skraaeherrens forlov skal give en fjerding gat øll.

22.
Om nogen broder eller søster ligger syg og en kande øl
begierender, skal det dem ey vegres saafremt oldermanden og
skraaherren og menige laugsbrødre derom bliver bedet.

23.
Om nogen broder gi ør oprør og siden skiuler sig hiemme
og vil ikke svare til sine gierninger og bøde efter skraaens Iydelse, da skulde menige brødre gaae til hans boepæl og pante
hannem efter skraaens indhold, iligemaade for indknabbe, gieste
penge, forløfte eller krantze, saa og for nogen forseelse skyld
og sig ikke indstiller og betaler skal han pantes som for er meldt.
24.
Om nogen broder gi ør parlement i gildes huus eller paa
gildes plads og ikke vil stille sig naar han bliver paamindt og
af oldermanden eller stoelsbrødrene,· da skulle menige brødrene
være forpligtede til at stille hannem og udlede hannem for døren, hvo ikke staaer bi, bøde en fjerding got øl.

25.
Oldermanden og skraa-herren og stoels-brødrene hører 'en
fri skienk for dem.

26.
Om nogen broder ung eller gammel dene skraa ikke holder, men vil være egensindig og u-raadelig, vil trættes og pukkes, svære og bande, da skal hand udstødes og udskrives af
vores gildes laug og være falden i øvrighedens minde.
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27.
Og som der skeer gierne store guds bespottelse i gilder og
som med sværen og banden om Christi død, vunder og saar,
med u-nyttige eeder og guds fortørnelse, da ville vi have saadant høyligen forbuden i vores gilde og laug og om nogen
imod forhaabning her imod sig skulde forsee og vil ey lade sig
strax sige, bøde om det bliver hannem med to brødre overbeviist, en tønde got øl, og igien betale sin indgang paany om
oldermanden og skraaherren og menige laugsbrødre hanne m vil

til naade antage.

28.
Hvilken broder eller giest som viger af lauget naar krantzen
skal uddeeles og det hannem overbevises og siden søger lauget
igien, bøde en rixmark til lauget.
29.
Hvilken qvinde eller pige som tager nogen broder eller giest
til maygræve, klager at han stræber derimod eller river krantsen
itu, bøde en rixmark og betale derfor uden krantsen.
30.
Om nogen broder eller giest gi ør klammerie eller skilder
nogen paa hans hiem vey eller ligger i mod stie for hannem,
bøde en tønde got øl, gi ør hand nogen skade, lide derfore
undgieIde efter 6 brødres dom.
(Efterfølgende med en anden haandskrivt).

Menige lavsbrødre haver samtykket dette efterskrevne.
\.
Naar de bliver tilsagt om bauner, skiøtte volde, vagt borr
og veye at giøre færdige; hvem da ikke møder eller skikker
fuldkommen bud af stæd, skal bøde en fjerding øl.

2.
Hvem som om vaaren pløyer eller vender paa sine naboers
eng, skal giøre den re en igien til pintse-dag eller bøde derforre

en fjerding øl.

3.
Hvem som ikke gi ør sit udgjærde færdigt vært aar til sanet
Valborrig dag, skal bøde en fjerding øl.
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4.
Hvem som ikke holder heynet med hverandre efter at det
af sandemanden er tillyst, og menige sognemænd samtykt paa
kirke-stevne, den skal og bøde en fierding øl til laugshuuset.

Disse ovenstaaende 30 gildes artikle er med al flid skreven
efter den gamle skraae; men den 17 artikel blev sat efter den
18, hvilket den gode læser vilde tage iagt naar han saa læser
denne gildes skraaes artikle, at han dog vilde rette sig som
meldt. 1775.

Oversigt over kilderne til de bornholmske
sognegilders historie.
Knudsker. Et fæstebrev 1780. (Trykt i P. N. Schougård: Beskr.
over Bornholm 1804 pag. 202 f. samt i Vider og vedtægter
I 213 1.).
Ves.ter .Mar[e. S~r~ 1720 for nordre gilde. (Additamenta 342 4 to
I umversltetsblbhoteket. Trykt i Vider og vedtægter III 146ffT
Skrå 1725 for søndre gilde. (Dokumenter vedr. de bornholmske kommissionærers relation af 18/n 1739 pakke I i rigsarkivet. Trykt Vider og vedtægter III 152 ff.).
Fæstebrev 1733 for samme (samme sted).} Trykt i Vider
G!ldesbog 1735-39 f. samme (afskr. s. s.). og vedt. III.
GIldes bog 1808- (Rønne museum?)
Skrå 1753 (1809). (Ny kgl. saml. Fol. 399 b. Afskrift af
ovenstående gildesbog 1808).
Nyla~sker. Skrå 1!J99. (Afskrift fra 1758 i Thårup: BomholmJana VI samt I Ny kgl. saml. 399 c. Trykt i V. og v. I 215).
Fejlfuldt aftryk i Krarup og Tuxen: Landbrugets udvikling
VI < ?23 > og J A. Jørgensen: Bornholms historie II 341.
GIldesbog 1862 i gildets eje.
Paulsker. Skrå 1791. (Afskrift i Bornholms museum i Rønne
samt i Ny kgl. saml. Fol. 399 b. Trykt i V. og v. I 235).
Badilsker. Skrå 1770. (Afskrift i Ny kg!. saml. Fol. 399 b).
øster Marie. Skrå for nordre gilde. (Ny kg!. saml. 8vo 183 f.).
Fæstebrev for n. gilde 1814 (samme sted).
Skrå for søndre gilde 1554. (Afskrift i Bornholms museum
fra 1770. Trykt i V. og v. I 232).
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østerlarsker. Skrå s. a. (Afskrift:i Bornholms museum. Omtalt i V. og v. I 231).

Olsker. Skrå c. 1650. (Afskrift i Ny kgl. saml. Fol. 399 b).
Gildesbog 1774-1800. (Afskrift samme sted).

Rutsker. Skrå 1658. (Afskrift i gildesbogen 1808-1891 samt i
Ny kgl. saml. Fol. 399 b. Trykt V. og v. III 173).
Gildesbog 1808-1891. (Omtalt i V. og v. III 176 men
uden angivelse af, hvor den findes. Måske i sognerådets
arkiv).
Klemensker. Skrå s. a. for østre gilde. (Afskrift frå c. 1720 i
Bornholmiana VI, rigsarkivet. Trykt i V. og v. I 227).
Skrå som ovenanførte med tilføjelser. (Afskrift i additamenta 342, 4~, pag. 167-172. Trykt V. og v. III 170 f.).
Skrå for vestre gilde. (Tilføjelser til skråen for østre gilde.
Afskrift i ovennævnte additamenta. Trykt i V. og v. III 172 f.).
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