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Bornholms Forsvarsværker
inden Milisens Oprettelse 1613.
M. K.

Af
ZAHRTMANN.

1. Oldtidens Hyrdeborge.

E

n Gang i Hedenold byggede Bornholmerne Volde
paa nogle af Landets Højder. Voldstederne ere
endnu synlige. Regelrette Udgravninger ere ikke foretagne; tidfæstende Vaaben- og Oldsagfund mangle
helt. Man har ene at holde sig til, hvad der nu ses
over Jorden; og ved at sammenstille dette med, hvad
der i øvrigt vides om Bornholms Oldtidsforhold, kan
man naa frem til at udrede Voldstedernes Tilblivelse
og Formaal, om end kun gjennem Gisninger.
At man her staar over for Forsvarsværker, turde
være umiddelbart givet; som saadanne holdtes to af
Voldstederne i Brug frem igjennem Middelalderen og
end senere. Trangen til at bygge sig Vold til Værn
er en dyb Urdrift i Menneskeslægten; den bryder stadigt frem hos Børn, som bygge deres Snevolde og
Fæstninger, selvom de aldrig have set en Fæstning.
Derfor tør man ikke uden nærmere Udforskning sidestille de bornholmske Voldborge med de tyske Fastlandsborge i Tid og Forhold, end ikke med den nær-
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mest liggende Voldborg ved Sa%nitz paa Rygen. I
hvert Land for sig ere disse simple Forsvarsværker
skudte frem af Tidens og Stedets Krav, alt' som
Fjendeoverfald just der skulde afvises. Kun en Udforskning af de bornholmske Voldborge selv kan føre
paa Spor af deres Tilblivelse.
Storeborgen i Rø Sogn, tæt inden for den gamle
Hede Højlyngens n-ø. Udkant, 3500 m inden for
Baadstadkysten, paa en Klippeknude, som til alle Sider hæver sig stejlt 15 m op af Spælingemosen. Dennes 1800 m 2 store øverste Flade var paa de mindst
stejle Affald mod N. og V. værnet med en lav Vold
af Sten og Jord, nu lidet kendelig, efter at Jernbanen
1913 har skaaret sig tæt ind under den og til lige
ødelagt den gamle Opgangsvej her mod NV. - Bornholms mindste Borgsted ; dets Navn skyldes Naboskab
til en mindre Klippeknold, nævnt Lilleborgen.
Borgvolden i Rø, 2700 m fra den foregaaende, i
Høj lyngens n-ø. Udkant, 3100 m inden for Salenekysten, paa Klippepynten Borgehoved i Sammenløbet
af N. og S. Borgdal, hvis bratte, 12 m høje Aabrinker gjøre den utilgængelig fra N. og ø., medens den
brede Adgang fra SV. spærres af en 275 m lang Tvervold af Sten, som løber 240 m fra N. til S. og derpaa bøjer vinklet om i Retning fra V. til ø. Denne
store Stensætning giver sammen med de naturlige
Klippebrinker en fuldfærdig, skævt firsidet Voldplads,
32000 m 2 stor, Bornholms største Borgsted. - I dets
Nærhed er paavist fem Bavtasten fra Bronsealderen.
Sejershøjborgen i Ibsker Sogn, 18000 m fra den
foregaaende, skudt 800 m frem foran Højlyngens østgrænse ved Helledsbakkerne med Kodalen, liggende
ret højt, 2000 m inden for Svenskehavnkysten. Dens

mandshøje Vold indringede et Flademaal paa 4000
m 2 , men blev 1853 sløjfet uden nøjere Undersøgelse;
herved fandtes Menneskeknogler og Kværnsten. Kun
efter sin Størrelse tør den bedst indordnes blandt Old.tids borgene. -- Nær dens Sted staa Gravhøj og Bavtasten, nævnte Tingstenene.
Oamleborgen (1) i Ibsker, 3000 m fra den foregaaende, i den sydlige Udkant af Højlyngen, 4000 m
inden for Nexøkysten. En af Jord og Sten opført Vold
omgiver den 14000 m 2 store øverste Flade af en af
Borgsølavningen 14 m opstigende Klippeknude, kun
afbrudt i Sø., hvor Stigningen er brattest; en lavere
liggende Ydrevold følger den mindre stejle Klippeskraaning imod NV. og kan have dækket en Nedgangsti til Vandhentning i Borgsøen ; Adgangsvej fra V. Prins Christian (VIII) Iod 1824 en Arbejdsstyrke grave
paa Voldpladsen, uden væsenlige Jordfund. En Bavta,
Jomfrustenen, stod ø. for Borgen sammen med flere
andre.
Oamleborgen (2) i Vestremarker Sogn, 10000 m
fra den foregaaende, i den sydlige Udkant af Højlyngskoven Almingen, 9000 m inden for Landets sandede Sydkyst, Bornholms næststørste Borgplads. En
Klippeknude, som hæver sig stejlt 25 m over Kodalen
og i øvrigt er omgiven af dybe Vanddrag, har sin
27000 m 2 store øverste Flade helt indringet af en
stenfuld Jordvold, der paa de mindst stejle Affaldsbrinker mod N. og V. er mandshøj. Indgang gjennem
et Voldgab i N. Oldsager fra Stenalderen ere
fundne i Borgens Omgivelser; fra selve Voldpladsen
haves trods Gravninger intet væsenligt Jordfund. I
den tidlige Middelalder udbyggedes Voldstedet til en
Fæstningsplads.

"
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Af Borgenes stedlige Forhold træder stærkt frem
den store Forskel i deres Flademaal, fra over 3 til
knapt 1/5 h. Den synes ene hidført deraf, at man har
ladet Stedets naturlige Klippebrinker danne Voldborgens væsenligste Værn, kun styrket med Volde langs
deres uregelmæssigt løbende Rande. Inden for Voldene ere intet Steds, trods Eftersøgning, Grundsten
til Bygninger paaviste; varige Vandsamlinger findes
heller ikke, ud over hvad Regnvand der til Tider
kan staa i smaa Klippelavninger. Selvom de bag
Voldene indespærrede Forsvarere kunde tilliste sig i
Nattemulm noget Vand fra de underliggende Vandløb,
maatte Vandmangel ret hurtigt drive dem ud fra Borgpladserne. Disse store Voldborge synes da byggede
ene til et enkelt eller højst to tre Døgns Forsvar.
Borgene, undtagen den ved Sejershøj, laa omgivne
af dybe Vanddrag, som satte Fjenden en væsenlig
Hindring i at storme dem. Fire af dem ligge højst
4 km fra Kyster, hvor Fjenden kunde landsætte sine
Skibe. Kun Gamleborgen (2) ligger fulde 9 km inde
fra Bornholms sandede Sydkyst, hvor Oldtidens Søhaner kunde lande overalt lige fra Rønne- til Nexøegnen og fra flere Sider samtidigt søge ind paa Kodalens Kvægflokke; Gamleborgen laa da ypperligt
egnet til at midtpunktsarnIe hele Sydlandets Mandsstyrker for at hindre dette og føre deres Fremstød
mod de farestedte Kyststrækninger.
De i Borgenes Omegn fundne Oldsager sige kun,
at Stenalderfolket har vandret her 1500 Aar før vor
Tidsregning, og at Bronsealderens Mænd have sat
deres Bavtaer her 1000 Aar senere. Men muligvis er
der gaaet endnu 1000 Aar, inden Jernalderens Bornholmere her rejste deres Volde. Aarsagen til at vore

Forfædre tidligt i Hedenold færdedes i Højlyngens
boløse Hedevidder, turde være den, at allerede de,
lige som deres Efterkommere frem til over Midten af
det 19. Aarhundred, havde deres kære Husdyr slupne
løse her paa den store Fællesgræsgang Sommerhalvaaret igjennem.
Hvor lignende Ringvolde findes andensteds i Danmark, have Oldforskerne nævnt dem Folke- eller
Bondeborge. Disse lidet sigende Navne maa nærmest
modsættes Herre- eller Høvdingborge. Ogsaa de bornholmske Voldsteder tør næppe opfattes som Enkeltmands Værn; de synes byggede af Menigmand i
fælles Forsvarsmaal. Det er dog ønskeligt at søge
frem til at give dem mere klart oplysende Navn.
De nævnte fem Voldborge, som danne en spredt
Række langs Højlyngens øst- og Sydgrænse ud imod
Landingsteder paa den nærliggende Kyst, synes byggede til at afværge en paa Kysten landet Fjendeskares Indtrængen i Højlyngen. Fjendens væsenlige
Maal var at rane Køddyr, Heste og Køer, Faar og
Svin. Kun Sommeren over pløjede han Søen for saa
at lægge sig i Vinterhi, ganske som endnu frem over
1870 0stersøsejlerne søgte Vinterhavn. Men i Sejlastiden om Sommeren maatte Bornholmernes Kvæg
hentes ud fra Højlyngen; just i de side Enge rundt
om Voldborgenes Fod, Spælingemosen, Kodalene og
de andre Mader, flokkedes det i tætte Hjorder, og
her spærrede Borgene Vejen for Søens Ransmænd.
Byggede til at værge og værne for Bornholmernes
mest efterstræbte Eje, Husdyrhjorderne, kunne de under eet nævnes Hyrdeborge.
Disse Røverindfald fra Søen bære det rammende
Navn: Strandhug. Det sidste bornholmske Strandhug
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kan vise Gangen i dem. Rapt og uventet, tidlig Morgen den 9. Juni 1645, styrede Fjenden sine Skibe ind
mod Nexøkysten, de fra nærmeste Omegn tililende
Forsvarere evne~e ikke at afværge hans Landgang,
saa blev alt plyndret inden for 3 km fra Landingstedet, og mod Aften trak Fjenden sig ud paa sine
Skibe. Naar den i Krig baade til Lands og til Vands
vel forfarne svenske Generaladmiral C. G. Wrangell
med 29 stærkt rustede Orlogsskibes Mandsstyrke
denne Dag kun dristede sig knapt 3 km ind i Landet, da turde forholdsvis faa af Oldtidens Strandhuggere være trængte dybere ind fra Kysten.
Dette lader sig ogsaa læse ud af Sagaerne om
slige Strandhug. Strudharalds Sønner var sejrsdrukne,
blot de ved Aar 980 havde udplyndret een, næste
Aar tre af Jarl Vesetes Gaarde paa Bornholms Kyst.
En tilsvarende Sejrsrus kommer til Orde i Fortællingen om den attenaarige Olaf Tryggvesøns Udfart 987
fra Rusland for at vinde sig Norges Krone: Da Olaf
kom østenfra, laa Bornholm paa hans Vej, og han
gjorde der Landgang og hærjede; Indbyggerne samlede sig, kom ned til Stranden og holdt et Slag mod
ham, han vandt Sejr og rig Hærfangst; mens han nu
laa med sin Flaade under Landet, paakom en stærk
Storm, som tvang ham bort derfra. "Høvdingen lod
ved Holmen de haarde Sværde farve blodig", kvad
Halfred Vanraadeskjald til hans Pris.
. Et Strand hugs Kraft døvedes hurtigt, naar det søgtes ført dybere ind i Landet, idet Mandsstyrker maatte
lades tilbage til at sikkre Skibene og Tilbagevejen
til dem. Naaede den saaledes svækkede Fjendeskare
ind til Højlyngens Grænse, turde den ikke lade Voldborgene uskadte bag sig; disses Forsvarere maatte

7
nedkæmpes med Pileskud og Borgene stormes, inden
Strandhuggerne kunde drive de halvvilde, ustyrlige
Kvæghjorder ned til Skibene.
Mod Opfattelsen af Voldborgene som Kvægværn
kunde indvendes, at enten maa den eller ogsaa maatte
Oldtidens Bornholmere være taabelige, siden de lod
Højlyngens lange Vestgrænse ganske aaben, uden
Spærreværn mod Røverne. Men just dette Forhold
kan tjene til at styrke hin Opfattelse og Bornholmernes Klogskab. Mod V. bød Højlyngens solbrændte
Højderyg ingen Kodale eller brede Enge frem til
Kvæghjordernes Lise, kun et Par snevre Aaløb. V. for
Bornholm forvildede kun faa Sejlere sig, ud fra
østersøhandelens vante Bane i Læ for Sommerstormene langs under Bornholms Østkyst. Vestkystens
n. Halvdel var lidet tilgængelig fra Søen; kun Sandstranden fra Hasle- ~til Rønneegnen tillod Landsætning .
af Skibsflaader, og den laa fjernet fra Højlyngen ved
et 9 km bredt, folkerigt Agerland, i hvilket hvert et
Strandhug maatte synke mat i Jorden. Paa Højlyngens Vestrand var da Hyrdeborge ganske unyttige.
Om mislykkede Strandhug her paa Vestkysten haves Vidnesbyrd i de af Balsmyr (Balders Mose) i
Klemrnedsker Sogn og af Knarremosen i Rødsker
fremdragne Vaaben, som i deres Tilvirkning og Udstyr have et fra de i bornholmske Grave fundne Oldtidsvaaben stærkt afvigende fremmed Præg. Oldforskerne, som henføre disse Vaaben til det 6. Aarhundred, udlede af Fundene, at her have paa den Tid
oversøiske Strandhuggere maattet bide i Græsset, og
at deres Vaaben ere offrede til Aseguderne ved at
nedsænkes i de disse viede Mosesøer. Til Kampen
i Egnen ved Balsmyr er muligvis knyttet en nu
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200 m lang, meterhøj Jordvold, som i en flad Bue,
tidligere strækkende sig længere i Nord, ligger paa
det nordvestre Affald af Højderne op imod det 99 m
høje Duebjerg, 3000 m inden for Haslekysten og lige
saa langt fremme foran Klemmeds Kirke, et af Bornholmernes vante Samlingssteder allerede i Hedenoids
Gudedyrkelse. Som Forsvarsværk støttedes den paa
Baggaaens og Samsingsaaens Dalløb. En Skraavold
til Dækning for Vandhentning gaar ned til et Damsted foran Hovedvolden.
At her omkring Aar 550 har været Krigstummel,
fremgaar end videre af, at rige Samlinger af romerske
Guldmønter og andet Guld ere fundne hengemte i
Jorden rundt om paa Bornholm, i Ibsker, Aaker,
Klemmedsker og Rødsker Sogne, og at disse Guldskatte, efter alt at dømme, ere nedgravne i det 6. Aarhundred. Deres rette Ejermænd have faaet Forfald,
maaske paa Slagmarken, og saa har først Tilfældet
hentet dem frem igjen 1300 Aar senere. Hine fremmede Vaabenfund og disse Guldfund tillade nu at
drage en rimelig Gisning om Voldborgenes Alder. Da
der høre mindst to til at kriges, maa dog tillige kigges over østersøen efter Bornholmernes Gjenboere.
Tusendtals Gravfund paa Bornholm (E. Vedel, J. A.
Jørgensen) have vist, at selvom allerede Stenalderfolkets Søfærder naaede østersøens Sydkyst, kom et
fastere Handelssamkvem først i Gang i det 1. Aarhundred og tilførte ved Aar 300 især Nexøegnen Rigdomme. I de følgende to Hundredaar svandt Handelsfarterne atter ind. Som Danernes egne Stamfædre
langt forud havde trængt sig frem fra Kavkasiens
Indre, pressede nu det evropæiske Fastlands Folkeskarer sig frem fra ø. mod V. i en ustandselig Strøm

med Mongolhorderne i Ryggen. Den store Folkevandring endte i, at Hunnerne 451 blev nedmejede
paa Sletterne ved Chålons, at Angler og Jyder ved
samme Tid satte over til England, og at Venderne
vandt fast Stade langs østersøens Sydkyst. Endnu
skulde gaa det meste af et Aarhundred, inden dette
Hyrdefolk fra østevropas Tundraer i sin nye Hjem"
stavn omskabte sig til dristige Sømænd og kunde
tru~ Bornholm. Svage Efterdønninger af den store
Folkevandringsbølge skimtes her i de omtalte Vaabenfund, hidrørende fra vendiske Overfald i det 6.
Aarhundred.
Afbrudt ved Folkevandringerne tog østersøhandelen paa ny Fart i Læ ind under Bornholms Østkyst,
hvor de store Handelsveje fra Floden Slien s Vig
(Slesvig) østover og fra de pommerske Floder nordpaa mødtes i et Knudepunkt. Især Gudhjemegnen
høstede fra Aar 800 Rigdomme ind, og ved Aar 1070
nævntes Bornholm Danmarks videst kendte Havn for
de Hedninger, som sejlede paa Rusland. I Handelsskudernes Kølvand jog Vikingeflaaderne ind, som Sæler jage de tætte Fiskestimer. Nordiske Væringer drog
til Rusland og byggede her 862 deres Nye Gaard,
Novgorod. Rimeligvis talte de Bornholmere i deres
Skarer; i det følgende Aarhundred vejede bornholmske Vikingeknøse tungt til imellem Jomsborgs Helte
paa Pommerns Kyst. Olaf Tryggvesøns Saga har fortalt, at Bornholm laa paa Vikingernes Vej og med
sine Rigdomme lokkede dem til Strandhug. Tiden
900--1050 bragte atter Bornholmere rundt om i østrelarsker, østremarker, Ibsker, Nilarsker og Klemmedsker Sogne til at jordfæste deres rige Sølvskatte
og selv at blive jordfæstede, inden de kunde naa at

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Attende Bind, Rønne 1827
10

11

grave dem frem igjen. Til denne Krigstid turde høre
Kuredigerne ved Vestremarkirke, om hvilke Folkemunde frem til vore Dage sige, at de gemme slagne
kurlandske Sørøverhorder.
Skattefundene udpege det 6. og det 10. Aarhundred som de Tidsrum, i hvilke Bornholm hjemsøgtes
ikke ene af hastige Strandhug, men af vedvarende
Indfaldskrige. Inden Bornholmerne skred til at bygge
sig Voldborge, maa de nogle Gange have høstet bitter Erfaring om, at de stod for lidet mandstærke til
over alt at værge deres 100 km lange Kyst mod Fjenders bratte Overfald; saa rejste de denne Borgrække
for dog at værge deres mest efterstræbte Eje, deres
Husdyr. I hvilket af de to Tidsrum dette skete, lader
sig ikke fuldt sikkert afgjøre; dertil mangle Jordfund
af Mønter, Vaaben og andet paa og omkring Voldstederne. Mest synes dog at tale for, at disse tarvelige Hyrdeborge bære fjorten Aarhundreder paa deres
krøgede Voldrygge.

Skraaning af Rispebjerg, som først 1000 m S0. for
Borgen ved yderligere at stige 7 m naar sin fulde
Højde af 47 m over Havet. Mod N. og V. har den
4000 m 2 store Borgplads bratte, til Dels lodrette
Skiferbrinker, som falde 15 m ned mod den her vinkelbugtede 0leaa; til de to andre Sider afspærres den
af et indtil 3 m højt, vinklet Volddrag, hvis s. Længde
maaler 90, ø. Længde 25 m. Langs Voldens udvendige Fod mod 0. og til Dels mod S. løber en meterdyb Grav. Indgange ses i V. og i 0. Tidligere Vældafløb inden for Volden kunne paavises, men ingen
Hustomter.
Talrige Oldsagfund fra Omegnen vise, at her paa
paa Rispebjerg allerede i Stenalderen boede ret tæt
med Mennesker, talrige Gravhøje, at her havde i
Bronsealderen Rigfolk til Huse. Midt i denne opdyrkede Egn lagdes, vel ved Aar 550, Ringborgen som
en Bygdeborg til Værn mod nærgaaende vendiske
Strandhuggere. Den henved 2 km brede sandfygende
Dueoddestrand laa mennesketom og let at overrumple. Fra Borgens Volde have sikkert mere end
een Gang Bygdens Krigere skermet Hjemstavnen mod
Fjendens Overlast, saa længe indtil det brede Sydbornholms samlede Mandsstyrke kunde ile til og slaa
ham ud i Vandet. Ellers har den ingen Oldtidshistorie ;
Jordfund mangle her som paa de andre Voldpladser.
Bornholmeren P. N. Skovgaard troede 1804 at
kunne se to helt forskellige Folkefærd iSydlandets
ilsindede, brunøjede, sorthaarede og i Nordlandets
sindige, blaaøjede, lyshaarede Mennesker. Han var
til Tider mere digterisk Opfinder end historisk Opdager; og senere Undersøgere have her kun forefundet den over hele Norden kendte Samfærd mellem,

2. Bygdeborgen paa Rispebjerg
og Langdiget paa Balka.
En Særstilling uden for Rækken af Højlyngens
Hyrdeborge indtager ene Oldtidsborgen paa Rispebjerg. I sin oprindelige Skikkelse ligner den dog Borgvolden i Rø Sogn saa stærkt, at disse to Voldsteder
tør skønnes nogenlunde jevnaldrende. Begge ere dannede som en skævt firsidet Borgplads, hvis to Sider
værnes af stejle Aabrinker, medens en Vinkelvold med
et meget langt og et kort Ben dækker de andre to
Sider.
Ringborgen i Persker Sogn, 3200 m inden for 01eaaens Udløb paa Sydkysten, ligger paa den n-v·
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hvad de efter Hovedskallernes Dannelse nævne Kortskaller og Langskaller, der fra Tidernes Gry drak Livets Broderskaal med hinanden i Dovres Fjelddale
som paa Danmarks Sletter. Paa andre danske Landsdeles Sydkyster have vendiske Fiskere vitterligt vundet fredeligt Bo, muligvis da ogsaa paa Bornholms
Dueodde, hvor dog intet Spor af vendisk Bosættelse
er forefundet. Troen paa at slige Fiskere skulde have
bragt Voldborgtanken hid fra Rygen, kan gaa ud, da
Tanken om Voldværn ligger forudgiven i Menneskeslægtens oprindeligste Urdrift fra dens Kamp mod
glubende Ulve, baade firbenede og tobenede.
Denne Sydbornholms kraftige Forsvarsborg saa
mod 0. ud over Nexøegnens store flade Kystslette,
i hvilken Havet i Oldtiden skar sig dybere ind end
nu og med en Vig fra Ferskesø V. om Balka lange
Stentange nærmede sig Ringborgen paa 5500 m Afstand. Kystsletten var tætfolket, og ved Vigen lejrede
sig store Bygder ved Langedeby og ved nuværende
Kannikegaard. 0stersøhandelen bragte dem inden Aar
500 Rigdom, og denne kaldte paa Sørøvere. Ogsaa
Fjenden her fra 0. kunde Ringborgen byde Trods
som trofast Vogter af Handelsbygdernes dyreste Liggendefæ.
Alt som Kystlandet i Oldtiden hævede sig, ebbede
Havet ud af Vigen. Ind under Aar 1000 maatte Bygderne tage Forsvaret op mod Vikingeflaader, som her
fandt et lokkende Landsætningssted. Lige ud for Oldtidsbygderne, i 1500 m Afstand fra dem, rejser sig
paa Balka Strand, der rummer Grave i Hundredtal
fra Tiden indtil Aar 700, Langeskanse ganske uden
Lige i sin umaadelige Længde af henved 650 m. Bygget paa den 2 til 3 m opadskraanende Strandflade

paa et fladbuet Kystfremspring dækker den just den
Strækning af Nexøbugten, hvor Dybvandet mellem
Sten- og Sandrevler skærer sig nærmest ind mod
Stranden med jevn Skraaning fra 7,5 m Dybde 1600 m
ude, og hvor saaledes Strandhuggerne, som senere
Middelalderens Krigsflaader, kunde søge nemmest
Landgang. Da der næppe kan paavises noget balistisk
eller artilleristisk Middelaldersformaal for denne Skanses Længde, turde den bedst sidestilles de fra Jylland
kendte Langdiger, som gik forud for Danevirke, og
opfattes som en Oldtidsvold til Brystværn for Bygdernes Skarer af Pileskytter. Men til sikkert at tidfæste Langeskanse enten til Oldtiden eIler til Mi1delalderen mangle Vaaben- og Møntfund; om den er
bygget o. Aar 500, Aar 1000 eller 1500, derom kan
kun Gisninger haves (se Afsnit 8).
Gamleborgen (2), Ringborgen og Langeskanse udbyggedes i Middelalderen som Forsvarsværker. De
andre fire Voldborges Krigsbane synes helt gemt inden for Oldtidens Mulm. Ud over ogsaa andet Steds
gængse Sagn om Røverborge og sligt mumlede Folkemunde kun lidet om dem. I den ældste Skildring af
Bornholm fra 1625 nævntes Gamleborgen (1) kun
som nogle forfaldne Volde og Sten, hvor Landets Indbyggere mentes at have haft deres Tilflugt mod Fjenden, som de bortdrev med smaa Haandsten, i de
Tider, da man ikke kendte Ildskyts, hvis Brug fra
omliggende højere Bjerge vilde gjøre Stedet saare
utrygt. De tre først nævnte Hyrdeborge omtaltes
ikke. Da havde de altsaa ligget øde og forglemte i
umindelig Tid.
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3. Egil Ragnarsøns Flaadeforsvar.
Bornholm, som endnu ind under Aar 900 havde
sin egen Konge, blev o. 40 Aar senere lagt ind under Danmarks Rige af Kong Harald Blaatand, der
sendte en Jarl til at styre det. Jarl Vesetes Sønner
Bove Tykkert (Digre) og Sigurd Kæmpe (Kaabe) og
hans Dattersøn Vagn Aagesøn optoges o. 990 i Jomsborgs Vikingesamfund med deres Skarer af unge Bornholmere; ogsaa Boves syttenaarige Søn Sven var med
paa Jomsborgernes Flaade i Slaget 994 paa Hjaarungavaag, hvor deres Hærmagt brødes og hans Fader styrtede sig over Bord. Fra dette Nederlag vendte
Sigurd Kaabe hjem til Bornholm og fik her en stor
Efterslægt; hans Sønnesøn Bose Svensøn faldt
1045 i. et Søslag ved Utliinge ud for KaIrnarkysten,
og den efter ham rejste prægtige Runesten staar nu
i Nilars Kirkes Vaabenhus. I dette Sogn tør da Veseteslægten have været bofæstet; fire af Vesetes Gaarde laa nær ved Kysten, tilgængelige for Strudharaldsønnernes Strandhug, og her 14-1700 m inden for
Landingsbugten ved Arnaga ligge som Naboer baade
en Bosegaard og en Viesgaard (siden 1766 kaldt
Sellesborg), 4. og 5. Vornedgaard, den sidste nævnt
efter Viet, den viede Helligdom, af hvilken ogsaa Kendingsnavnet Vesete, Viets Forsidder eller Ypperste, tør
være fremgaaet.
Af Vikingetidens store Hærtog, som gik Bornholm
nær, findes omtalte den svenske Kongesøn Styrbjørns
Togt 983 fra Jomsborg med 60 Skibe ind i MaIaren
og den norske Konge Sigurd Jorsalsfars Togt 1123
med 360 Skibe og 20000 Mand mod Simreshavn og
Øland. I slige Ufærdstider maatte Bornholmerne ty
til at gemme deres Sølvskatte i Jorden og deres Kvæg-

o.

hjorder bag Hyrdeborgenes Værn. Men denne Ufærd
lærte dem i Overgangen til Middelalderen til lige at
lægge deres Lands Forsvar ud paa Havet.
Af Kongejarlerne blev Egil Ragnarsøn ved Aar 1080
den, som førte Bornholms Flaadeforsvar til dets ypperste Styrke. I drabelige Søslag blev han Vendernes
djerve Tugtemester og rensede de bornholmske Farvande fra dem. For at holde sin Flaade kampdygtig
med Mænd, Vaaben og Forraad maatte han nu, da
Fjenden var jaget bort, øve Fribytteri hos fredelige
Handelsskippere, og hans Ufærd vakte Kong Knud
den Fjerdes Harme. Haarde Halse var de begge.
Kongen førte en Flaade mod Bornholm, overrumplede
Egil i en af hans Gaarde nær Stranden, hvor han
holdt sit Jarlehof med mange Hærmænd og Huskarle, førte ham ud under det nærmeste Træ og knækkede hans Hals ved at gjøre det til hans Galge. Hans
Mænd blev dræbte, lemlæstede eller jagne ud af Riget.
Denne voldsomme Færd bragte Kongen mange Uvenner blandt danske Stormænd og medvirkede til, at
de 1086 brød hans Hals ved at dræbe ham i Odense
Kirke. Femten Aar efter sin Død optoges Kongen i
Kirkens Helgenskare, og hans fromme Tilbedere tilsudlede Egil Ragnarsøns Minde ved at nævne ham
Blod-Egil.
Med Egils Fald svandt Bornholms særlige Flaadeforsvar ind. Venderne tog sig atter Mod til at søge
deres Hævn paa de danske Strande, indtil Egils kække
Kamp mod dem paa ny toges op af Kong Erik Ejegod og gjennemførtes af Biskop Absalon, som 1185
ved at indtage deres Hjemland skabte endelig Ro i
østersøen for deres Fribyttertogter. Men selvom
Bornholmerne en Tid lang kunne have savnet haardt
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deres kraftige Forsvarer Jel Ragnarsøn, bærer intet
Sagn eller Navn Mindet frem til Nutiden om Stedet
for hans Jarlesæde. Man har søgt at udtyde Jershøj
i Persker Sogn, 400 m V. for Ringborgen, til Jarlshøj ; selvom denne Tydning skulde vinde Medhold,
tør den dog kun tages som et svagt Vink om, at paa
Jershøj voxte Jarl Egils Galgetræ. Og der ligger intet
urimeligt i at søge hans Jarlesæde i Egnen om Ringborgen, som udbygget med Dækvolde i Middelalderen blev Bornholms stærke Bygdefæstning.

gens Bueskytter kunde faa frit Sigte paa Fjenden
udenfor.
End ikke fra denne Byggetid er paavist Spor af
Hustomter paa Borgpladsen. Da Skovrider Hans Rømer 1805-09 tilfyldte Portene, forhøjede Jordvolden
og bag dens Værn mod løsgaaende Kvæg udplantede
unge Axelbærtræer fra sin Planteskole, fandt hans
Skovspade den gamle Kalkovns Sted paa Borgpladsen
kendetegnet ved brændte Sementstenskerver, men intet andet. Tretusendaarige Hustomter fra Stenalderen
ere kendelige andensteds paa Bornholm. Det tør
da roligt siges, at denne Fæstning aldrig har været
varig Bolig for Hærstyrker. Det er en Forsyndelse
mod al sund Militærhistorie at omdigte Gamleborgen
til Bornholms Jarlesæde og de andre Hyrdeborge til
en systematisk Række af fremskudte Fæstningsborge.
Sligt i den nyere Tid udpønset Almensystem var
ganske utænkt i Oldtiden, som byggede disse Hyrdeborge ud fra rent stedlige Forhold i Ondtids Medfør.
Saa holdt B. S. Ingemann sine Romaner ganske anderledes nær ind paa hans Tids historiske Viden.
Som Kongens Fæstning tjente Gamleborgen kun
faa Aartier; saa gjorde Krigskravenes Udvikling den
forældet, og, som det synes, Kong Knud den Sjette
gav den o. 1190 en Afløser i det første Husslot paa
Bornholm. Dettes ringe Omfang i Forhold til dets
vidstrakte Gjenbo bragte det Navnet Lilleborg, brugt
allerede 1625.
Lilleborg byggedes henved 800 m NV. for Gamleborgen paa en 14 m høj Klippeø, helt indringet af
Borgsøen og tilstødende Mosesøer, som en høj,
mere end metertyk Ringmur, hvis Oval indsluttede
en o. 2600 m 2 stor Borgplads og havde i 0. et mæg-

4. Kongeborgene i Almingen.
Middelalderen gik ind over Bornholm o. Aar 1065,
da Indbyggerne tog ved Kristentroen. Thronfølgerfejden førte 1147 til Danmarks Tredeling og fik til
Følge, at ogsaa Bornholm deltes. 0stdanmarks Tredingskonge Sven Eriksøn (Grade) krænkede overmodig Lunds myndige Ærkebiskop Eskil og maatte
1149 i Sonebøde overdrage Ærkebispesædet Myndigheden over tre af Bornholms Herreder; kun det fjerde,
Vestre Herred, forblev umiddelbart under Kongen.
Paa denne Tid, o. 1150, synes Oamleborgen (2)
i Almingen udbygget til Fæstning af Kongen, for at
han kunde hævde sin Overhøjhed over hele Bornholm
som Rigsland imod den trodsige Ærkebisp. Paa Vestvolden, hvor Oldtidens Hyrdeborg var lettet tilgængelig for Stormløb, opm uredes en 275 m lang og 6 m
høj Kampestensmur; ogsaa to Portaabninger i S. og
i N. opbyggedes af Graa- og Skiferstensmure, en af
Porthængslernes Jernstabler ses endnu paa Plads.
Uden for Portene lagdes tørre Grave og Tvervolde
til deres Dækning. Den høje Voldmur maa opadtil
have baaret en Vægtergang af Tømmer, for at Bor-
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tigt, firkantet Fæstningstaarn med 2,4 m tykke Mure
og 9,4 m i udvendige Maal ved Siden af Portindgangen, hvis Adgangsvej dækkedes af en ydre Jordvold
med en udvendig, tør Grav og dybere nede førte paa
en Pæleklapbro over Borgsøen; andre Ydreværker dækkede Borgen mod V. Inden for Ringmuren byggedes
Tid efter anden Smedje, Kornhus og Boligrum. Baade
mod N. og mod S. førte en over metertyk Kampestenpille ned over den næsten lodrette Klippeskrænt
til Søbredden som Værn for Adgang til at hente Vand
og Fisk op paa Borgen.
Rimeligvis Kong Erik Plovpending lod o. 1245 Borgen udvide og forstærke ved at føre en 2 m tyk Mur
langs uden for den oprindelige Ringmurs nordøstre
Del. Lilleborg blev den første Bygning paa Bornholm,
i hvilken brændte Mursten, Glasruder og kunstfærdigt
iSementsten tilhugne Vinduesbuer vides brugte; end
ikke de af Bornholmerne samtidigt byggede Gudshuse
kunde heri kappes med Kongens Slot.
Kun syv Gange ti Aar fik det statelige Kongeslot
at spejle sit Stentaarn, sin høje Ringmur og sin Hovedbygnings røde Mure med de blinkende Glasruder i
Borgsøens Vande. Da Krigsufærd brød løs mellem
Konge og Bisp, landede Rygerfyrsten Jarimar ved
første aabne Vande o.l.April 1259 med en Hærstyrke
i Ærkebisp Jakob Erlandsøns Sold, drev Kongens
Tropper tilbage til Lilleborg, stormede denne, huggede dens 200 Forsvarere ned, lod den gaa op i Luer
og lagde Kongens (Vestre) Herred ind under Ærkebispens Magt. Som en flammende Bavn varslede
Lilleborgs Brand Krigstid ind over Bornholm, og
Kongeslottet rejste sig aldrig af sin Aske.
Disse to Kongeborge, som laa gemte bort i Lan-

19
dets Indre, var rejste ene i det statslige Formaal at
hævde Rigets Overhøjhed imod Bispevælden; og i
B?rnholms Værn mod en fra Kysten indtrængende
Fjende havde de kun kunnet virke som et sidste Tilflugtss~ed. Lilleborgs hastige Endeligt viste tydeligt,
hvor hdet de evnede et kraftigt Forsvar for Landet
Bornholm.

5. Middelalderens Sogneforsvar
og Fæstningskirker.
Ind igjennem Middelalderen byggede Bornholmerne sig et Sogneforsvar op. Da HedenoIds paa Slægtog Frendskab grundede Stammeflok søgte Sognebaand med Nabostammerne til Fællesforsvar, skimtes
Sognet dannet i sine første Omrids. En fast Skikkelse
t~g det,. da Kristentroen midtsamlede det om SognekIrk.en, I .hvis Ste?bygning det aandelige Værn indgik
en mderhg Foremng med det verdslige Forsvar. Tilbage i Hedenskabet gaar muligvis ogsaa Sognegildet,
der samlede alle bosatte Sognemænd, Gaardejerne,
Fæsteb.ønderne og Husmændene med og uden Jord,
so~ GIldebr.ødre. Ligeledes Kristentroen satte endelig
SkIk paa GIldet som Sognemyndighed.
Ved Aar 1200 rejste Bornholmerne en Stenkirke
i hvert af de femten Landsogne, fire Rundkirker, paa
hvis tunge Forsvarstaarn Sanghuset og Alterrundingen
kun syne som en ringe Udkubning, ni Langkirker
med et fast bygget firsidet Taarn, nævnt Fæstet, imod
V. og to taarnløse Langkirker. Den videnskabeligt
s~olede Mili.tærhistoriker, Oberst O. Blom, hvis grundIge Forsknl11ger have ydet den danske Historie værdif~lde Bidrag, ?ar 1895 villet frakende disse Kirkebygnmger alt kngerisk Øjemed. Selv havde han dog
2*
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aldrig set dem, og alle bygningskyndige Forskere,
Brunius 1860, H. Holm 1878, Laske 1901, Frolen
1911, have i deres Undersøgelser af Bygningerne selv
paavist i disses Helhed og Enkeltheder en overvældende Mængde Kendingsmærker paa, at de ere opførte. som kraftige Forsvarsværker.
Allerede den Ret, som Præsteskabet lod Kirkerne
tage i Arv fra Oldtidens Gudehove, at de skulde være
Fristed for fredløse og jagede Mennesker, krævede
en stærk Forsvarsevne i Bygningerne. Denne Asylret
blevandensteds i Danmark ofte blodigt krænket af
Stormænd, for hvis Hævntørst Kirkernes Helligdom
var ikkun Bomme af Halm. Heller ikke Bornholms
Kirker var skaanede for slige voldelige Optrin, selv
om kun et enkelt fra en sen Tid foreligger omtalt i
Brevskaber. Peder Oxe lod sin lovlige Adeljagt paa
Storvildt øve af sine Fæstebønder paa Bornholm og
trodsede herved den lybske Høvidsmand Herman
Boitins strenge Jagtforbud. Søndag 13. Avg. 1553, da
Bønderne havde søgt østremarkirke, brød Høvidsmandens udsendte Ryttere ind i denne; to af Oxes
Bønder var flyede op i Taarnet, Rytterne vristede
Nøglerne fra Præsten, jog Bønderne ud af deres Hi
og førte dem bundne til Fangetaarnet paa Hammershus. Et Hovedtræk i Kirkefæstene, de snevre, krinklede Trappeløb, som Enkeltmand ovenfra kunde holde
spærrede mod mange Angribere, viser, at de ere egnede til den enkelte Flygtnings Sikkerhed.
Bornholms stærke Fæstningskirker byggedes dog
tydeligvis ikke ene til fredløses Værn i Smaafejder,
men til hele Sognefolkets Forsvar mod Krige. Som
den største og vist ældste rejste Aa Kirke sig midt
inde paa det brede aabne Sydland ved Aar 1180;

21
dens kunstfærdige Daabsfont med Runeindskrift udgik just omkring dette Aar af Mester Sighrafs Værksted paa Gulland. Dens Forsvarstaarn, Fæstet, byggedes i et følgende Aarti. Det er 13 m bredt, 12 m
dybt og naar en Murhøjde paa henved 18 m; det
har tre stenhvælvede Stokværk, som forbindes med
trange Trappeløb inde i Murtykkelsen, og det øverste,
fjerde Rum har haft Murtinder og Skydeskaar. ,,1 sine
kraftige Forhold, sit faste Stentag, sit tindekronede
Taarn, der minder om Kærnetaarnet i en Borg, ligner
denne Nordens mægtigste Fæstningskirke mere en
Borg end et Gudshus", lyder Frolens Udsagn. Et
højt og bredt, stensat Dige omgav Kirkegaarden som
en fast Ringmur, og over dets Portaabning hævede
Klokketaarnet, Støbelen, sit stærke Stenhus med de
halvanden m tykke Kampestensmure, 7 m i Firkant,
8 m i Højde, bærende det 2 m høje, tømrede bræddetækkede Klokkerum ; dette særskilte Taarn tjente som
dækkende Ydreværn for 'Kirkebygningens s. Indgangsdør.
Tilsvarende, ofte endnu· tydeligere Fæstningstræk
præge tolv andre Landkirker og da mest de fire Rundkirker, det kosteligste Smykke Menneskehaand har
skænket Bornholm. I deres støtte Vælde staa de som
en sælsom Blanding af Gudshus og Krigsborg, mest
det sidste. Ordet Kirkesal ligger langt ude fra ens
Tanker, naar man træder ind i den mørke Taarnkælder, dannet som en Rundgang omkring den tykke
Midtpille, hvorfra den trykkende lave Tøndehvælving
slaar sig over til Ydermuren. Fra det lille Korrum
fører inde i selve Rundmuren en ujevnt og stejlt stigende Stentrappe, hvis første Trin ligger et stort
Stykke over Korgulvet, op til Taarnets mellemste Rum;
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den er saa snever, at en middelfør Mand, der ikke
har lært den Kunst at trænge sig sidelængs op ad
den, kan sætte sig fast. I dette andet Taarnrum ligger Kreshvælvingen endnu lavere, og herfra fører
en ny Trappe i Taarnmuren op til det øverste Taarnrum.
For at se Rundkirkerne for sig som de stærke Forsvarstaarne, de oprindeligt have været, maa man tænke sig de senere Tilbygninger, Vaabenhusene og
Støttepillerne, fjernede samt Vinduerne i Taarn og
Korbygning som højtsiddende, snevre Murspalter. En
større Aabning i Taarnmuren udfor det mellemste
Rum har tjent Forsvarerne til Indhejsning af Forraad
og fare~tedte Frender. øverst endte Ydermuren i en
takket Murkrone med Skydeskaar mellem de firkantede Tinder. Inden for den gik en kresformet Vægtergang uden Tagdække og med Spygatter til Afløb
af Regnvand; atter inden for denne hævede sig over
Taarnets Midte et lavt kegleformet Tømmertag, op
over hvilket ragede et smalt, rundt Udkig, hvilende
paa Taarnets tykke Midtpille.
Man har udregnet, at Rundkirkernes Murrnasser
staa i Forhold til de af dem omsluttede Rum som
8 til 3. Der hørte et eget djervt Arbejdssnille til for
at fæstne disse uhandlelige Masser af raa eller simpelt kløvede Kampesten i disse Mure, som igjennem
syv Aarhuridreder hæve deres sammenstængte Trods
op af Bornholms Klippegrund. Og deres Ophav synes
rent bornholmsk; herom siger Fralen : "Den bornholmske Rundkirke maa afgjort opfattes som en paa
Nordens Grund og i Tilknytning til den hjemlige
Kirkearkitektur udviklet Bygningstype ; i den er skabt
en ægte nordisk Rundkirke; Nordens Natur, Folke-

sind og Samfundstarv have samlet sig i at skabe
denne Bygningsform. " Middelalderens Kampgny høres ud fra disse Kirkefæstningers Mure.
Ved disse Stenkirker maa den store Forsvarskamp
væ.re ført bag det stærke, mandshøje Kirkegaardsdige,
hVIS Portaabning lukkedes af det faste Klokketaarn.
Selve Kirketaarnet, der tjente til Gemmested for Sognebøndernes kostbareste Løsøre, Penge og Klæder, kunde i sine Afdelinger kun give faa Forsvarere Albuerum; men ogsaa de var i Stand til at hindre en
mangetallig Fjende fra at trænge op ad de snevre og
krinklede Trappeløb. Til at udholde flere Døgns Indslutning var Kirkebygningen ikke tjenlig; de i den
indespærrede Forsvarere var helt afskaarne fra at fornye sine Forraad af friskt Vand, følgeligt maatte
deres Tal være det muligt mindste, maaske en eller
halvanden Snes Mand. Brød Forsvaret af Kirkegaardsdiget sammen, tyede Hovedstyrken da ikke ind i
Kirketaarnet, men drog sig tilbage for at samles til
et nyt Forsvar andensteds, bag Skovtykninger, Aaløb,
Klippehøjder. Saa ragede Kirketaarnet som en utilgængelig Fæstningsklippe op midt i Fjendens Skarer;
fra dets Tinder havde Armbrøstskytterne grebet virksomt ind i Kampen om Kirkegaarden, og med deres
vægtige Bolte kunde de ramme Fjenden paa Livet i
150 m Afstand eller lidt mere.
Videre rækkende Forsvarsvaaben end Armbrøsten ,
en Enkeltrnands Staalbue (der ofte findes omtalt un. der Navnet balista i Middelalderens Latin), havde
Bornholmerne næppe, inden Ildvaaben kom i Brug
o. Aar 1500. Vel er det 1879 skrevet, at Ærkebisp
Peder 1376 testamenterede Aa Kirke en Blide (der i
sit Navn balista let forvexles med den ulige hyppigere
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Armbrøst); men - der levede ingen Ærkebisp Peder
det nævnte Aar, Testamentet selv er altsaa af særdeles
gyldig Grund ukendt, og denne Tredjehaands Meddelelse tør roligt afvises. Til at rumme en vældig Blide
eller Stenslynger, hvis Tømmer alene vejede 5000 k
eller mere, var selv Aa Kirke lidet skikket. Selve Murhøjden gjorde Kirkebygningerne stormfrie, værnede
dem mod at overrendes med Stormstiger.
En dæmpet Gjenklang af Middelalderens Forsvar
omkring Kirkerne høres i Klemrnedsker Sognemænds
Gjengivelse af, hvad der ramte dem 23. Sept. 1645, da
den svenske Kommandant paa Hammershus sendte
sine 60 Dragoner ud paa Plyndringstogt: "Disse
brændte en af de bedste Gaarde i Sognet rent i Bund;
da have Kvinder og Børn søgt Skov og Kær for saadan stor Fare, og Mandfolkene søgte Mesteparten til
Kirkegaarden for den Frygt, at de der des bedre
kunde se, om Svenskingen vilde anstikke hele Sognet,
som han truede med." Svenskestyret havde forud gjort
Bornholmerne vaabenløse, Dragonerne lod den magtløse Bondehob uænset; saaledes kom der denne Gang
ingen Kamp om Kirkegaarden. Men i de malende
Ord tør læses en Mindelse af, Hvorledes Furspillet til
en saadan var foregaaet tilbage i Middelalderen, ja
endog af Forspillet til Hedenoids Kampe om Voldborgene. Hverken Voldene her eller Kirkedigerne hist
var skikkede til at optage en stor sammenstimlet
Menneskemængde bag deres Værn, men kun de vaabenføre Krigere, mens de værgeløse Kvinder og Børn
fjælede sig i uvejsomme Skove, Mosekrat og Klippedale, naar Fjendeskarer brød ind fra Kysten.
Om Fejder fra Sogn til Sogn høres intet fra Middelalderen. Dog tør man vist ogsaa her læse sig

tilbage til ældre Dage fra sene Tiders Brug, da Sognekariene stevnedes til hævdvundne Dystrnøder, og særligt de aarlige Kampe mellem Vestremarkerdrengene
og 0strelarskerhorrana under Sankt Hansfesten ved
Kolde Kilde i Almingen lod Blodet flyde, saa at Kommandant Biilow o. 1760 maatte sende Landets Dragoner i Vaaben did for at holde Kamphanerne ud
fra hinanden. Her synes at høres Gny af middelalderlige Sognefejder.
Kirkerne byggedes ene ud fra Sognefolkets Trang
til et Gudshus og Præsteskabets Trang til at samle
Sognebørnene under Kirkens Vinger baade i aandelige og i verdslige Gjøremaal. Byggede til Gudstjeneste, Sognestevner og Krigsforsvar maatte alle de
femten Landkirker lægges vejbart i det opdyrkede,
folkerige Ringbælte, som bredte sig mellem Landets
øde Strandløkker og den øde Højlyng. I deres Lejring
her, fra 1,5 til 4 km inden for Kysten - kun Aa,
Vestremar og Klemmeds Kirker ligge fra 4 til 7 km
fra denne - tør Nutiden ikke inddigte et Almensystem sigtende paa en Fæstningsring til Fællesforsvar af hele Bornholm, ej heller et Fremsyn paa en
tilstundende Kamp mellem Landets to Herrer, Kongemagt mod Bispevælde. Slige Tanker have først langt
senere Aarhundreder fostret. Derimod lagdes omtrent
samtidigt de to Fæstninger, Lilleborg og Hammershus, paa vanskeligt tilgængelige Klippehøjder.
SteOnkirkerne traadte ved Aar 1200 ind i Landets
Sogneforsvar. De tjente som Bygdeborge af en ny
Støbning og styrkede ved deres Fæstningstaarne.
Denne Opfattelse kan støttes paa, at selve Oldtidens
Bygdeborg paa Rispebjerg nu kom til at gjøre det
ud for hele to Kirkefæster. Bornholms to sydligste
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Sogne Persker og Povlsker, Tvillinger lige ind i deres
Navne, byggede sig aldrig Taarnfæster paa deres Kirker; først langt senere tilkom Taarnet paa Pers Kirke
og kun som et svagt Klokketaarn. Deres 17 km lange,
flade og sandede Forstrand var dog let tilgængelig
for Fjendens Landgang.
Midtvejs mellem de to kullede Sognekirker, 2 km
fra hver, laa fra Hedenold Ringborgen paa Rispebjerg
og kiggede dem begge over Tagryggene. Til den
vedblev Sognemændene at slaa fastest Lid. Den synes i Kirkebyggeriets Aarhundred at være bleven forstærket med Dækvolde langs den v. Opkørselsvej,
med en Fortsættelse af Volden mod N. hinsides 01eaaen maaske til Værn for Vandhentning i Aaen og
med en halvanden m høj Ydrevold langs Borggraven
mod S., hvilken dobbelte Indringning rimeligvis har
givet Borgen dens Navn. Frem for Kirkebygningerne
paa Fladsletten havde Ringborgen tætte Skovtykninger mod N. til at dække de tilbagevigende Forsvarere,
hvis dens Jordvolde maatte forlades, og den vedblev
at hævde sin Stilling blandt Bornholms Fæstningsværker endda ud over Middelalderen.

gjort til Helgen 1169); sandsynligvis have ogsaa de
andre Sognes Gilder haft ham til Helgen og først,
da den rene Lutherdom udjog alle Helgenerne, taget
Navne efter Sognene.
I Gildet optoges alle Sognets bosatte Mænd som
Gildebrødre. Præsten nævntes Sogne herre, og under
ham indtog Oldermanden med sine to medhjælpende
Stolbrødre og Skraaherren med sex Domsnævninger
deres Sæde i Møderne. Naar Sognefogeden endnu
paa Bornholm nævnes Sandemand, turde dette Navn
hidrøre fra Gildet, som paa en Tid, da Skrift ikke
brugtes, maatte have en Mand til at sande eller være
talende Vidne paa, hvad der var vedtaget og dømt
i dets Møder. Her paadømtes oprindeligt endog Livssager til Drabssone eller til Blodhævn. Disse Møder
holdtes under fri Himmel paa Gildevalen uden for
den af Gildet ejede Gildesgaard, hvis Fæstebondes
Afgifter svaredes mest i 01 til Læske for Gildebrødrene
under deres alvorlige Forhandlinger. Paa Sommerens
Festdage mødte ogsaa Bøndernes Hustruer, Gildesøstrene, og Sognets Ungdom frem til Majgrevedansen, og da lød de bornholmske Folkevisers lidt tunge
Durtoner ud over Gildevalen : ~ Dansen gaar i Skoven
ved Aa - om Sommeren, - naar andre Smaafugle
de synge vel."
Des værre kendes nu ingen middelalderlig Gildeskraa. Derimod haves fjorten Afskrifter fra senere
Tider, da Sognegildernes oprindelige Myndighed var
knust, den ældste fra Aar 1554. I Aarhundredernes
Løb slettedes mangen gammel Vedtægt ud som forældet, og nye opstod og indførtes i Skraaen. De nyere
Afskrifter give derfor kun lemlæstede Brudstykker af
Middelalderens Skraalove; særligt disses F orsvars-

6. Sognegilder og Strandskanser.
Sogneforsvaret hørte ind under Sognegildet, i hvilket Sognets Myndighed indad og udadtil kom til
Orde. Igjennem Middelalderen var hvert Sogn. en afsluttet Enhed, og Gildets kraftige Myndighed lyser
frem i det store og rigt kunstnerisk skaarne Gildessignet fra o. 1370, jordfundet i Knudsker Sogn; i
Skønhed og Prunk stod det næppe tilbage for selve
Landsherrens. Skønt Sognets Værnehelgen var Knud
Konge, var Gildets Skytshelgen Knud Hertug (Lavard,
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regler maatte forsvinde, da Sogneforsvaret 1535 vristedes ud af Gildets Haand. Man har endog draget
dem i Tvivl som ikkun nyere Tillæg; at de fremtræde
som saadanne i en Afskrift fra 1775, forklares dog
ganske simpelt ved, at dennes Ejer har haft historisk
Sans for at tilføje dem i sin Gildeskraa ud fra en
ældre Afskrift. Saa lemlæstede de end ere, viser deres
Indhold dog tydeligt tilbage til Middelalderens Sogneforsvar. I Sammendrag sige de, at den, som ved paabudt Mønstring ikke følger Sogneskytset frem og
hjem, skal bøde fire Skilling, men ottedobbelt, hvis
han er af dem, som have Myndighed i Sognet,' og
at den Gildebroder, som indskreven under Fænniken
tilsiges til at fare [udbygge] Veje" Skytvolde og Bavner og dog udebliver, skal bøde 32 Skilling.
Det lidet Tidernes Rovtand har levnet af Sognegildernes Forsvarslove, oplyser dog, at i Middelalderens Sogneforsvar indgik Sogneskyts, Skytvolde og
Bavner, at Sognets Mandskab stod i en Fænnike og
havde at holde Forsvarsmidlerne i god Stand, og at
det indøvedes paa Mønstringer under Sognets Myndighedsmænd. Men i hvilket Tidsafsnit mellem 1200
og 1500 Forsvaret har faaet denne Skikkelse, kan
ikke læses ud af Gildeskraaerne.
Ved de omtalte Skytvolde forstades utvivlsomt
Kystskanser. Saa længe man brugte fladbundede Skuder, der let kunde landsættes paa enhver Sandkyst,
saaledes som Harald Haarderaade 1061 endog trak
hele sin Flaade over tørt Land ved Agger for at redde
den ud af Limfjordsfælden, var faste Skanser, som
kun kunde værge' Kysten i Pileskuds Omraade, til
liden Nytte. Først da man ved Aar 1400 gik over til
at bygge dybtgaaende og tunge Skibe, som maatte
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vælge sig en gunstig Ankerrhed for derfra at gjøre
Landgang med Baade, kunde Trangen til Brystværn
paa de særligt udsatte Steder af Stranden skyde frem.
Dog først da Brugen af videre rækkende Ildvaaben
blev almindelig et Hundred Aar senere, er Kravet om
dækkendeSkanseværn paa Kysten blevet uafviseligt.
Ildskyts lærte Bornholmerne næppe at kende og
bruge før o. Aar 1500. Det er 1625 nedskrevet, at de
90 Aar tilbage i Tigen led et stort Nederlag i Egele
mod det lybske Ild skyts, fordi dette var dem da en
uk~ndt T~ng. Denne Tidsætteise er dog ikke helt nøjagtig; thl 10. Juli 1510 havde en lybsk Flaade landsat sine 7000 Knægte i Nexø og ladet deres 40 Skermbrækkere og mange mindre Skerpentiner og Bøsser
spille løs paa Bornholmerne, som derefter maatte lade
sig udplyndre; 1524 holdtes Bønderne udrustede med
Bøsser og Krudt. Endnu levende 1625 kan det stærke
Indtryk hos disse af det første Møde med Fjendens
Ildskyts næppe sættes forud for 1500. Efter dette Skøn
skulde de ældste Strandskanser paa Bornholm, bortset fra Langeskanse paa Balka, formodes byggede i
Hundredaaret efter 1400; i stigende Tal rejstes de i
de følgende Aarhundreder, særligt under Krigen 1563
-70 og end talrigere efter Landmilisens Oprettelse
1613. Der kunde 1807 optælles 58 Batterier og 156
Fodfolkskanser.
Sogneskytset, som gemtes i Kirketaarnene havde
oprindeligt været Strandsten til Haand- og Slyngekast, Spyd, 0xer, Buer til Pile og Armbrøster til
Bolteudskydning. Af Ildvaaben kom o. 1500 hertil
Hagebøsser, som under Affyringen maatte støttes paa
en i Jorden ned stukken Jernhage eller Gaffel, og
smaa Kobberkartover. Dem førte Bornholmerne i
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Marken, da de o. 1. Avg. 1535 samlede sig under
Landsdommer Hans Jensen ved Egekrattet Egele under Klinten 1,5 km S. for Aa Kirke (ikke paa Uleenge) til aaben Kamp mod deres Plageaand, den lybske Slotshøvidsmand Berent Knop, hvis krigsvante
Landsknægte tog en blodig Sejr over dem.
Denne Dag gik Bornholms middelalderlige Sogneforsvar til Grunde. Herom nedskreves 1553: »Havde
alle Kirker paa Bornholm Bøsser, baade Hager og
Kobberstykker, som Berent Knop tog fra Kirkerne og
lod føre til Hammershus; og have Kirkerne af Arils
Tid haft Skyts til at afværge Landets Fjender med,
naar noget paakommer." Sognefolkets Selvstyre blev
knust. Sogneherren optraadte fra nu af ikkun som
vor Far Præsten«. Sandemanden, hvis Ydelse til
Gildet, 7 Snes Æg og en Sæk, blev staaende som
Aarsafgift til Landsherren, blev nu kun dennes Ombud i Sognefogedgjerningen. Selve Gilderne fortsatte
deres Tilværelse kun som Skurgilder, med Myndighed
i Sognets Skatteforhold, i det de Sognet i dets Helhed paahvilende Ydelser af Ægtkørsel, Sognependinge, Sogneøxen, Stødkøer, Sommernød, Ko- ~g
Skursmør fordeltes Qg opsamledes indenfor Skurgtldet, som hertil delte Gildebrødrene i Skurhold. Navnet
er taget fra det Hak eller Skurmærke, som skares i
Regnskabsstokken for det Skurhold, som ydede Aarets
Skattekvæg. Da ogsaa dette Myndighedsomraade faldt
bort 1624, svandt Gilderne ind til at blive Ølgilder,
hvis vigtigste Hverv var at fortære Gildesbondens
Fæsteafgift Øl, senere ogsaa Brændevin og Toba~.
Ordet Gilde sank fra at forstaas som et Samlavg hl
at opfattes som Drikkelag, og nu druknede det meste
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af de middelalderlige Skraalove i Drikkeforskrifternes
overvældende Strømflod.
At de store østre- og Vestremarker, Ibsker og
Klemrnedsker Sogne hvert havde to Gilder, tør forklares ud fra, at her have to Hedenoids Gildesogne
sluttet sig sammen til eet Kirkesogn. I det store Aaker
Sogn er nu intet Gilde paaviseligt, maaske fordi Gildesgaarden har ligget nær ved Kirken og tidligt er
bleven optagen i den her o. 1346 stiftede Købstad
Aakirkeby. Heller intet kendes nu til et Gilde i Persker Sogn; lige som dette frem igjennem Middelalderen delte Fæstningen paa Rispebjerg med sin Nabo
Povlsker, saaledes har det muligvis ogsaa delt Gilde
med dette sit Tvillingsogn. I deres Forsvarsvæsen
træder frem, at disse to Sogne ikke lagde en eneste
Strandskanse paa deres 17 km lange, let tilgængelige
Sandkyst lige fra Balka mod ø. til Raghammeren mod
S.; de smaa Skanser paa Salthammeren og Sommerodden ere først det nittende Aarhundreds Værk. Ogsaa heri gives et Vink om, at den oldgamle Ringborg
paa Rispebjerg stadig stod forrest i Forsvaret af Sydbornholm.
I det fjortende Aarhundred fik Bornholm Købstæder, o. 1319 Rønne, o. 1346 Nexø og Aakirkeby,
senere hen Hasle og Svanikke. De var alle aabne
Byer, og de fire Kyststæder - lige som Landets atten
Fiskerlejer -- laa stærkt udsatte for Indfald fra Søen.
Dog kendes intet tidligt Forsvarsværk for dem ud
over deres fastbyggede smaa Skipperkirker og Kirkegaardsdiger, som dog i Styrke næppe kunde maales
med Landsognenes. I Rønne gamle Kirke er fremdragen en under Gulvfladen o. 1340 nedgemt Skat
af 63 Sølvmønter som Tegn paa, at den højtliggende

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Attende Bind, Rønne 1827

32

33
Kirkebygning har tjent Borgerne til Værn i Ufredstider. Der haves nu intet Spor af, at disse stod sa~
lede i særlige Bygilder. Tvert imod vandt de mIddelalderlige Haandværkerlavg, som havde ogsaa Fejde
og Forsvar indskrevne i deres Lavgsfaner, aldrig Fodfæste i de bornholmske Købstæder.

7. Gaardfæstningerne og Hammershus.
I en tidlig Middelalder byggede nogle Storbønder
sig deres egne Borge. Volde og Grave ere paaviste
omkring Store Ravnsgaard i 0stremarker Sogn, o~
ved Kastelsgaarden, tidligere nævnt Paa Kastellet, I
Aaker har den høje, ret stejle Kastelsbakke baaret en
Jordvold. Flere lignende Forsvarsværker ville rimeligvis kunne findes frem. Det mærkeligste (paavist a~
P. Thorsen, Gammeleje) ses ved Store Myregaard ~
Nilarsker. Gaarden ligger 600 m inden for Kysten I
Arnagabugten, bag hvis langt udskydende Rev Skibsf1aader tidligt fandt smult Vand til Landsætning. Den
ejedes af Adelsslægten Myre, der havde hjemme
paa Bornholm 1448 og rimeligvis langt forud. Trud
Myre søgte 1552 at lægge hele Arna~a By ind under
Gaarden som grundlagt paa hans fne Strand; men
Fiskerlejet vedblev dog at være Kongens Arnaga.
Myreslægten var altid flittig i at sanke Jord sammen;
foruden en Række andre Gaarde var sex Myregaarde
dens Eje.
I Store Myregaards Damsted skyder sig frem en
regelmæssigt kresrund Holm, hvis Fod. er omsat helt
omkring af en fast, smukt sluttet Stennng; fra denne
staa dens meterhøje Sider stejlt op af Vandet; dens
Overflade er jevn. Mod N. og V. breder Dammens
Vandflade sig foran den, mod de to andre Sider om-

grænses den af en smal Vandgrav. I sin Form minder
den om en rund, flad Mejeriost; men denne Ost er
saa stor, 38 m i Tversnit, at den kunde bære to Rundtaarne som Sognekirkens, Side om Side, og endda
holde en 3 m bred Vej uden om og imellem dem.
Slige Taarne har den dog ikke baaret, selvom dens
Runding kan tyde paa, at den er jevnaldrende med
Sognets Rundkirke. Snarest har den baaret et Forsvarstaarn i SV., og til det har støttet sig en kresløbende fast Ringmur; dens Anlæg har saaledes stærkt
mindet om Fæstningen Lilleborg. Man har dog ogsaa
kunnet tænke sig her at have et Offers ted fra Hedenold; men hertil ligger Viets Gaard (Sellesborg) lidt
for langt (1500 m) af Led. Imidlertid staar Holmen
som en Borgø i sin lille Sø; nærmest maa den tænkes
skabt til Værn mod fjendlige Indfald fra den nære
Arnaga Rhedbugt, maaske som en af Veseteslægtens
Gaardborge.
En langt mægtigere Borg byggede Ridder Anders
Erlandsøn (Brunius, Hauberg) o. 1255 paa en Klippeknude S. for Hammeren. Han havde Borgen inde og
forsvarede den mandeligt igjennem en Aarrække; herved støttede han kraftigt sin Tvillingbroder Ærkebiskop Jakob Erlandsøn i dennes Livtag med' Kongemagten. Saa lod Kong Erik Glipping den indtage 1265
og havde nu den og Bornholm i sin Magt; men Krigsførsel er dyr, et følgende Aar maatte han pantsætte
Rønne Herred og 1276 tilbagegive Ærkebispesædet
Landets tre andre Herreder samt aftræde Borgen til
det. Hans Søn Erik Menved nødtes 1303 til at overlade Ærkebispesædet ogsaa Rønne Herred, som det
dog først 1327 naaede at indløse fra dets Panteherre.
Efter 178 Aars Skilsmisse samledes da hele Bornholm
3
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i Ærkebispesædets Skød for med korte Afbrydelser
det meste af to Hundredaar.
Denne Borgs ældste Tilværelse tør saaledes være
at tredele: 1255-65 Anders Erlandsøns Ridderborg,
1265-76 kongelig Fæstning, efter 1276 Bispeborg.
Dens Grundlægger og hans Søn nævntes begge efter
deres Borgsæde Ridder Anders af Bornholm, og det
kaldtes jevnligt, endnu 1294, Borgen Bornholm og
omtaltes 1317 uden Egennavn som Borgen paa Bornholm; ved Siden heraf kunde det ogsaa nævnes Borgen ved Hammeren. Dets senere Navn Hammershus
er kendt fra 1394, men fandt aldrig Indgang hos Bornholmerne; da det ikke ligger paa eller nær ved Hammeren, ej heller er et Hus, have de ikke kunnet kvemme sig til at nævne det Hammarahuzed. For dem
vedblev det frem til Nutiden at være, uden Særnavn,
Slottet, som ogsaa Lensmanden Ebbe Ulfeld nævnte
det 1650.
Hidtil har man opfattet Hammershus som fra først
af bygget med Ærkebiskopen til Bygherre og støtte~
e
denne Opfattelse paa en langt sildigere Udtal:ls I
Lundeklerkernes Klageskrift 1317 over Ærkebiskop
Esger Juul, hvori de skrev,. at det fra Borgens Fundation var Brug, at den gaves en Kannik i Værge,
men at Juul havde tvert imod sin egen Ed sat Lægmand til Høvidsmand paa den. Med Ordet Borgfundation kunde i Almindelighed forstaas Borgens Grundlæggelse i Sten og Mur 1255; men som det er ~rug~
her kan det ene gaa paa den skriftlige Fundation I
Fo;m af den af Ærkebispen efter hans Tiltrædelse
1310 udgivne og svorne Borglov. Givet er det, at
Borgen i sin første Snes Aar var først i en Ridders og
derefter i en Konges Værge; og for øvrigt hvad enten
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en Udtalelse falder 60 eller 660 Aar fremme i Tiden
har den ikke Tiltro som en samtidig Kilde.
'
. Som andre danske Stormænd i disse Aar byggede
sig Borg og Fæste (Kalundborg, Nyborg), saaledes
bygg~de Anders Erlandsøn sin Ridderborg, meget
nær I det o~rindeli~e Lilleborgs Skikkelse, dog henved en Tredjedel m1l1dre: et kraftigt firkantet Kampestenstaarn halvt inden for, halvt fremme foran en rundløbende Ringmur, som omsluttede en aflang, 0.30x
50 m stor Borggaard, det hele ikke større end at
Rønne Storetorv kan rumme fem saadanne Borge Side
om Side. Navnene Manteltaarnet og Mantelgaarden
hentedes m~aske fra det olddanske mantol, Mandskraft. Den mdtog kun en ringe Del af den øverste
Flade paa den. 74 m høje Borgknold, der faldt stejlt
a~ mod .Havet I V. og mod Klippekløfter og Daldyb11111ger til de andre tre Sider; over disse førte en Klapb:o fra ø. F?rsvaret blev tidligt styrket yderligere
gjennem Bygn1l1g af en 530 m lang indre Fæstningsmur, som de.lvis indgik i en 750 m lang ydre Ringmur langs Khppeskrænterne. Fra Tid til anden rejstes
en Mængde Forsvarstaarne og andre Bygninger paa
Borg~aardene, og saaledes groede en af Nordevropas
mægtigste Enkeltfæstninger frem; den maalte o. 320 m
fra N. til S., o. 215 m fra V. til ø. Den stod i henved
500 Aar, inden den 1744 blev forladt og forfaldt.
I Bornholms Forsvar greb Fæstningen Hammershus stærkt ind. Her smeddedes Landets Skæbne. Uden
at eje denne Fæstning kunde ingen holde Bornholm
varigt i sin Magt; for saa vidt blev den en Afløser af
d:t ødelagte Kongeslot Lilleborg, og Kongemagt og
BIspevælde tog drøje Livtag om den. Tre Gange lod
Kongen sin Hær indtage den, men kun for efter korte
3*
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Aaremaal, 1265-76, 1319-21, 1324-26, atter gjennem Forlig at aftræde den og Bornholm til Ærkebispesædet. Dens Styrke bestod sin Prøve, da Kongens Hær Paaskeaften 1324 indringede den, men
maatte holde anden Gang Paaske, inden den sexten
Maaneder senere, i Avg. 1325, blev Herre over den.
Udenrigske Fjender vovede sig først 1522 i Kast
med den.
Hammershus bandt Modstanderens Hovedstyrke
uden for sine Fæstningsmure, og med sit Leje ved
Havet aabnede det Vej for Landsætning af tilkaldte
Hjælpetropper. Men liggende paa det afsmalnende
Nordland evnede denne Fæstning ikke at værge Landet mod pludselige Overfald fra Søen med Drab,
Brand og Udplyndring i Følge. Af saadanne findes
nævnte den norske Fribytter Alf Erlingsøns o. 1278,
de meklenborgske Fetaljebrødres 1391,93, 1427, Lybekkernes 1428, 1509, 10, Il, 22, 23, Svenskeflaadens og Danzigernes ogsaa 1523. Et Par af disse
vides at være skete paa Nexøkysten, hvis ypperlige,
mod Vestenstormen dækkede Ankerrhed, 45 km fjernt
fra Hammershus, rimeligvis har tjent ogsaa de fleste
andre til Indfaldsport.
En oplysende Skildring foreligger af Overfaldet
1510, da en lybsk-stralsundsk Krigsflaade paa 30
Skibe landsatte 7000 Knægte med en Mængde I1dskyts 10. Juli i Nexø, afbrændte denne By og drog
plyndrende frem i Sydlandet. Bornholmerne samlede
sig til kæk Modstand, men blev slaaede ned den følgende Dag, da ogsaa Aakirkeby gik op i Luer. Ærkebispens Høvidsmand Sten Stensen Laxmand maatte
trække sig tilbage til Hammershus. Efter at have afbrændt Hælvten af Bornholm inddrev Fjenden en
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Brandskat paa 8000 Lod Sølv og gik 17. Juli atter
under Sejl. Lige over for de store Flaader som i
disse Aaringer holdt østersøen, og deres sv~re I1dskyts mægtede Bornholmernes middelalderlige Sogneforsvar kun lidet.
Midt i Avg. 1522 indtog Lybekkerne Hammershus
i Stormløb. I den Agt at gjøre Landet værgeløst mod
~enere Overfald lod de 10. Okt. Bønderne gaa flittigt
I Gang med at nedbryde Fæstningen, og først der~fter sejlede de bort. Næste Aars 26. April kom de
t~lbage for nu at sætte sig fast her, og dette Forsæt
fik de endeligt opfyldt 1525, da Frederik den Første
maatte pantsætte Bornholm til dem for den Hjælp,
de havde ydet ham til at blive Danmarks Konge. Nu
satte de meget ind paa at udbøde den Ødelæggelse,
de selv havde voldt Fæstningen, og udbyggede den
stærkt. Med sin Flaade holdt den mægtige Hansestad Lybek alle andre borte fra at dele Rovet Bornholm med den. Bornholmernes egen Modstand mod
at lade sig udsuge blev brudt 1535 i Slaget ved Egele,
og deres ældgamle Sogneforsvar blev lagt øde.

8. Schweder Kettingks Forsvarsværker.
Den grimme nordiske Syvaarskrig brød løs Pinsedag 30. Maj 1563 ud for Rønne, hvor en dansk Flaade
paa 7. Skibe laa opankret, da en svensk Flaade paa
19 Skibe, som skulde hente Erik den Fjortendes Brud
i Warnemynde, kom sejlende nordfra langs ind under
~and. Den ~nd~od at hilse det danske Orlogsflag paa
tilvant fredelig VIS, den danske Admiral Jakob Brockenhuus gik med 3 af sine Skibe under Sejl for at lære
den Artighed med skarpe Skud, men fik sine to
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Skibe skudte i Vrag, det tredje entret og blev selv
Fange.
Fra Galløkkebrinkerne S. for Byen havde Rønne
Borgere det danske Nederlag lige under deres øjne;
det slog dem med bange Anelser. Følgen af at Landet laa uden ordnet Forsvar, og at Indbyggerne nærede Mistillid til den lybske Høvidsmand paa Hammershus, kom nu skarpt frem, i det Rønne Borgerskab ilede med at tilbyde den svenske Admiral Jakob
Bagge en Brandskat paa 6000 Daler. Han, der var
sendt ud paa fredelig Brudefærd og ikke agtede at
føre Krigsskjold mod Bornholm, afslog som ærlig
Mand at hente nogen Brandskat der og drev venlig
Strømhandel med Borgerne, inden han en Dags Tid
senere fortsatte det afbrudte Brudetogt. Ved at høre
om Borgerskabets Færd hensattes Kong Frederik den
Anden i en hæftig Vrede og forlangte 9. Juni Rønne
Borgmestre, Raadmænd, Byfoged med samt de andre
"troløse og oprørske" Borgere skikkede som F anger
til Københavnj hvad da ogsaa skete inden Midten
af Juli.
I den hermed løsslupne Krig stillede Lybek sig
ved Danmarks Side imod Sverig. Den gav den gamle
Schweder Kettingk, der fra jevn Købmand i Lybek
1556 var sat til Høvidsmand paa Hammershus og her
af mange Grunde havde mødt Bornholmernes Uvilje,
rig Lejlighed til at lægge for Dagen hidtil ubrugte
Evner som Landets aarvaagne, utrættelige og dygtige
Forsvarer igjennem otte Krigssommere. Hvad Bornholmerne hverken før eller senere evnede, at holde
Fjenden ude af deres Land, lærte han dem.
Selv holdt Kettingk paa Hammershus skarpt Udkig over Hammervandet, lige som han herfra udsendte
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Baade og Kaperjagter til at udspejde de svenske Flaader og advare den danske Flaade om deres Størrelse
og Farter. Fra Lybek fik han Skyts og 400 Landsknægte. Han kaldte Bornholms Bønder under Rustning og øvede dem op til et krigsdygtigt Landeværn
paa 1800 Mand. Allede 1564 maatte han heraf afgive
300 Sømænd til den danske Flaade; det følgende Aar
maatte han hjemsende Halvdelen af de lybske Landsknægte, hvis Tal senere mindskedes yderligere. Han
kunde trygt bygge paa sit bornholmske Landeværn.
Ingen vred Fjende kom til at sætte sin Fod paa Bornholm, skønt stærke svenske Flaader 1564, 65, 66, 67,
70 gjorde hidsige Forsøg paa at indtage Landet med
Magt. Han byggede Bornholmernes Kystforsvar op
af dets Øde og førte det frem til dets ypperste Kraft.
Kettingk har givet levende, kampglade Skildringer
af de svenske Flaadeoverfald. En Styrke af 36 Orlogsskibe søgte 12. Sept. 1565 ind paa Landet, men
for 4 Skud den sendte ind paa Kysten, gav han den
8 tilbage fra sine hele og halve Kartover, og dette
holdt ved i tre Dage og Nætter hele Landet rundt.
da lo.d ~jenden til at ville sejle bort, men Kettingk
lod sig Ikke narre, blev liggende ved Stranden, førte
stærkere Skyts frem, udbød 10 Fænniker og gav Fjenden, som en følgende Morgen vendte tilbage for at
overrumple Kysten, en endnu hedere Modtaaelse
end
l:>
tilforn. Midt i Juni 1566 omsejlede en Flaade paa
36 store Orlogsskibe Landet i fjorten Dage under idelig Skydnmg, Kettingk fulgte den troligt Kysten rundt
og fik med to Baade og tolv Mand et af dens Skibe
taget til Bytte. Atter i Juli 1570 løb 43 svenske Krigsskibe omkring Landet, han fulgte deres Løb med hele
Landeværnet og nogle lybske Knægte samt dygtigt
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Skyts, og med tre Baade og tredive Mand fratog han
dem et Skib, forhalede det ind mellem to Klippeskær
og afværgede med tre Falkonetter og Hagebøsser
Fjendens Forsøg paa at tage det tilbage. Fra de otte
Aars raa og grusomt førte Krig i de bornholmske
Farvande haves talrige Skildringer ud over disse.
I en Skrivelse 8. Avg. 1567 nævnte Kettingk, at
han havde befæstet Landet med Skanser og Grave.
I sit skarpe Kystforsvar har han haft Brug for Brystværn langs Stranden, og en stor Del af Bornholms
to Hundred Kystskanser tør han have opført. End
videre byggede han en fast Feltlejr, fra hvilken han
24. Juni 1566 tilskrev Kong Frederik den Anden om
de sidste to Ugers uafbrudte Skærmysler med den
svenske Flaade. Ud herover haves ingen historiske
Meddelelser om hans Feltlejr. Søger man dens Sted
og Forhold oplyste, fæstes Tanken stærkt paa Sydlan1et med den udsatte Nexøbugt, hvor Lybekkerne
selv 1510 og oftere havde fundet Vejen aaben for
fjendligt Indfald. Her i Nærheden laa Oldtidens vigtigste Forsvarsværk Ringborgen paa Rispebjerg, forstærket i Middelalderen til en Sognefæstning, og udgaaende fra det kan paavises vidstrakte Voldværker,
som sammen med naturlige Forhindringer have dannet en indre Landlinie til at standse Fjendens videre
Fremtrængen ind i det rige Sydbornholm. I Kraft af
sin Planlægning og sin Udstrækning hører dette Forsvarsanlæg hjemme i Krigsførelsen 1563--70, og saaledes tør man i det se Kettingks Hovedværk.
Inde ved Ringborgen ligger skudt 450 m frem mod
0. og 42 m over Havfladen det i N. og S. løbende
Bukkegaardsdige, hvis fredlyste Rest, 25 m lang, maaler 7,5 m i Bundbredde og 1,5 m i Højde. Tidligere

41
har det strakt sig længere mod N., rimeligvis indtil
det her, 200 m fremme, kunde støtte sig til 0leaaens
bratte Brink; muligvis har det ogsaa fortsat sig et
Stykke mod S. En vidtstrakt Kres af Volde, nu kun
stumpevis kendelige, følger Rispebjergs ø. og s., stærkt
bakkede Affald o. 1300 m fremme foran Ringborgen.
Endeligt bærer et lille Gaardsted 350 m 0. for Bukkegaardsdiget Navnet Kaarreslot. Bornholmerne kende
ellers kun Hammershus som Slottet, og naar nu denne
ringe Bolig nævnes Udkigs- eller maaske snarere
Karrigslot, kunde man fristes til den Gisning, at her
har Slotshøvidsmanden Kettingk taget sin Bopæl, naar
Fjendens Flaader foruroligede Landet i Ugevis, og at
her sad han hin 24. Juni 1566 og skrev sit Brev til
Kongen.
Først 4400 m NN0. fra Ringborgen findes i Kattesletsgaardens Klippeløkke i Bolsker Sogn den indre
Forsvarslinjes n. Ende i et Voldstykke (paavist af
P. Thorsen, Gammeleje, og fredlyst). Fra Dævradalens
stejle Klippesider, som danne en naturlig Spærring
videre mod N. ind i Ibsker . Højiyngs dybt kløftede
Klippeland, spænder Kattesletsvoldens lave Brystværn
sig en halvhundred Meter mod V. i en Krumning,
som har givet dens Skyts Skudretning mod SS0. ud
over den nærliggende, noget lavere Landevej. Veje
ere seje at flytte, ogsaa Middelalderens Hovedvej fra
Nexø ind til Aakirkeby løb ind under denne Vold.
Dens Formaal bliver en Afspærring af denne Vej.
Fra denne Vold løb 0leaaen ned til Ringborgen
igjennem tætte Skovtykninger, Bolsker Skov, som
endnu 1650 bød den jagede Røver Lavge Lam og
hans Kvinde sikkert Fristed i Dage og Uger. Dens
Levninger mødes ved Skovgaarden, i HaIlegaards- og
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Brandsskovene, og som dens Navn viser, har den
bredt sig frem til Bois Kirke. Endnu kendes Navnet
Holvedje paa et Engdrag 900 m 0. for Kirken, i 1569
nævnt Holvidsengen, og i 1671 omtales Holvictie som
en Kongen tilhørende Skov af gamle Ege. Fra Engdraget strækker sig en Lavning forbi Gadegaardsskovene mod SV. til Store Pilegaard og ind mod
Bukkegaardsdiget; den svarer rimeligvis til det gamle
Holvedje, ved hvilket Navn, Hulskoven, maa forstaas
en ved Forhugninger afspærrelig Passnevring mellem
Skovtykninger. Saaledes kendes det i den svenske
Holaveden, gjennem hvilken Daniel Rantzau i Nov.
1567 tvang sig Vej langs Vettern ind i 0stregotland.
Bukkegaardsdigets Formaal var at afspærre Vejen
gjennem Holvedje.
I Ringborgen med dens ny tilkomne Fæstningsvolde - Bolsker Skov med 01eaaen og HolvedjeKattesletsvolden havde Kettingk en sluttet indre Forsvarslinje, en stærk Udbygning af tidligere Tiders
Værn for Sydbornholm. Ogsaa den mærkelige Langeskanse paa Balka Strand 1500 m S. for Nexø Kirke
har han taget dygtig i Brug under sine idelige Kystfægtninger. Næppe har dog han bygget den. Ingen
af dette og følgende Aarhundreders talrige Kystskanser naar en Tiendedel, knapt nok en Tyvendedel af
dette Volddiges Længde; de ere korte Dækvolde for
een til syv faste Kanoner. Langeskanse, som under
Krigen 1807-14 bar kun tre mellemsvære Kan~ner,
Tolvpundigere, er alt for overvældende lang hl at
kunne være oprindeligt bygget til Brystværn for faatalligt Ildskyts ; den tør have ligget her et halvt eller
helt Aartusend inden Kettingks Tid (se Afsnit 2).
Naar S. for Langeskanse Stranden i 17 km Længde

43
lod es udækket af Skanser, tør dette Forhold maaske
kunne forklares ud fra, at det 16. Aarhundreds tunge
kanonførende Skibe listede sig langt uden om Dueoddens usikkre Sandbanker, som indbragte Bornholmerne mange dejlige Vrag lige til 1. Marts 1880, da de to
Varselsfyr tændtes her. I mindre Maal gjentoges dette
Forhold paa Bornholms sydvestre Hjørne, hvor Rønne
Bys 6500 m lange Forstrand laa uden Kystskanser,
bortset fra de to, som dækkede selve Byens Rhed.
Gjennem Syvaarskrigens Trængsler skød et stærkt
Tillidsforhold frem mellem Bornholmerne og Schweder Kettingk. Han skrev 28. Juli 1570 til Kongen: Er
det visselig Sandhed, at dette Eders Kg!. Majestæts
underdanige Landfolk har holdt sig saa trofast og
standhaftigt imod Fjenden, at det i Sandhed bør berømmes; deres Korn have de ladet staa i Marken og
værget Stranden. - De udtalte i Juli 1571 til Lybeks
Raad, at de takkede Kettingk og ønskede at beholde
ham som Høvidsmand, og at han havde med stor
Møje, Rejser og Livsfare i Krigen hjulpet at skerme
Landet, hvilket uden Gud og ham havde været tabt;
dette vilde de vidne for Gud, Kongen og Hvermand.
Nutidens Bornholmerne have god Grund til at se med
milde øjne paa Kettingks StenbiIIed, som han har
ladet udhugge i den Gravsten, han lagde over sine
to Hustruer i Aa Kirke.
Efter Krigens Afslutning saa Kong Frederik den
Anden med ublide øjne paa Kettingks store Yndest
hos Bornholmerne og fremtvang, at han 19. Marts
1573 maatte takke af som Slotshøvidsmand. Dette
var Kongens første Skridt frem til at faa Staden Lybek
1. Avg. 1576 dreven ud fra Styrelsen af Bornholm,
somqu endeligt efter 427 Aars Gjenvordigheder kom
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helt hjem til Danmark. Kyllingemor havde tidligt
jaget sin Hanekylling ud af den hjemlige Hønsegaard ; nu vendte den som en velvoxen, om end
noget forreven Hane tilbage til Moderreden.
Frederik den Anden forsøgte nu at holde Kettingks
kraftige Landeværn i Live, i det han 26. Okt. 1580
paabød hver Mand paa Bornholm at forsyne sig med
en god Bøsse, et Pund Krudt og Kugler til at af··
værge fjendlige Overfald og aarligt at stille til Mynstring for Kongens Lensmand. Bornholmerne var
meget træge hertil; de dyre Bøsser kom dem til ingen
Nytte i Fredstid, da blot at skyde en Hare kunde
bringe dem i Galgen. Kongen maatte 24. Avg. 1582
indskærpe dem sit Paabud, men fik ikke skærpet deres
Lydhørhed. Hidkomne over østersøen døvedes Kongebuddenes, lige som fordum Strandhuggenes, Kraft
til at vinde ind paa Klippelandet.
Først da Kairnarkrigen hjemsøgte deres nære danske Gjenbo, Østskaane, med sine voldsomme Tilskikkelser, købte henved 600 af Kongens 680 Skatte bønder sig 1611 hver et langt Fyrrør for tre Rigsdaler paa
. Tøjhuset i København. Af Kartover havde Hammershus ikkun nogle faa ubrugbare og fik nu oversendt
sex Stykker; ude i Sognene fandtes i alt sex, som
duede kun lidet. Efter Krigens lykkelige Afslutning
kom Christian den Fjerde selv til Bornholm, opbød
alt Landfolket til Mynstring for sig paa Hammershus
og indordnede det i et stadigt Landeværn. Saaledes
dannedes 1613 Bornholms Milis, i hvis Hænder Landets Forsvar laa i 254 Aar. Fra Fortiden arvede den
Ringborgen, Hammershus, Strandskanserne og Bavnerne samt sit Hovedformaal: Landets Kystforsvar.

Fra Rønne Latinskoles Historie
i det 18. Aarh.
Et Brev fra Rektor c. S. Andresen til Johan Biilow.
Ved Cand. phil. OLAF CARLSEN.

S

idst paa Aaret 1787 tiltraadte Magister C. S. Andresen Embedet som Rektor ved den latinske
Skole i Rønne. l ) ~~- Fem Aar senere skrev han efterfølgende Brev til Hofmarskal Johan v. Biilow.2)
Det bekræfter paa en virkningsfuld og fornøjelig
MClade den Karakteristik, der ved en tidligere Lejlighed er givet af Rektor Andresen, og hvori det hedder, at han forstod over for sine Bysbørn og sin Bisp
at sætte sin Forgængers Lys under det Skæppemaal,
ovenpaa hvilket han stillede sit eget i en høj Stage.3)
Vi kan nu tilføje, at den samme Fremgangsmaade
anvendte han ogsaa over for den formaaende Johan
Biilow, idet han i sit Brev betegner sig selv som
intet mindre end Skolens Grundlægger. .
Ved Siden af det Billede, Rektor Andresen tegner
af sig selv som den gudbenaadede Pædagog, er det
ogsaa af Interesse at læse om den Maade, paa hvilken han tilrettelagde Skolens Arbejde.
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Deres Excellence!

~

Jeg var i Kiøbenhavn i Aar med 8 Kandidater ~
den største Grøde her fra Skolen, og havde ikke den
Lykke at fa ae Deres Excellence i Tale. Jeg giver mig
derfore den underdanige Friehed at opvarte Dem
skriftlig ~ og paa Papiret at fortælle Dem, hvad jeg
mundtlig skulde have sagt, dersom ey mine mange
Forretninger ~ thi jeg læste daglig med mine Kandidater lige til Examens Dagen ~ og siden een liden
Upasselighed havde hindret mig fra personlig at bevidne Deres Excellence min reeneste Ærefrygt og
sandeste Høyagtelse. -- Jeg er overbeviist om, det
inderlig vil glæde Deres ædle Hierte, naar De hører,
at jeg for mit tunge Arbeide ved den latinske Skoles
Oprettelse her paa Stedet har høstet baade Belønning
og sand Hæder. ~ I Henseende til det første havde
jeg den Naade at modtage et Kongeligt Reskript af
27 Julii h. a., hvorved mig allerma~digst forundes
et aarligt Tillæg af 200 Rixdaler, foruden mine forrige Indkomster, af Kiøge nedlagte latinske Skoles
Kapital, og at dette Tillæg, i Betragtning af min udmærkede Fliid, Duelighed og Iver, hvilken Stiftsøvrigheden har rekommenderet og bevidnet, maatte
tage sin Begyndelse fra l s!e Januarii 1791. ~ Deres
Excellence behager lettelig at indsee, hvormeget et
saa anseeligt Tillæg, tilstaaet i saa favorable Udtryk,
baade maatte soulagere og tillige glæde mig; ~ nu
saae jeg Opfyldelsen af det Kongelige Løfte, . som
var mig givet i min Bestalling; ~ nu saae jeg anstændig Udkomme for Fremtiden og tillige Udsigt til at
blive ved Skolen for at giøre den Bygning fast, som
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jeg med saa megen Besværlighed og Møye havde
lagt Grundvolden til. ~
Den Hæder, jeg har vundet ved min latinske Skole,
som jeg sidst i Aaret 1787 anlagde ~ og siden allene
har bestyret, uagtet den i dette Aar var opvoxet til
et Antal af 23 Disciple, bestaar især deri, at jeg i Aar
medbragte 8 Kandidater til Akademiet, hvoraf de 7
~ endog med udmærket Berømmelse ~ fik bedste
-:-: og l næst~edst~ Karakteer, ~ og som samtlig
vllste megen Grundighed og Færdighed især i Sprogene, hvorfore ogsaa de examinerende Professorer
udmærkede dem med de fortræffeligste Karakterer. ~
Det vil maaskee ikke være D. Excellence ubehageligt
at læse, hvorledes jeg har dannet disse unge Mennesker, hvoraf jeg ~ for 5 Aar siden ~ begyndte
med de f1eeste, fra de første elementa af, da ald Undervisning tilforn her paa Landet var paa nogle Aar
ynkelig forsømt, og maatte være det i følge den underlige Indretning, at Rektoratet var foreenet med det
residerende Kapellanie. ~
Følgende Poster anseer jeg som Hoved Grunden
til mine Disciplers hastige og grundige Fremgang: ~
1. Jeg læser 2 1/ 2 Maaned og derpaa gives 14 Dages
Ferier, som anvendes af Disciplene til paa egen
Haand at repetere Qvartalets Fremgang, ~ og
derpaa holder jeg Qvartals Examen; denne indtræffer altsaa 4 Gange om Aaret - omtrent først
i Januarii, først i April, først i Julii og først i
October Maaned. - Dog mager jeg det saaledes,
at jeg indretter Ferierne efter Paasken og Jule
hellig Dage, at de indtræffe i samme, da Forældre
, paa Landet tillige have den Fornøyelse at see de-
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res Børn og deres Fremgang. - Disse ere de
eneste Ferier, eller Forlov, min Skole kiender.Jeg vinder derved den Fordeel: at hvad som er
lært i halvtredie Maaned, bliver grundig og rigtig
repeteret i 14 Dage. Ved Jule Tider er Ferierne
3 Uger, - da ved Ny-A ar Regnskab og Repetition
skal giøres for det heele Aar. -2. I disse Ferier er det paalagt Disciplene - de nederste Klasser undtagne - at holde daglig og
ordentlig Journal over, hvad Time de lægge sig
- og staae op - over deres Reiser, Forlystelser,
men især over deres Arbeide og Repetition i
Ferierne. - Og da Disciplene have megen Tillid
og KiærIighed til mig, - kan jeg temmelig liide
paa Journalens Rigtighed; - skulde noget findes
urigtig især ved deres Repetition, kan jeg lættelig
ved Examen komme efter samme, og da straffes
det med Degracjation. 3. Ved Examen overhøres enhver i forrige Qvartals
Fremgang, og for hver Videnskab faaer han
Karakteer, ligesom ved examen artium. Derefter bestemmes Præmie, Roes eller Opmuntring
for de Flittige og Duelige, - derimod Irettesættelse, Bebreidelse, Degradation, eller som er den
haardeste Straf, - Bortvisning af Skolen - for
de Forsømmelige og Dovne. - Legemlig Straf
eller Riis har jeg aldrig brugt paa min Skole i de
5 Aar, jeg har fore:::taaet samme. - Jeg kan aldrig begribe, at Forstand og Flittighed lader sig
indprygle. - Erfarenhed har bekræftet min Formodning; thi jeg har de lydigste, dueligste og
hurtigste Disciple, nogen Rektor kan forlange.-
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I Undervisningen maae bruges megen Tydelighed,
Sagtmodighed og Skaansel, især med Begyndere,
for ey at qvæle deres Lyst, som desuden har nok
at kiæmpe med de svære grammatica. - Aabenbar Ondskab og Gienstridighed har jeg alvorlig og
exemplariter kun 2 å 3 Gange straffet, - saa
sielden indtræffe de, da Opdragelsen og Sæderne
her paa Landet ere reenere og uskyldigere end i
den store Hovedstad og omliggende Egne.
4. Endelig maae de ældste Disciple overhøre og læse
for de Smaae, i min Nærværelse, efter min Plan
og Indretning. Dette styrker dem meget i
grammatiealia, og giver dem tillige en Slags Dristighed og Omstændighed baade i Henseende til
Deklamation, Oplæsen og Adfærd. - Min Skole
var i Aar, da den bestod af 23 Disciple, hvoraf
de 8 vare Kandidater, inddeelt i 4t;<> Klasser. _
Den l~t~ Klasse læste for den 3<1~Ie, og den 2<1:11
for den 4~. Disciplene afvexle med hinanden, 1
hver Uge. - Paa anden Maade var det mig ikke
muligt at faae Tiid til at overhøre Disciplene eller at
tyde ordentlig og grundig for dem. - Det sidste
Aar læste jeg næsten bestandig collegialiter for
mine Kandidater - og holdt ordentlige Forelæsninger over Moralen - Christendommen - Horatii ars poetica efter Baden - ligeledes over
Oderne og Epistlerne. - Jeg troede derved baade
meere at gavne og moere dem og tillige vænne
dem til den akademiske Frihed. _
Men jeg trætter D. Excellence ved min Vidtløftighed. - Jeg skulde ikke have været saa omstændelig,
4
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dersom jeg ikke havde kiendt D. Excellences Kierlighed for Videnskaberne og deres Dyrkere; og der
er vel intet, som meere biedrager til den gode Smags
og alle nyttige Videnskabers Udbredelse iblant os
end en vigtigere og bedre Undervisnings Maade i
Skolerne, det gamle pedantiske Barbari afskaffet. Jeg har derfore indsendt denne min Fremgangs Maade
til den Kongelige Com mission for de latinske Skoler,
og den har imodtaget samme med megen Opmærksomhed og Velbehag. -Den fattige bornholmske latinske Skole fremstiller
sig da med ædel Beskeedenhed og frimodig Følelse
af sin Værd blant sine ældre og rigere Søstre; er den endskiønt saa arm, at den ey i ringeste Maade
kan understøtte sine fattige og duelige Kandidater,
saa har den dog den Fordeel, at ikke Uduelighed
og Lediggang -- som stundom skeer i de meest bemidlede Skoler - trives og opelskes ved rige Stipendia, for siden at blive Staten og sig selv til
Byrde. - Den har i Følge af dens Mangel en anden
ligesaa vigtig Fordeel, neml. at dens Disciple ey ere
bebyrdede med den daglige Opvartning ved Gudstienesten i Kirken, hvorved intet vindes uden Tidsspilde, og lægges Grundvold til Foragt, skiødesløs
og uanstændig Opførsel ved den offentlige Gudstieneste, som næsten aldrig kan forebygges, naar Kirken skal saa ofte og saa længe besøges. Jeg taler
her af egen Erfarenhed, thi jeg har selv gaaet i Helsingørs latinske Skole, - men under den fortreffelige Lærer Professor Baden. -

Kronprindsen, og at bevidne ham den allerunderdanigste Iver og Fliid, hvormed jeg i Fremtiden
skulde arbeyde i det mig allernaadigt betroede Embede. - Jeg har nu givet offentlige Prøver paa, at
jeg har opfyldt dette mit allerunderdanigste Løfte. Jeg havde siden i Aaret 1789 den Lykke at opvarte
ham, og udvirkede hans naadigste Løfte om, at min
den gang forlovede Kiæreste Frøken Lovise Nansen,
en Datter af Obersten og Commandant Nansen,
maatte beholde sin Pension af ! O Rdr., dersom hendes Mand før hende ved Døden skulde afgaae. Hans Kongelige Høyheds Løfte blev mig siden forsikret ved skriftlig Forsikring fra den Kongelige
Finantz Kasse Direktion. - Jeg skylder altsaa Hans
Kongelige Høyhed den huuslige Lyksalighed og
Glæde, jeg nyder i Ægtestanden, da jeg ved ilt spare
Indskud i den besværlige Enkekasse kunde gifte mig
paa en Tiid, da mine Indkomster her vare ringe. Denne Lyksalighed smages dobbelt her paa Landet,
hvor ingen offentlige Forlystelser eller Adspredelser
har Sted. - Den er maaskee ogsaa den sandeste og
uskyldigste og styrker meget baade til alvorlige og
litteraire Arbeyder. Som en allernaadigst Pligt for den megen Naade
H. Majestæt Kongen og hans Kong!. Høyhed Kronprindsen allernaadigst have værdiget mig, skal jeg
arbeyde troelig - og ikke letsindig forlade det vanskelige og besværlige Embede, mig allernaadigst er
betroet, ligesom jeg er overbevist om, at Hans Majestæt med Kongelig Naade og Mildhed vil ansee de
duelige Subjecta, som jeg skal bestræbe mig for at
danne til troe, lydige og duelige Borgere til Hans
Majestæts og Fædrelandets Tieneste. -

Da jeg i Aaret 1787 reyste til mit Embede, havde
jeg den Naade at opvarte hans Kongelige Høyhed
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Selv anbefaler jeg mig i Deres Excellences Yndest
og Bevaagenhed og henlever med den sandeste Høyagtelse
Deres Excellences
underdanige Tiener
C. S. And rese n
Rektor ved den latinske Skole.

Rønne paa Bornholm
d: 11 November 1792.

Gamle Originaler.
III.

Skipper Jacob Espersen, Nexø.

N

NOTER.

1) Om Christopher Schrøder Andresens hiografiske Data henvises til f. C. Hundrup : Lærerstanden ved de lærde Skoler
i Nakskov, Nysted og Rønne. Roskilde Kathedralskoles Indbydelsesskrift. 1866, S. 46; -- M. K. Zahrtmann: Rønne Latinskole 1512--1912. Bornholmske Saml. 1912, S. 82 f. _.C. S. Andresen: Min Sindssygdom i Aaret 1783, udg. af
V. Maar, Leiden 1925.
2) Manuskriptsamlingen i Sorø Akademis Bibliotek. Pakken
Nr. 67.
:1) M. K. Zahrtmanns an!. Afhandling, S. 83.

r

exøbo af en
lidt ældre
Aargang vil nikke genkendende
til Billedet og maaske med et
Smil mindes
den særprægede,
originale gamle
Skipper, hvis
Navn var Jacob
Espersen, almindelig kaldet Trdn-

Jacep.
I Erindringen vil de se en stout og djærv Sømandstype, stor og kraftig, frisk og frejdig, en grov
og vejrbidt Mand, jævn og usnobbet, en Hader af
alt, hvad der kunde kaldes fint og forlorent. Bulder
stod der om ham baade paa Sø og Land, og saftig
var han i sin Mund, men lærte man ham at kende,
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kom man alligevel til at holde af ham som en god
og retsindig Mand, en reel Karakter.
Naar man mødte denne Mand i sin enkle Klædedragt, maatte man lægge Mærke til ham, - uden
Trøje, med Skjorte og Vest opknappet, med Skjorteærmerne opringede over Albuerne og Hænderne dybt
begravede i de mægtige Smæklommer. Med skarp
Saltvandsduft og fed Tranlugt fyldte han Luften omkring sig i flere Alens Omkreds. Naar Jacob fra sin
Baad der nede 1 Havnen vekslede saftige Repliker
med Fisker Sommer eller gamle Hans Kayser, kunde
det høres viden om.
l 35 Aar har Byens gamle Kirkegaard gemt hans
Støv, men Erindringen om ham hans Navn og
hans Bedrifter -- lever den Dag i Dag blandt det
ældre Slægtled. For os Nexødrenge stod Jacob Espersen alle Dage som noget for sig selv, omgivet af
Eventyrlugt. Naar han oplod sin Mund og gav sig
til at tale om Havet, stod det ham festligt ud af Halsen med store Ord, der satte hans Tilhørere i direkte
Forbindelse med den store, eventyrlige Verden. Han
var som Hvalen, der skyller ind paa grundt Vand -der blev ved at staa Sjø omkring ham.
Beretningen om Jacobs Bedrifter og haarrejsende
Eventyr fyldte os Drenge med Voksemod og Lyst
til Langfart paa de store Have. Alle de Rejser, Jacob
havde gjort, var lige saa mange lysende Bedrifter.
Der hang et Eventyr i den bare Luft efter hver af
dem, som Andersen Nexø siger. De vildeste Usandsynligheder blev tfl dagligdags Hændelser i ha!ls
Mund. Naar han havde talt, saa var det saadan. Han
var ikke af den Slags Folk, der paaberaabte sig Vidner

55
eller lod sig drage
var udelukket.

Tvivl -

den blotte Mulighed

I Serien "Gamle Originaler" bør Jacob Espersen
ikke savnes. Hans Liv og Levned skal forsøges opridset uden digterisk Udsmykning og uden Fantasiens Hjælp - alene paa Grundlag af personlig Erindring og mundtlig Overlevering. Saa farlig stort var
det vel ikke -- hverken det, han havde oplevet som
Sømand, eller det, han paa sine ældre Dage fik udrettet, men Manden var en original Fortidstype, en
særpræget, helstøbt, ja, monumental Skikkelse, som
vel er værd at ridse op for den nulevende Slægt.
Jacob Espersen var født i Nexø 1822, Søn af Fisker Jeppe Jørgen Espersen. og Hustru Kirsten Jacobsdatter, kom - som saa mange Nexødrenge --tidlig til Søs, sejlede- paa fjerne Have og deltog bl. a.
i Robbefangsten oppe i det nordlige Ishav.
En Tid sejlede han som Styrmand med Nexøskibe,
men blev snart Skipper selv, nemlig Fører af Jagten
"Oliva", hvis Rheder var Købmand P. Berg. Med
denne Jagt gjorde han mange Rejser - i Reglen
med Stykgods til København eller i Fragtfart paa
østersøhavnene, hentede ogsaa ofte Drænrør og Mursten i Flensborg. Og mange Laster Sten fra Frederiks Stenbrud sejlede han til København, bl. a. den
Sten, som i sin Tid laa neden for "Korrehøj" paa
Nørremark, kaldet "Kjæddastenijn" -- vistnok tolv
Laster.
Heldig var Jacob Espersen som Skibsfører i en
Aarrække og tjente godt til sin Rheder. Naar han
skulde gøre sit Mellemværende op med P. Berg,
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tømte han sine Lommer en for en, og hvad der var
af Moneter fik Rhederen. Dermed maatte denne finde
sig tilfreds, hvad han ogsaa var. Berg vidste, at hans
Skipper var en ærlig Mand, og at det var smaat med
hans Regnefærdighed.
Dristig og forvoven, som han var, havde han Ord
for at gøre særlig hurtige Rejser. Kneb det under
Sejladsen med Vind, kunde han beordre Mandskabet
til at hænge alt deres Tøj op "til Tørring" for derved at forøge Sejlkraften. Med Ballast tog han det
ikke saa nøje, ofte sejlede han helt foruden eller
fyldte nogle Vandtønder, efter at han var kommet i
Søen. Eller et Fad Sukker i Bunden af Skibet
der var ham Ballast nok.
Kommandoen rullede fra ham som en Torden, og
"Horrana" ombord havde at lystre - hans Næve var
ikke god at staa for. Men trods sit barske Væsen var
Buldrebassen dog inderst inde godmodig og forstaaende over for sine Folk, delte ondt og godt med
dem, delte ligeligt med dem, naar Provianten var
knap, - :men nægtes skal det ikke: "Sypen" beholdt
han for sin egen Mund.
Rent og spulet skulde alting være, og var Kokkedrengens Ansigt lidt mangelfuldt i saa Henseende,
truede han med, at Drengen skulde have en Ende
om Livet og saa overbord med ham, til han
blev ren!
Blev Passagererne søsyge, var han hverken blid
eller blød over for dem, men tordnede grovt, dog
næppe saa alvorlig ment. Da han saaledes en Gang
havde en Skrædersvend med som Passager - den
unge Mand laa søsyg sammenkrøben i en Krog brølede han: "Den Skræder bliver vi nødt til at smide

overbord ; dette her kan vi ikke være tjent med!"
Hvorpaa han nede i Kahytten hentede en Dunk
Brændevin, som han satte Manden for Munden og
gav ham en ordentlig Slurk af. Saa var han kureret
- - efter Jacobs Mening. (I Parentes bemærket: det
er Manden selv og ikke Jacob, der har fortalt det).
Slog det ind med Modvind, og det var fødevarer,
Skipperen var betroet, tog han de~ ikke saa nøje,
men lod Folkene leve højt paa de gode Varer. Spurgte
Afsenderen senere om, hvorledes det var gaaet med
Æggene og Smørret, svarede Jacob - som var det
den selvfølgeligste Ting af Verden: "Ja, Æggene de
blev daarlige, saa smed vi dem overbord, og Smørret - hm! - Kommandanten i København, som er
saadan en pæn Mand og modtager saa megen Sten,
han skal jo da have en Foræring en Gang imellem."
Da Skibsbygmester J. H. Brandt i 1864 havde bygget 3-mastet Skonnert "Hans Andreas" for P. Berg
(navngivet efter Rhederens Brødre), blev Jacob Espersen Fører af det smukke Skib og gjorde nogle Englandsrejser med det, men var ikke her videre heldig:
Skonnerten kæntrede i Skagerak, og Rigningen maatte
kappes for at faa Fartøjet rejst, hvilket ogsaa lykkedes. Med kappet Rigning kom "Hans Andreas" tilbage til Nexø.
Saa fik han atter sin gamle Jagt at føre. Men med
hans dristige Sejlads fulgte nu jævnlig større eller
mindre Havarier. Da han saaledes en Gang kom hjem
fra en Rejse, meddelte han Rhederen, at "Oliva" havde været "om Grund", som han sagde, ved Møen. "Ja, det har hun vel," svarede P. Berg - "Kølen
er forresten drevet i Land her ved Nexø." Jagten maa
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antagelig først have været "om Grund" ved Udsejlingen fra Nexø, uden at Skipperen har taget Notits
heraf, og har derefter paa samme Rejse atter lidt
Havari ved Møen.
Om Jacob Espersens sidste Rejse med "Oliva"
fortæller gamle Søfolk, der ved Besked, saalunde:
Eu Efteraarsdag med fint Vejr og god Bør sejlede
Jagten fra Nexø - ballastet til København. Men allerede samme Aften lidt før Midnat rygtedes det, at
der var kommet Vrag paa "Hagen" ud for Borgerskolen, og om Morgenen saa de forbavsede Nexøboere, at det var" Oliva", som stod paa Grund der ude.
Hvorledes det var gaaet til? Ja, derom er der forskellige Beretninger, men saa meget er vist, at Skuden havde været helt nede ved Dueodde, og at Skipperen og hans Bedstemand - han hed forresten
Mogens Ras - havde holdt et lille Gilde om Bord
og herunder var kommet i Disput med hinanden uden
at tage det saa nøje med Navigeringen.
Andersen Nexø har med overdaadig Fantasi meget
morsomt beskrevet "Jacobs vidunderlige Rejse", men
har - som vel tilladeligt for en Digter - tildigtet
det meste og ladet haant om Kendsgerningerne.
Men sandt er det i hvert Fald, at det var deres
egen lille By, der "rullede sig langsomt ud for deres
forbavsede øjne" den næste Morgen - "med Stien
langs Stranden, Marthas blomstrende Hyld og det
hele".
Dette blev Jacob Espersens sidste Rejse med
"Oliva ", der en Tid lang blev staaende som Vrag
paa Flakket ved Maagestenene og derefter blev slæbt
ind til Havnen og ophugget.
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Da Jagten "Oliva" havde endt sin omtumlede og
eventyrlige Sejlads, blev Jacob Espersen Skipper paa
Skonnert" Christian", der var købt i Sverige, og paa
sine lidt ældre Dage blev han Fører af Skonnert
"Emanuel", der strandede ved Rusland.
Men Eventyret hang bestandig i Luften, hvor han
færdedes. "Med Bjergningen gaar det udm<erket,"
skrev han hjem til Rhederen fra Rusland, "og en
Mængde Gods er bragt i Land, men i Nat er det
blevet stjaalet altsammen. Her er Dans hver Aften
og mange "netta Pibla" med korte Skørter ~ ~"
Om den gamle Skippers Bedrifter kunde fortælles
mangen en god Historie. Kun en enkelt skal opfriskes her:
-, -- ~ Ved en Sømandsfest i Nexø Lystskov
-- "Mossaijn" ~ sidder Jacob Espersen sammen med
Brygger Hans Berg og Toldkontrollør Stub og faar
sig en "Genstand". De tre gamle Sømænd "spinder
Ender" hver især, men Jacob er fremmeIigst, ja, Jacob
er storartet. Han serverer bl. a. følgende kostelige Arie:
.... Se, den Gang jeg sejlede med "Tjalfe " paa
Spitzbergen ~ paa Sælhundefangst, I ved, Folkens ~,
saa skød vi jo "Sjælhujnana", saa snart vi fik dem
inden for Skudvidde. Somme Tider dånkede vi dem
forresten med Bøssekolben, naar vi da ellers kunde
faa Ram paa dem.
Saa sker det, kan tro, en Dag der ude paa Isen,
at jeg, da jeg staar og sigter paa en Sæl, af Vanvare
kommer til at skyde en Kammerat i Hovedet. Kuglen
gaar ind i Panden paa ham, durk igennem Skallen
og ryger ud gennem Nakken.
Der bliver jo gjort temmeligt Postyr af den Historie, Skipperen larmer op prajer en Engelskmand,

som har Læge ombord, men jeg faar ham jo jaget
fra Borde igen, denne hersens engelske Doktor ....
jeg skulde nok selv kurere min Kammerat.
~ Naa, og det gjorde dp naturligvis? indskyder
Kontrolløren ligesom en Kende tvivlende.
~ Ja, ja, gonn, fortsætter Jacob ~ vi havde jo
mange gode Sager ombord, og jeg skærer ud et Par
Kiler saltrøget Sælhundekød og stopper i Skydehullerne .... baade i det forr og i det agter paa Mandens Skalle.
En Antydning af Smil gaar over Stubs gravalvorlige Ansigt, men Hans Berg, der som altid har det
ene Trøjeærme krænget ned over Skulderen, klukgrynter stødvis paa sin egen tørre Maner over den
gode Historie. "Just saa, ja!" brummer han lidt
tvivlende.
Jacob stikker sin søde Syp ud, tager en frisk Skraa
og fortsætter:
I et Par Dage maa min Kammerat blive i Køjen,
men Skipperen, Lars Dam, I ved, synes naturligvis
ikke videre godt om at skulle føde paa ham, naar
han ikke gør Gavn for Kosten .. Manden skøtter heIler ikke stort om at blive liggende, og saa staar han
op og gør sig klar til at tage fat igen med begge
Næver.
Men som han staar og bakser med sin Stortrøje,
der er stiv af Fedt :og Skidt, springer Kilen ud af
Hullet i Nakken. Jeg snitter ham saa en anden Spækkile, som jeg driver 'ham ind i Skallen, saa at den
bliver siddende .... Og saa kom Manden sig, forlaske mig, snart.
~ ~ ~ Ved Bordet der ude i "Mossajn", hvor
denne Ende blev spundet, sad tillige en højagtet

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Attende Bind, Rønne 1827

62

63

Nexøborger, der nu bor i Rønne, og som har fortalt
mig, at han morede sig kosteligt over Jacobs Fortælling, som han dog kun tog som et Foster af en
livlig Fantasi og en vis Trang til paa god, gammel
Sømandsvis at slaa en Plade.
Men da jeg næste Dag, føjer den fordums Nexøborger til, fortæller Historien til min Vært, Møller
Otto Hansen paa Stenbrudsgaarden, der som bekendt
var en sandhedskærlig Mand, fortrækker Hansen ikke
en Mine, men siger blot: Ja, det er rigtig nok, jeg
har selv kendt Manden med Skydehullerne, som Jacob
kurerede; han var Nexøbo.

mestre, der var lidt fin paa det, en Stivstikker, der
ikke selv vilde bære Fisken, men bad Jacob om at
bringe den hjem for ham.
I det samme kommer Købmand P. Berg gaaende
forbi, hvorpaa Jacob raaber ham an med høj og buldrende Røst: "Hør, Du Berri, vil Du inte bæra ded
Fiskaknypped hjem for dæjn Karijn der - for hajn
e for fin te'ed."
Det behøver vel næppe tilføjes, at Kunden, der
saaledes blev stillet i Gabestokken, hurtigt nappede
sin Torsk og forsvandt.
Den Fisk, Jacob ikke solgte eller forærede bort,
skar han op, rensede og hængte til Tørring eller saltede ned og var derfor til Tider en Slags Grosserer
i Tørfisk.
Fiskelevertran var for ham et Universalmiddel for
alt muligt, en Nødvendighedsartikel, som han brugte
i store Mængder -- inde og ude, overalt. Med Tran
var Hus og Bohave imprægneret, ja, selv Datterens
Klaver fik efter Sigende sin reglementerede Omgang
Tran, for at det ikke skulde raadne. Og da han overtog den nye Skonnert" Christian", fik ogsaa den sin
forsvarlige Traning, inden den var værdig til at føres
af ham. Tranlugten og Duften af Tørfisk beherskede
hele Kvarteret i Nabolaget - kun paa visse Tider af
Dagen kunde den ulige behageligere Duft af Bager
Wesths nybagte Boller gøre sig gældende.

Da Jacob Espersen blev til Aars og maatte opgive
Sejladsen, drev han Købmandshandel og fiskede Torsk.
I sin propre, blankt skinnende Butik der oppe i Kildebakkestræde handlede han med alskens Sømandsgrejer: Olietøj, islandske Trøjer og Vanter, gamle
Jagtgeværer, "Lommepufferter" og - "Nik-Nak", en
af os Drenge meget yndet Besquitvare, som han var
ene om at føre (ligesom Bager Jørgensen paa Nørregade - tillige Landpost -- var Eneforhandler af sine
bekendte brune "Vrøvl ").
Naar Fatter var paa Søen med sin Baad, passede
Trine, Datteren, Forretningen. -- Hans Hustru, Hansine Oline Marie Kofoed, var død tidlig. - Den Torsk,
han trak- og det var megen - afsatte han paa
Havnen og var forøvrigt ikke kneben med at forære
en Ret Fisk til en fattig Kone.'
En lille pudsig, men sandfærdig Arie maa i denne
Forbindelse indskydes:
En Gang solgte den gamle Skipper og Fisker et
"Knippe" Torsk til en af Byens kendte Haandværks-

Redningsmedaljen prydede Jaeob Espersens brede
Bryst, naar han kom i Pudsen. Men sjælden skete
det, at han riggede sig til med Kisteklæder - ved
en Begravelse mødte han saaledes en Gang med gul
Trøje, en gammel Dyffeljakke, der havde kendt bedre
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Dage. Medaljen havde kan fa aet for at redde en engelsk Skibsbesætning ved en Stranding udfor Snogebæk. Der siges - og det er vist rigtigt nok -, at
Øvrighedens Repræsentant, den velmenende Byfoged
J. Fr. Petersen "i Kongens og Lovens Navn" havde
forbudt Redningsmandskabet at sætte Livet i Vove
ved den Lejlighed, men at Jacob lidt ublidt havde
plantet sin barkede Næve i Byfogdens Bryst med et:
"Her gælder ikke hverken Kongen eller Loven!"
og derefter med beundringsværdigt Vovemod havde
præsteret et Redningsarbejde, om hvilket der længe
gik Ry.
Forøvrigt var det ikke den eneste Gang, at den
gæve Sømand reddede Menneskeliv. Under Kong
Christian den Niendes Besøg herovre i 1876 faldt
et Barn i Nexø Havn. Jacob sprang resolut ud og
fik det velbeholdent reddet i Land. Skumlere paastod
ganske vist senere, at han selv havde givet Barnet
et Skub for at faa Lejlighed til at vise sin Færdighed
i Svømme- og Bjergningskunsten. Men Skumlere
staar ingenlunde altid til Troende.
Da den gamle, haardføre Sømand - det var en
Vinterdag i 1892 - laa paa sit yderste, stod han
op og slæbte sin Seng ud i Gaarden, hvor han spulede og skrubbede den af alle de Kræfter, han endnu
havde i Behold.
Hans Læge, Dr. Gerner, foreholdt ham det
uforsvarlige i denne hans desperate Handlemaade,
men Patienten svarede blot: "Jeg vil dø i en ren
Seng."
Og den 12. Januar 1892 døde han -- et Par Maanede r, før han vilde have fyldt halvfjerds.
Jordisk Gods blev han aldrig rig paa. "Jeg har

væ~et for ærlig, derfor blev jeg aldrig rig Skipper,"
plejede han at sige.
Det Lov skal han have, den brave, gamle Sømand
med sine mange eventyrlige Bedrifter: ærlig og redelig, reel og honnet var han alle sine Dage.

C. J. H agemann.

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Attende Bind, Rønne 1827

67

"

Den bestandioe Kommission"
6
paa Bornholm 1742-1802.

Et Forsøg til provinsielt Selvstyre under Enevælden.
Ved Kaptajn. Arkivar ROCKSTROJ-I.

orholdene paa Bornholm var i_ Aarhundreder. i
mange Henseender stærkt afvigende fra de tIlsvarende i de andre Landsdele. Navnlig i militær
Henseende forblev Øen til den nyeste Tid næsten
ganske upaavirket af de mange Ændringer. i Ri~~ts
Værneforfatning og beholdt sin ejendommehge Mlhts
omtrent uforandret i mere end to Aarhundreder. Grundprincipet i Bornholms Forsvarsordning var, at enhver
mandlig Bornholmer fra Konfirmationen indtil 01dingealderen var pligtig til Tjeneste i Militsen.
I den største Del af det syttende Aarhundrede
havde Lensmanden, Amtmanden (Guvernøren) forenet baade den civile og den militære Styrelse af øen.
Saaledes blev ogsaa Generalmajor Niels Madsen West,
født 1666 , Kommandant paa Bornholm 1722 og sam-.
me Aar Amtmand. Afgik fra Embedet 1739. Død 1
Rønne 1752.
I 1738 indkom der til Regeringen en anonym Anklage (dateret Lybek og underskreven "Philander:')
mod flere af Embedsmændene paa Bornholm, særhg

F

mod Kommandanten, den gamle Generalmajor Niels
West, for Tjenesteforsømmelse, Bestikkelighed og Underslæb. Regeringen plejede vel ikke at fæste synderlig Lid til Bornholmernes Beskyldninger mod deres
Embedsmænd, men den foruroligedes dog en Del af
Beskyldningen mod West for, at denne skulde have
forsømt Øens Forsvarsvæsen. I Eftersommeren samme
Aar udnævntes der da en Undersøgelseskommission
med Generalmajor Lerche som Formand og to Rentekammerembedsmænd som Medlemmer til at rejse
over til Bornholm og undersøge Forholdene. Med
stor Grundighed og, som det synes, med ligesaa stor
Omsigt og Forstandighed tog Kommissionen fat paa
Arbejdet, afholdt Mønstringer og Afhøringer samt
Undersøgelser af baade borgerlige og militære Forhold og indsamlede et meget omfattende Materiale.
Da denne Sag gav Stødet til Oprettelsen af den
"Bestandige Kommission", skal den kortelig refereres
her. Midt i November indsendte Kommissionen en
foreløbig Beretning gennem Oversekretæren, Løvenørn,1) og fortsatte derefter sit Arbej de til ind i det
næste Aar. I Februar sluttede Kommissionen af og
indsendte fra Bornholm en voluminøs Relation 2 ) og
flere Pakker Bilag.
Heldigvis havde Kommissionen konstateret, at Øens
Forsvarsanstalter vel i adskillige Henseende trængte til
nogen Forbedring, men nogen egentlig Forsømmelighed var der ikke udviist. Paa det militære Omraade
1) Krigskancelliets Koncepter til kong\. Ekspd. 1738, Indlæg
til Nr. 1104.
2) Dateret 18/2 1739. Den er indsendt til Krigskancelliet, men
atler udleveret derfra til Udskrift af de Sager, der vedrørte de
andre Kollegier; det har ikke været muligt at finde den nu.
5*
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foresloges navnlig, at samtlige Befalingsmænd sattes
paa fast Gage, hvad Kongen bevilgede. Det havde
bl. a. viist sig, at adskillige havde modtaget Gaver af
de Menige - dog ikke i større Omfang. løvrigt foresloges der en Del Forbedringer paa de civile Omraader, saasom yderligere Bestemmelser om Udstykning af Udmarksjorderne, om Selvejergaardenes Ejerskifte, Rejsetilladelse for Ungdommen, Oprettelse af
Skoler m. m., hvilket altsammen anbefaledes af Rentekamret og approberedes af Kongen. l )
Ligesom Kommissionen viste et aabent Blik for
at ophjælpe Smaafolk og i Almindelighed behandlede
de bornholmske Forhold og det bornholmske Folk
med stor Velvillie, saaledes viste den ogsaa Humanitet overfor de særligt anklagede: den gamle West
og Amtsforvalter Schrøder. Om den sidste fremhævede
den, at han var altfor overlæsset med Bestillinger og
Arbejde i Forhold til sin Løn, og at de af ham og
West begaaede smaa Ulovligheder burde bedømmes
med Skaansomhed. Baade den højsindede Løvenørn
og Rentekamret støttede Kommissionen i dens Indstilling, og skønt "Landets Situation, Indbyggernes
Naturel og mange andre Omstændigheder især og
kunde udkræve, at et Eksempel blev statueret paa
dem, som ej allerunderdanigst efterlever vore aller-

naadigste Love og Forordninger, og det besynderlig
paa dennem, som ere satte til at skulle holde derover og dog selv forser sig derimod", vil Kongen
dog af medfødt Mildhed være tilbøjelig til at afgøre
Sagen lemfældigt.
Den meget karakteristiske Resolution lød, at Kommissionen, der endnu var ovre paa Bornholm, snarest
skulde kalde West og Schrøder for sig og spørge dem,
om de ønskede en formel Dom "efter Lovens Maade".
I bekræftende Fald skulde denne straks afsiges. Hvis
de derimod underkastede sig Kongens Naade, skulde
en mildere formuleret Kendelse afsiges i Kongens
Navn. Med denne Resolution afsendtes Kaptajn Rømeling paa Fregatten "Raaen"; to Dage efter gik Kaptajnen i Land ved Hammeren, og samme Dag stedte
Kommissionen de to Embedsmænd for sig, stillede
dem Valget og gav dem to Dages Betænkning. Naturligvis underkastede de sig "med dybeste Taknemlighed" Kongens Naade, og den 16. Marts afsagdes
Kendelsen: at p. G. a. Wests høje Alder og iøvrigt
tro Tjeneste skulde hele Sagen mod ham være ophævet, saaledes at den paa ingen Maade skulde være
hans Ære og gode Navn og Rygte til Skade; "men
som Vi allernaadigst er sindede at lade forfatte en

1) Bestemmelsen om Skolerne vakte Bornholmernes allerstørste Mishag, skønt der paa hele Landet kun var t o Skoler:
i Rønne og i Neksø. Samtlige Bønder indsendte straks et Andragende til Kongen og udtalte, at det var dem" utaaleligt" at
efterkomme den almindelige Forordning om Skolers Oprettelse,
og de mente, at de ogsaa uden saadanne Skoler "vel ... herefter som tilforn selv kunde oplære deres Børn i Guds Frygt",
og de henstillede indtrængende, at Landet maatte forblive i sin
"gamle Tilstand". (Rentekamrets Relat. prot. 1739 12 112 (Nr.233)).

anden Indretning paa Vort Land Bornholm saaledes:
at det civile og militære kan være separereijra hinanden", demitteres West i Naade fra Stillingen som
Amtmand og Kommandant. Noget lignende lød Kendelsen for Schrøder; men de to Herrer skulde dog
betale Sagens Omkostninger -- altsaa Udgifterne ved
Kommissionen, West bøde 500 Rdl. og Schrøder tilbagebetale 2-300 Rdl. Samme Dag, som ·Kendelsen
var afsagt, rejste Kommissionen tilbage til København
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med "Raaen", der de tre Dage havde holdt det gaaende med at krydse frem og tilbage under Hammeren, fordi et saa stort Skib ikke kunde finde Ankerplads med den herskende Vind, og selv Rønne Havn
kun var tilgængelig for Smaaskuder. 1)
Alt ialt havde West været en Embedsmand efter
Bornholmernes Hjerte, og saagodtsom hele Landbefolkningen tilkendegav mundtlig og skriftlig, at de
havde været vel tilfreds med hans Styrelse, at de med
Sorg saa ham afgaa, og de forsikrede, at ingen af
Bønderne havde taget Del i Angivelserne mod ham.
Det kan ikke bestemt oplyses, hvem Angiveren var,
men det synes at have været Præsten Gerlach i Vestermarie. 2)
Efter sin Hjemkomst traadte Kommissionen ifølge
den kongelige Resolution i direkte Forbindelse med
de forskellige Kollegier angaaende disses Andel i Ny-

ordningen af de bornholmske Forhold. Den største
Del tilfaldt Rentekamret og. er antydet foran; Generalkommissariatet fik noget, medens Krigskancelliet
udarbejdede ændret Instruks til Kommandanten og
sendte en lille Kommission af Artilleriofficerer over
til Bornholm for nærmere at undersøge de artilleristiske Forhold og stille Forslag. Samtlige Officerer
og Underofficerer ved Militsens første Kategori samt
Kaptajnerne ved Herredskompagnierne blev sat paa
fast Gage; men samtidig indskærpedes det, at Befalingsmændene ikke maatte afnøde Undersaatterne mer
eller mindre frivillige Ydelser.
En ny Kommandant blev hurtig udpeget, nemlig
hidtilværende Oberstløjtnant ved Livregiment Dragoner Jtirgen (Jørgen) Kruse, der fik 800 Rdl. aarlig
Gage, eller det samme som West havde oppeb.aret
for begge Charger, hvorved Regeringen atter viste
sin Erkendelse af, at det blev nødvendigt at lønne
Embedsmændene ordentligt. Kruse udnævntes samtidig til Oberst.
Til Amtmand blev beskikket Justitsraad K. F.
Schnell, der imidlertid aldrig kom til Bornholm, da
han døde 1740 i Gltickstadt, hvor han var optaget af
at ordne den "Schnell'ske Konkurs". Foruden ham
havde Ansøgerne til Posten bl. a. været Oberstløjtnant
Cronenberg, der var Vicekommandant og midlertidig
Amtmand paa Bornholm, og Landsdommeren paa
Bornholm, Kancelliraad Michel Nansen, "afgangne
Præsident Nansens eneste nulevende Søn". Nu blev
Sekretær i Tysk Kancelli, Hof junker Joh. Chr. Urne,
den heldige, og han holdt Posten i næsten 40 Aar,
i hvilket Tidsrum han sled en hel Række Kommandanter op.

1) Krigskanc. kg!. udfærd. Ekspd. ii/ 8 1739 (Nr. 194; Koncepter og Ind!. til Overkrigssekr.s udfærd. Haandbreve A. Nr. l
2/4 1739).
2) Overkrigssekretær Løvenørn søgte i gentagne Skrivelser
at trøste West, sin gamle Krigskammerat, og lovede at støtte
ham i Fremtiden. West rejste sig ogsaa hurtigt efter Slaget og
søgte om Posten som Kommandant! (alene). Han fik den vel
ikke, men derimod en god Pension, og desuden var han ret
velhavende og ejede Huse og Jordejendomme i Rønne. Schrøder
fik sin Gage forbedret, saa at Stillingen som Amtsforvalter blev
den bedst lønnede paa Øen, og kun faa Aar efter fik han Titel
af Kammerraad. (Rentekamrets Relat. prot. 1740 Nr. 101; Overkrigssekretærens Haandbreve 28/2 1739 og April ~r. 44; Refer.
Sager 6/4 1'139 (Nr. 23». Gerlach lagde sig straks ud med den nye
Kommandant, Kruse, og fik i den Anledning en skarp Reprimande af Biskoppen. Han var indviklet i Kommissionssagen og
maa nærmest betragtes som halvga!. Om ham se nærmere hos
Wiberg.
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Da selve den udførlige Kommissionsberetning ikke
kendes, kan det ikke afgøres, om det er Kommissionen, der har foreslaaet Adskillelsen mellem den
civile og den militære Styrelse paa Bornholm, eller
om det er Kongen selv - muligen paavirket af Oversekretæren i Danske Kancelli, Geheimeraad Holstein der først har fattet Tanken herom_ Da der imidlertid
hverken i Rentekamrets eller i Krigskancelliets (og
Generalkommissariatskollegiets) Arkiver er forefunden
noget herom, kan det antages, at det skyldes Kongen selv, hvad der iøvrigt, med Christian den Sjettes
selvstændige Karakter, paa Forhaand har megen Rimelighed for sig og ogsaa stemmer med Udtrykkene i
den foran citerede kongelige Resolution til Kommissionen om Sagens Afslutning.
liølge sin Instruks skulde Kruse, naar han havde
sat sig ind i Forholdene, indgive Forslag til et (militært) "Reglement" for Øen, og i November 1739 indsendte han da et saadant,l) indledet med en Oversigt
over de hidtidige Forhold, som et "Fundament for
et faststaaende Reglement". De første syv Punkter,
der alene omhandler militære Forhold, forbigaas her,
da de· tildels stemmer med den foran angivne Ordning. I Punkt 8 skriver han derimod, at da det har
behaget Kongen at skille den militære Kommando fra
den civile, men alle herværende Undersaatter forbliver underlagt saavel den ene som den anden af dem,
hvad der lettelig kunde foraarsage Dispyter eller idetmindste Forespørgsler, hvorved Kongen blot blev
plaget, saa tillader han sig at forestille, om det maatte
behage Kongen at ordonnere "eine stetswahrende

Commission" for at undgaa al muligvis forefaldende
"Difference" og "Decrepence". Denne Kommission
kunde bestaa af Kommandanten, Vicekommandanten,
Amtmanden og Amtsforvalteren samt - naar der
forekom Sager, som angik Gejstligheden - Provsten.
Den burde autoriseres til nøjagtigt og grundigt at
overveje alle forekommende Vanskeligheder og Forslag, naar den i militære Sager sammenkaldtes af
Kommandanten, i civile af Amtmanden. Afgørelsen
skulde træffes efter almindelig Stemmeflerhed. Men
naar "Kasus af Konsekvens" forefalder, skal den alvorligt ventilere alt pro & contra og dernæst i Fællesskab indgive sin Betænkning for at indhente Kongens Resolution. Det vilde ogsaa, endskønt dette
ganske vist ikke vedkommer Kommandantens Charge,
være Landet og herværende Undersaatter en stor Lettelse, hvis Kongen vilde vise den høje Naade at autorisere Kommissionen til yderligere at samles hveranden Maaned, eller naar det var nødvendigt, og
gratis hjælpe de Fattige og Uformuende til deres Ret.
I samtidig Skrivelse til Løvenørn anbefalede Kruse
sit Forslag. Der skulde imidlertid gaa lang Tid hen,
inden dette blev til Virkelighed, især fordi Amtmandsspørgsmaalets endelige Afgørelse trak i Langdrag.
Men i Maj 1741 fremkom Generalkommissariatskollegiet, hvis første Deputerede var den nye Overkrigssekretær Numsen, medens anden Deputeret var
Generalløjtnant Lerche, med Forestilling til Kongen
angaaende Kruses Forslag. I Juli samme Aar resolverede Kongen, at Kollegiet foreløbig skulde indhente
"de Vedkommendes" yderligere Erklæringer angaaende de forskellige foreslaaede Poster. Atter et Aar
efter, i Juni 1742, fremkom Kollegiet med en ny,

1) Bornholms Kommandantskabs Kopibog
1739.

20/11

over udg. S.
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udførlig Indstilling, hvori det refererede de indkomne
Erklæringer, nemlig en fra Kruse og Schrøder i Fællesskab og en fra Amtmand Urne. Heri drøftedes de
forskellige, af Kruse rejste Spørgsmaal angaaende
Militærvæsnet paa Bornholm, og det viser sig her,
at Urne om adskillige af disse var af lidt anden Mening end Kruse og Schrøder. Kollegiet. sluttede sig
dog ganske til disse sidste.
Angaaende den bestandige Kommission havde
Kruse og Schrøder argumenteret, "at siden det er
Eders Kong!. Majestæts allern. Villie, at et fuldstændigt Reglement for Landet skulde forfattes, og det er
umuligt, forud at se alle de Inkonvenienser, der siden
endog kunde indfalde, saasom dette Land mest i alle
Tilfælde v3rierer fra andre danske Provinser: saa holder de ... for tjenligt, at der paa Landet blev indrettet en bestandig Kommission, der tvende Gange
om Aaret kunde samles, nemlig hver første Søgnedag
i Marts Maaned, da Aarets Sejlads begynder, og hver
første Søgnedag i Oktober Maaned, da det igen gaar
til Slutning af Sejladsen, for at ventilere det forbigangne og ventelig tilkommende, hvad der kunde
findes nytteligst og tjenligst i alle forekommende Tilfælde, da der af de fleste Votis og Meninger kunde
gøres en fuldstændig Demonstration, som til behørige
Steder og ... Approbation kunde indsendes." - løvrigt bør Kommandant og Amtmand kunne sammenkalde Kommissionen, naar de skønnede det nødvendigt.!) "Men som Amtmand Urne er af de Tanker,
at det ikke kan vedkomme det Civile, saasom de

civile Sager til andre Kollegier henhører, hvorhen han
selv i forefaldende Tilfælde vil adressere sig, og derfor ikke finder denne foreslagne Kom mission dertil
nødig", udbedes en særlig Ordre til de Civile om,
at de skal indtræde i Kommissionen.
Kollegiet slutter sin Indstilling med at anføre, at
Kongen selv har funden det tjenligt, at der ordineres
en "stedsevarende Kommission", og det anbefaler,
at "Kommandanten ... i forekommende Tilfælde, som
maatte være tvivlraadige og af Betydenhed, kunde
lade saadan en ekstra Kommission sammenkalde og
nøje overlægge, hvis som forefaldt, og da conjunctim eller efter de fleste Vota tage en Resolution, som
derefter med allerførste Lejlighed til ... Approbation
skulde indsendes." Kommissionen skulde behandle,
"hvad der kunde være til Landets Bedste i Almindelighed som hver Stands Opkomst og Nytte i Særdeleshed", og hvad den i disse Henseender "fandt
for godt og tjenligt", kunde den foreslaa for de vedkommende Kollegier, der dernæst kunde indgive Forestilling til Kongen.
I nøje Overensstemmelse med Kollegiets Indstilling
udfærdigedes der derefter straks Instruktion til Kommissionen, der hermed var bleven en fast Institution,
hvortil der ikke haves Sidestykke i det egentlige Danmark saalidtsom i Norge 1) paa den Tid. Grundene
til et i Virkeligheden saa paafaldende Skridt fra Regeringens Side kan, foruden det af Kollegiet udtalte,
være, at man gennem Kommissionen vilde tvinge den

1) Dette skete jævnlig i Løbet af Aarhundredet, bl. a. naar
fremmede Krig~skibe indfandt sig i Farvandene omkring Bornholm.

1) Her skal erindres om, at det netop var Christian den Sjette,
der havde ophævet Statholderinstitutionen i Norge, fordi han
ikke vilde have dette Mellemled mellem sig og det norske Folk.
(Holm: Danm. og Norges Hist. 1703-46 S.269).
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civile og den militære Myndighed paa Øen til Samarbejde, og at Kommissionen skulde være en Melleminstans overfor den vanskelige Befolkning. Dette sidste traadte kort efter tydeligt frem ved et Paabud om,
at Befolkningen fremtidig kun gennem Kommissionen
maatte søge Kollegierne og Kongen med sine Klager
og Andragender.
Amtmand Urne var kommen til Øen godt et Aar
efter Kruse. Skønt de to Herrer begge boede i Rønne,
aflagde Urne ikke Visit hos Kruse men anmeldte
skriftlig sin Ankomst. For at gøre sit til at skabe et
godt eller dog taaleligt Forhold mellem de to højeste
Øvrighedspersoner paa Øen bad Kruse Urne om,
at i Tilfælde af Uenighed imellem dem, der kun
vilde volde Kollegierne og Kongen Ulejlighed og
Ærgrelse, skulde de i Fællesskab og Venskabelighed
drøfte Sagerne sammen, og hvis en Forestilling skulde
blive nødvendig, at de da i Forening opsatte denne
og hver angav sine Grunde. Dette havde Urne ogsaa
" helligt og paa sin Honnør" lovet, men det var
- mente Kruse _. langt fra, at han holdt sit Løfte.
Straks efter Urnes Ankomst brød Striden ud paa
flere Omraader, særlig om hvem der skulde udstede
Rejsepas til de unge Bornholmere, hvem der skulde
forrette Skifter efter Personer hørende til Militsen, og
om Bornholmernes Ret til at indgive Supplikker og
Klager og til at afholde Forsamlinger 1) i den Anled1) En bornholmsk Bonde, Gotfried Nielsen, havde vandret
omkring paa Øen med et "Skrift" og samlet Underskrifter herpaa. ·1 den Anledning havde Urne udtalt til Danske Kancelli,
"at det paa Bornholm ej vil holdes for utilbørlig at skikke Klagemaal omkring til Subskription uden Øvrighedens Forevidende
og Consens. « Denne Udtalelse var blevet refereret i Geheime-

ning. Navnlig de to først nævnte Forhold gav Anledning til en Syndflod af Indlæg fra de to Parter, hvad
man ':>edre forstaar, naar det antydes, at det her tillige
drejede sig om Sportelindtægter.
Efter at Kruse og Urne i nogen Tid skriftligt havde forhandlet om de to Spørgsmaal, indgik de hver
for sig til deres Kollegium om en Afgørelse. Denne
faldt ud til Fordel for Urne, men var trods den kategoriske Form affattet saa overfladisk, at den maatte
gentages og udvides. Urne undlod derefter enhver
Meddelelse til Kruse om, hvem der havde faaet Pas,
selv hvor det drejede sig om Mandskab, der hørte
til Militsen. Herover beklagede Kruse sig med Rette,
hvorfor Urne affordredes Erklæring i Sagen. Det resolveredes da, at Urne fremtidig kun "med al Forsigtighed" og under Meddelelse til Kommandanten
maatte udstede Pas, hvilket senere skærpedes til, at
han ikke uden Kommandantens Forevidende maatte
udstede Pas til nogen i det Hele taget. Et lignende,
mindre heldigt Udfald for Urne fik en Indstilling fra
ham angaaende Militsofficerernes Stilling i visse civilretslige Spørgsmaal, idet der resolveredes, at det skulde forblive ved den almindelige Resolution af 16/ 7
1742. Ved samme Lejlighed blev Urne belært om, at
han ikke maatte indgive Forestillinger om saadanne
Ting, "som kan koncernere det militære Væsen", idet
sligt først skal proponeres, ventileres og overlægge s
i Kommissionen, hvorefter denne bestemmer, hvorvidt
det skal foredrages Kongen.
I det Hele taget medførte Adskillelsen af den civile
konseillet, hvor der blev resolveret, at der skulde forholdes efter
Loven og Bonden tiltales og aktioneres (Danske Kane. Oversekretærens Brevbog og Ind!. S. 393, Nr. 178, 27/s 1740).
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og den militære Myndighed paa mange Maader Tvivlsspørgsmaal 1) og Besvær for de to Kollegier (Kancellier) og fremkaldte til Tider et spændt Forhold,
navnlig mellem Geheimeraad Holstein og Generalløjtnant Numsen, Cheferne for henholdsvis Daonske
Kancelli og Krigskancelliet. Hver af de to Herrer var
paa Forhaand noget for tilbøjelig til - ja ansaa det
maaske endog til en vis Grad for sin Pligt -- at
støtte sin Repræsentant overfor den anden Myndighed, om de end jævnlig hver for sig formanede samme Repræsentant til at vise Besindighed og Forhandlingsevne. Holstein havde ved sit store Forretningskendskab, sin kølige, overlegne Ro, sit nære Forhold
til Kongen og hele sin fremragende Stilling paa Forhaand en vis Overvægt overfor Løvenørns Afløser,
den livfulde og virkelystne men ikke særlig betydelige Numsen, der jævnlig irriteredes af Holsteins Sindighed. I 1744 enedes de to Kancellier dog om et
fælles Skridt til Klaring af Forholdene. Krigskancelliet tilskrev Kruse, at da det nu i flere Aar havde
viist sig, at der mellem ham og Urne var forefaldet
bestandige Dispyter, "som Hans Majestæt gærne vilde
se undgaaet", skulde Kruse indberette om alle de
Punkter, hvorom han var uenig med Urne, og ved
hvert enkelt angive sine Grunde, hvorfor de mere
henhørte til Kommandantens end til Amtmandens Omraade. Endvidere skulde Kruse angive, hvad han mente

var nødvendigt at fastslaa, for at han i Freds- og
Krigstid kan udøve sin Charge paa behørig Maade,
samt hvad Urne i den Henseende har lagt ham i
Vejen af Hindringer. Fra Danske Kancelli fik Urne samtidig en lignende - dog uden den sidste Tilføjelse.

1) Et af de mere kuriøse var, i hvilket Forhold det Vildtdeputat, det Antal Stor- og Smaavildt, som hidtil Kommandanten alene havde oppebaaret, skulde deles. At dele lige over var
utænkeligt, da jo Kommandanten rangerede over Amtmanden.
Se ogsaa Kone. og Indl. til Overkrigssekr.s Haandbreve 6/4 1743
Nr. 32 om Jurisdiktionen ved de til Militsen hørende Personer.

I det efterfølgende skal der i store Træk gives en
Oversigt over Forhandlingerne i "Den bestandige
Kommission" i de 60 Aar, denne bestod. Denne Oversigt er samtidig et Indblik i dansk Provinsstyrelse i
dette Tidsrum, hvorved dog maa erindres, at de bornholmske Forhold i adskillige Henseender var noget
for sig.1)
Det første Møde sammenkaldtes ved Kommandan1) Hovedkilden hertil er Kommissionens Forhandlingsprotokol (i Hærens Arkiv). Protokollen er ført paa Dansk, skønt
Kommandanten, Kruse, dengang helst udtrykte sig paa Tysk,
fordi han, som han engang undskyldende havde forklaret Løvenørn, i saa mange Aar havde været vænnet til dette Sprog,
at det faldt ham lettest at udtrykke sig i del. Efterhaanden vænnede han sig dog til Dansk (han var af den danske adelige
Slægt Kruse) og benyttede vekselvis de to Sprog i sin tjenstlige
Korrespondance. Overfor Bornholmerne var han ligefrem nødt
til at betjene sig af Dansk, da der hverken da eller mange Aar
senere var Officerer, Underofficerer eller Menige eller i det Hele
taget nogen af Befolkningen, der forstod Tysk. Og medens
ellers Eksercitsen baade ved geworbne og udskrevne Regimenter foregik paa Tysk, betjente man sig ved den bornholmske
Milits altid af Dansk. Forretningsgangen i Kommissionen var
den, at da Præses hørte under Krigskollegiet, gik samtlige Udfærdigelser til Krigskancelliet, der saa lod de civile Sager gaa
til Danske Kancelli. Omvendt gik civile Sager f. Eks. fra Stiftamtmanden paa Sjælland, under hvem jo Bornholm sorterede,
gennem Danske Kancelli til Krigskancelliet og derfra til Kommissionen.
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tens "Begæring" til den 3. August 1742 i Oberstens
"Losement" 1) for at "holde en Begyndelse til følgende Kommissioner". Tilstede var alle fire Herrer:
Kommandanten, Amtmanden, Provst Buchhave og
Amtsforvalter Schrøder samt som Sekretær Auditør
ved Kommandantskabet, Løjtnant Hans Vilh. Thiessen.
De modtagne Reskripter fra Kongen og Kollegierne
angaaende Kommissionens Oprettelse oplæstes, men
hermed var ogsaa Forhandlingsemnerne udtømt for
denne Gang: Herrerne havde ikke noget særligt paa
Hjerte.
Om Efteraaret samme Aar samledes Kommissionen
til ordinært Møde, og "der blev indbyrdes om adskilligt konseilleret, om nogen af dem til Landets og
Almuens Opkomst og Velfærd i alle Stænder noget
skulde kunne have at proponere, som var af tvivlsomme Ting, eller andet, ihvad Navn det have kunde,
denne Kommission vedkommende, de det da vilde
lade protokollere, at deri videre i sin Tid kan decideres og kongelig Resolution indhentes." Kruse selv
havde imidlertid intet af den Slags, og da de andre
Herrer var lige saa fattige paa Emner, sluttedes ogsaa dette Møde uden videre Forhandling.
Ved det næste Møde, Foraaret 1743, var man heldigere. Bornholmernes Uvillie mod Forandring i det
tilvante havde affødt et Andragende til Kommandanten i Anledning af, at Kongen havde approberet et

-- -l)

Dengang og endnu Hundrede Aar senere var der ikke
nogen tjenstlig Kommandantbolig, men Kommandanten maatte
selv leje en passende Bolig, hvad der faldt vanskeligt. I tidligere Tid boede jo Kommandanten paa Hammershus, men dette
var længst ophørt, da Slottet var blevet slærkt forfaldent. Derefter boede Vicekommandanten endnu en Række Aar paa Hammershus.

81

Forslag af Kruse om at forandre Rytterkompagnierne
til Dragonkompagnier. I Virkeligheden maa Foran-

dringen betragtes som en Lettelse for Befolkningen
og var i det Hele rationel. Bornholmerne havde allerede det foregaaende Aar indgivet Andragende til
Kongen om Tilbagevenden til den gamle Tilstand,
og nu affordrede de Kruse Svar paa, "af hvad Aarsag samme nye Paafund er udkommen, og af hvem
eller hvorfor sligt rejser sig." Det vilde blive Folkets
"Ruin og største Undergang" osv. osv., og derfor
vilde de have Lov at sende en Deputation til Kongen
herom. Kruse udtalte, at der af "saadanne Forsamlinger og Opløb af Bønderne kunde følge ond Konsekvens", saa at Kommissionen burde drage Omsorg
for, at sligt hemmedes ved en kongelig Befaling til
Befolkningen. Amtmanden kunde dog ikke se noget
ulovligt i Bøndernes Optræden, men Schrøder og tildels :Provsten var enig med Kruse. Denne sidste
spørger saa Urne, om denne vil slutte sig til de øvrige tre Herrer om en Indstilling gennem Rentekamret og "Vedkommende", men Urne svarer undvigende,
at Kruse kan lade sin "Demonstration" sætte op, saa
vil Urne se paa den og efter Omstændighederne underskrive eller give sit "Sentiment" derom aparte.Det er indlysende, at dette sidste strider mod Kommissoriets Ordlyd, da der jo er tre Stemmer af fire
for Demonstrationen. l )
1) At Urne fra først til sidst var meget ugunstig stemt overfor Kommissionen, viser sig tydeligt. Skougaards senere anf. Skr.
karakteriserer ogsaa Kommissionen saaledes, at den .noget indskrænkede Amtmandens Myndighed", hvilket vel har været den
almindelige Opfattelse i Tiden. S. siger derhos, at Kommissionen var en • Uting, en Ski mære, som vel var til af Navn men
ej til Gavn."
6
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Derefter behandledes et Andragende fra to Rønne
Skippere, Tønnes Boyesen og Robert Robertsen, om
Medvirkning til at faa Rønne Havn 'udvidet og uddybet. De fire Herrer er uenig om, hvorvidt en saadan Sag henhører under Kommissionen og kan "paakendes" af denne, og navnlig Urne fremhæver, at det
her alene drejer sig om "Købstad Dont"og derfor
bør behandles af ham og Stiftamtmanden. Da dog
(llle er enig om, at det drejer sig om noget almennyttigt, vedtoges det, at det m undtligt skal tilkendegives Andragerne, at Sagen skal blive rekommanderet
paa højere Steder til Resolution. Det blev saa Urne,
der tog sig deraf ved Henvendelse til Stiftamtet, der
saa. ganske vist senere henvendte sig til Kommissionen derom.
Efter at have besluttet at fortsætte næste Dag hæver man Mødet.
. Den næste Dag gaar den væbnede Magt, Kommandanten, over til et Hovedangreb paa den civile
Myndighed. Kmse minder om det Punkt i Kommissoriet, hvorefter Kommissionen skal affatte Forslag
til et Reglement, hvorefter ogsaa Kommissionen skal
rette sig i et og andet Tilfælde til Landets Opkomst.
Nu er der forefaldet "en Kasus" paa Nørreherreds
Ting, hvor Pastor Agerbech l) har forlangt, at Her-

redsfogden Poul Eskildsen skal foretage en retslig
Handling overfor en af de udskrevne Dragoner, hvad
Kruse mener strider mod Rytterforordningen 101H 1695.
I Virkeligheden var dette et meget tvivlsomt SpørgsmaaJ,l) men Kruse ønskede Kommissionens "Sentiment" herom. Medlemmerne afgiver saa deres Skøn.
Schrøder er enig med Kruse, medens Urne ligesaa
bestemt holder for, at den omhandlede Sag kan afgøres af den civile Øvrighed. Provsten staar imellem
de to Parter. D€t udarter til, at Urne fremsætter den
Udtalelse, at Schrøder, der "betjener adskillige Forretninger" ved Militsen, ej kan være upartiisk til at
dømme mellem Obersten og Urne. Urne vil aldeles
ikke gaa med til nogen Fællesindstilling til højere
Steder i Sager mellem den militære og den civile
Øvrighed men mener, at Obersten kan henvende sig
til sin foresatte Myndighed (Kollegium), Urne til sin
"for ikke at konfundere altfor mange og denne Kommission ej vedkommende Sager, hvorved ikkuns adskillige Inkonvenienser, U-ordning, Jalousie og Fortrydelse mellem hinanden kan blive Følgen."
Kruse holder imidlertid fast ved, at den samlede
Kommission bør rette en Forespørgsel til Kongen,

1) Andreas Nielsen Agerbech i Klemensker var ogsaa et
meget uroligt Hoved. I 1743 fik Urne og Provsten Ordre til at
indlede Undersøgelse mod ham for hans »mange Excesser .og
uordenlige Fremfærd i Embed og Levned" (Sjæl!. Tegn. fl/ o 1743,
Nr. 512). Hans Forsættelse i 1756 til Christiansø maa vel nærmest betragtes som en Slags Forvisning og staar mulig i Forbindelse med den Retssag, han havde paadraget sig overfor
Bornholms Kommandantskab ved denne Tid. Han havde gaaet
omkring og indsamlet Oplysninger om Øens Forsvarsforhold og

om Kommandantens Embedshandlinger. (Sjæl!. Tegn. 7/0 1756,
Nr. 271). Allerede i 1755 havde Agerbeeh paadraget sig en
Irettesættelse gennem Biskoppen for "Ukvemsord og uhøviske
Talemaader" mod Vieekommandanten, Sehorr. (Sjæl!. Tegn. 27/(;
1755, NT. 205).
1) I 1739 var det blevet tilkendegivet Kruse, at »Undersaatterne" paa Bornholm kun i saadanne Sager, hvor de som Soldat
og under Gevær havde forset sig, var underlagt den militære
Jurisdiktion. I alle andre Forhold stod de under eivil Jurisdiktion
og havde ikke Kommandanten til ,Øvrighed«. (Overkrigssekretærens Kone. og Indlæg til Haandbreve 17 /11 1739).
6*
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for at man i Fremtiden kan undgaa den Slags Stridigheder. Schrøder mener, at en Sag som den foreliggende hører med til "et fast staaende Reglements
Forfatning", og vil derfor følge Obersten. Han vilde,
erklærer han, helst have staaet helt udenfor denne
Kommission, hvori han kun er indtraadt og giver sin
Mening tilkende efter udtrykkelig kongelig Befaling;
han hører under Rentekamret og hævder at være upartiisk. Provsten mener ogsaa nu bestemt, at han i
Overensstemmelse med Kommissoriets Ordlyd vil
slutte sig til Obersten. Saa maa Urne forsaavidt give
Køb, af han stiller i Udsigt at ville medunderskrive
en Indstilling til Kongen; men han vil først have en
Udskrift af, hvad der er passeret i Sagen. Mødet
hæves.
Det viste sig snart, at Regeringen ikke delte Urnes
i dette Møde hævdede og allerede tidligere omtalte
Opfattelse af, at Bøndernes Fællesoptræden og Forsamlinger var lovlig, idet den i skarpe Udtryk lod
Urne vide, at han med flere var beordret ind i Kommissionen for at "overlægge og regulere ... for Landets Indbyggere tjenlig eragtede Poster." Nu havde
man fra Kommissionen modtaget Beretning om, at
en stor Mængde Bønder havde forsamlet sig og i en
saadan stærk Forsamling vedtaget Memorial blandt
andet angaaende det forandrede Rytter-Dragonhold.
Det paalægges Urne alvorligt, at han skal forbyde
Bønderne herefter at "sammenrotte" sig og tilkendegive dem, at der i Overtrædelsestilfælde vil blive
skredet ind imod dem. Men ved samme Tid havde
Urne den Tilfredsstillelse, at han efter en langvarig
Kamp sejrede over Kruse i Spørgsmaalet om de to
faste Lodsers Ansættelse og deres civilretslige Forhold.

Ved de næste tre Møder i 1743 og 44 forhandledes der kun nogle Ubetydeligheder, og der
synes at have hersket Vaabenhvile. 1744 tilstillede
Danske Kancelli Kruse en Memorial fra Urne til Kongen i Anledning af, at Kommissionen -;-- Urne havde
indgivet Forslag om det "bestandige Reglement"
J: Instruks for Kommandanten, og Kommissionen fik
Paalæg om at indgive et nyt Forslag fra samtlige
Medlemmer til kongelig Resolution. Dette betyder
altsaa, at Kancelliet eller Kongen er misfornøjet med,
at Urne atter her er gaaet udenom Kommissionen og
har indgivet Særforslag. I et Møde nogle Dage senere
forelagde Kruse "en skriftlig Sentiment" i Sagen,
hvilken Urne tog til sig for at indgive sin Betænkning derom. Da det ordinære Møde afholdtes et halvt
Aar efter, var Urne imidlertid ikke endnu færdig med
sin Betænkning p. G. a. andre kongelige Forretninger; men han "forhaabede" at faa den færdig med
det første. Kruse spurgte da de to andre Herrer, om
de ansaa det for forsvarligt at Sagen trak længere ud,
og om det ikke var nødvendigt, at de tre nu indsendte Erklæring uden Urnes Medarbejde. Provsten
og Amtsforvalteren svarede dog, at Ansvaret for Forsinkelsen faldt paa Urne alene: da denne nu havde
lovet at skynde sig, var det vel bedst at vente, til
Kommissionen kunde afgive en Fælleserklæriug.
Man ventede saa atter et halvt Aar. Men Urne var
dels af "paakommen Svaghed", dels af "andre u-opholdelige Embedsforretninger" , endnu ikke kommen
i "fuldkommen Stand" med sin Betænkning -- haabede dog at faa den færdig i Løbet af en Uge. Atter
gik der et halvt Aar, og stadig var Urne lige vidt.
Kruse udtalte, at nu kunde Kommissionen ikke vente
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længere med at svare, og de to nævnte Herrer er
enig med ham. Urne mente saa, at han "med Guds
Hjælp" vil kunne faa sin Betænkning færdig "med
det allerførste". Han mente at kunne gaa ud fra, at
næppelig nogen kunde formode, at Udsættelsen kunde
skyldes Forsætlighed fra hans Side. Kruse lovede at
ville vente to, højst tre Uger endnu, men saa vilde
han absolut have Sagens Akter tilbage fra Urne for
at kunne faa Svar afsted, inden Skibsfarten ophørte.
Paa Treugersdagen holdtes da Møde igen, og Urne
fremlagde endelig sin Erklæring. Denne var imidlertid
saa vidtløftig, at de andre Medlemmer nærmere maatte
overveje dens enkelte Punkter. Atter tre Uger senere
samledes Kommissionen; Provsten, Schrøder og Kruse
afleverede hver for sig deres skriftlige Betænkning
til Urnes, og samtlige Betænkninger oversendtes derpaa til Kjøbenhavn - godt halvandet Aar efter at
Kruse havde modtaget Urnes Memorial fra Danske
Kancelli! Urnes Betænkning blev imidlertid ikke funden fyldestgørende i Kjøbenhavn, og det ses ogsaa,
at Knse har ført Klage over Urnes Umedgørlighed
i Almindelighed. Det blev derfor tilkendegivet Urne,
at det "er vor alvorlige Befaling", at Urne inden fire
Uger efter at have modtaget dette kongelige Reskript
skal indsende yderligere Betænkning over den projekterede Instruktion - i modsat Fald trues han med
retslig Indskriden. l )
Efter at denne Sag endelig var bragt til en foreløbig Afslutning, kom ingen større StridsspørgsmaaI

til Behandling i Kommissionen de nærmest følgende
Aar; men i 1747 maatte Kruse, trods Reskriptet 2&/4
1743, afslaa et nyt, stærkt Angreb, som Bønderne rettede mod ham i Klage til Kongen angaaende Dragonholdet, Eksercitsen, Vagttjenesten m. m. Kruse betegnede disse Klager som "opdigtede, ublu og usandfærdige" .1)
I 1751 døde Kruse, og Vicekommandanten, Schorr,
overtog Forsædet i Kommissionen, hvor han optraadte
med megen Myndighed og straks kom i Konflikt med
Urne angaaende Vejforholdene, Befalingsmændenes
Forpligtelse til at deltage i Udførelsen af visse offentlige Anliggender osv. Den nye Kommandant, Oberst
Johan Gottfried Schepelern, kom derimod efterhaanden i et nogenlunde godt Forhold til Urne, og Kommissionen arbejdede nu en Tid lang ret godt sammen
i de forefaldende Sager. Af disse skal særlig nævnes
nogle Krigsretssager, der havde foranlediget en Del
af Bønderne til bagom Kommissionen at søge direkte
til Kollegierne og Kongen med, skønt dette kort i
Forvejen var blevet strengt forbudt. I denne Anledning blev det i gentagne Skrivelser fra Overkrigssekretæren paalagt Kommissionen, "at den vilde betjene sig af de bekvemmeste Midler til at tilvejebringe
og vedligeholde Rolighed og god Orden blandt AImuen"paa Bornholm.

1) Sjæll. Tegn, 25/2 1746, Nr. 131. Saa meget opnaaede Urne
dog, at dette "faststaaende Reglement", der skulde have 'afgrænset den civile og den militære Myndigheds Omraader, aldrig
opnaaede at blive godkendt.

1) I den Anledning beordredes Urne til at lade kundgøre paa
Tinge og Kirkestevne, at ingen af den bornholmske Almue maa
understaa sig at henvende sig til Hans Majestæt eller noget af
Kollegierne angaaende Forandring af de paa Bornholm værende
Indretninger, men skal melde sig dermed hos den bestandige
Kommission, hvis de ej vil anses som vort Mandats Overtrædere. Sjæl!. Tegn. 19/5 1747, Nr. 297.
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Kommissionen konstituerede sig derfor som Retsinstans og indkaldte en Del af Bønderne til Afhøring.
Hovedmanden, Mads Larsen, maatte erkende at have
faret med Løgn; men han fik dog Lejlighed til at
udtale, at Bornholmerne alle maatte betragtes som
civile Folk og til ingen Tid var de militære Love
lmderkastet, samt at efter Privilegierne maatte Kongen
antages at have "en stor Naade for dem her paa
Landet". Han og hans Fæller fik af Kommissionen
et skarpt Tilhold om at forholde sig rolig og ikke i
Ord eller Gærning give Aarsag til Sammenløb eller
Sammenrottelser, og hvis de ellers maatte have noget
at besvære sig over, skulde de henvende sig til Kommissionen og deres foresatte Øvrighed. 1)
Hermed endte denne Sag, og de nærmest følgende
Aar var der roligt paa øen. Det syntes, som om Befolkningen havde lagt sig Kommissionens Paalæg paa
Sinde, thi det ses, at den en Tid lang gik til Kommissionen med sine Anliggender af forskellig Art.
Ogsaa indenfor Kommissionen selv herskede der god
Forstaaelse. 1757 gik Schepelern af som Kommandant og efterfulgtes af Mule, der dog døde kort efter.
Mule efterfulgtes af Carl Ulrich v. Biilow, født 1710,
karakt. Oberst og Kommandant paa Bornholm 3U / 5
1759; afgaaet 1772.
Den næste større Sag forefaldt i 1763, foranlediget
af den ved Forordn. 23/ 9 1762 paabudte Ekstraskat.
Bornholmerne henstillede til Kommissionen, at det
maatte henstaa med Oppebørslen, indtil de havde faaet
Svar paa deres Andragende til Kongen om Fritagelse

for Skatten og bad samtidig om Kommissionens Anbefaling samt om Rejsepas til deres Afsendinge. Skønt
det viste sig, at paa dette Tidspunkt var disse Afsendinge allerede rejst over til Kjøbenhavn, og skønt
Rentekamret da allerede to Gange havde rykket for
Pengene, stillede Kommissionen sig dog meget velvillig, indkaldte en Del af de mest ansete Borgere i
Rønne til Møde, og spurgte disse, om de og andre
Ligestillede i By og Land vilde kavtionere for Skattens Indbetaling i Tilfælde af, at den kongelige Resolution ikke blev efter Ønske - i bekræftende Fald
vilde Kommissionen vente saa længe med Inddrivningen.
Saameget turde de Rønne Borgere dog ikke paatage sig; de vilde kun kavtionere for deres egen
Bys Vedkommende. Dette kunde Kommissionen ikke
nøjes med, men gav 8-12 Dages Frist til at ordne
Sagen for hele øen. Ved Fristens Udløb mødte da
Købmand Sten der og kunde forelægge Kavtion som
forlangt af Kommissionen.
Trods store Betænkeligheder .antog Kommissionen
dette med enkelte Ændringer, "da Erfarenheden paa
et og andet Sted [paa Bornholm l, hvor med Skattens
Paafordring har været gjort Begyndelse, har viist, at
faa eller ingen i Mindelighed har betalt", fordi de
venter en gunstig Resolution, "og det altsaa kunde
drage mange Slags fortrædelige Omstændigheder efter
sig, om man skulde betjene sig af de ved Forordningen anordnede Tvangsmidler eller militær Eksekution til Skattens Inddrivelse" og for "saavidt muligt at dæmpe al Urolighed og Misorden".
Samtidig havde Biilow indberettet, at han forudsaa
et stærkt Udbrud af Voldsomheder fra Befolkningens

1) Mads Larsen blev mange Aar senere for gentagne Opviglerier dømt til at arbejde i Jern som ærlig Slave paa Kongens Naade.
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Side, hvis man ikke ganske føjede sig efter den, samt
at de Magtmidler Militsen, særlig dennes Befalingsmænd - der stod til hans Raadighed ved Skattens Inddrivning, var ganske virkningsløse. Det nyttede dog altsammen intet, thi Danske Kancelli vedblev at tage meget valent paa Tingene og søgte alene
ved gentagne Forestillinger at faa Folkene til at falde
tilføje. Forestillingerne var imidlertid ganske uden
Virkning: Skatten blev ikke betalt, og nu indlod Kancelliet og Rentekamret sig paa vidtløftige Forhandlinger med Bornholmerne, hvorefter Skatten blev nedsat meget betydeligt. Men ikke engang den reducerede Skat indgik paa langt nær, og i Realiteten
endte den hele Affære med en Sejr for Skattenægterne,
efter at Striden havde staaet paa i flere Aar. 1)
Under Behandlingen af denne Skattenægtelsessag,
som havde sat de højere Embedsmænd paa Bornholm
Kniven paa Struben, havde Kommissionen hele Tiden
handlet i god Forstaaelse, og i det Hele taget var
Biilow kommen til at staa paa en god Fod baade
med de andre Embedsmænd og med Befolkningen,
som han jævnlig roser for dens Interesse for og Punktlighed i den militære Tjeneste. Det synes samtidig,
som om Biilow og Urne har funden hinanden i at
gøre saa lidt som muligt ud af Kommissionen, thi i
flere Aar forhandledes der saagodtsom intet, skønt
Medlemmerne samvittighedsfuldt samiedes til de befalede Tider. Disse Tider var iøvrigt efter Kommis~
sionenslndstilling blevet ændret noget.
I Tiden' 1768-1770, før den store Katastrofe 1770
med fornyet Skattenægteise og almindelig Rejsning
l) Sjællandske Tegn. 15/~ 1763 (Nr. 66) qJed en Række Bilag
18ft 1765 (Nr. 32).
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af den bornholmske Landbefolkning fandt Sted, vaagnede Kommissionen op til nyt Liv i Enighed og god
Forstaaelse og behandlede en Række Sager saasom
Stenkulsbrydningen, Havneforhold, Brandordnit1g, Anstalter mod den almindelige Brændevinsbrænden og
Brændevinshandel, Forbud imod Almuens Samlinger
ved Kilderne i Almindingen, Ordning af Markedsforholdene m. m. Derimod holdt Kommissionen som
saadan sig ganske udenfor den nævnte Skatteaffære.
Denne drejede sig om den ekstraordinære Kvartprocent- og Saltskat, der var paalagt overalt i Riget.
Efter en langvarig Skattenægteise blev der under den
pinligste Iagttagelse af alle retslige Former gennem
Rentekamret anordnet Eksekution ved Hjælp af Militsens Befalingsmænd. Men Bønderne afvæbnede
Eksekutionskommandoerne og drog derefter i tusindvis, bevæbnede og til hest, ind til Rønne og vakte en
frygtelig Tumult, saa at Kommandanten ansaa sig og
sin Families Liv i Fare, da han stod ganske magtesløs overfor den oprørske Mængde. Det lykkedes ham
imidlertid at faa Budskab sendt til Kjøbenhavn, hvordfter Konseillet raadslog om Sagen. Der udfærdigedes
et skarpt Reskript til Bornholmerne, men disse brød
sig ikke synderlig derom.
Efter at dernæst den bekendte Retslærde Kofod
Ancher. der var født Bornholmer, havde været sendt
over for at paavirke sine Landsmænd, rejste en særlig
Kommission derover for at undersøge Forholdene og
fremsætte Indstilling om, hvad der yderligere burde
foretages. Kommissionen, hvis Formand var Gehejmeraad Baron Jens Juel Vind, optraadte med Klogskab
og Maadehold - maaske endda lidt formeget af dette
sidste - , men maatte konstatere, at endnu havde
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mange af Bønderne ikke betalt deres Skat, og at
Kofod Anchers Paavirkning paa Befolkningen skønnedes ikke at have været af den ønskelige Art. Denne
Kommissions Optræden paa Skuepladsen bevirkede
dog, at Bornholmerne nu faldt tilføje og distriktsvis
bad om Tilgivelse. Bornholmerne vandt en hel Del,
idet den ny paabudte Skat nedsattes for dem til det
halve. - Samtidigt gav Regeringen deres "Privilegier"
endelig lovformelig Affattelse.
Regeringsmyndighederne befandt sig jo netop paa
den Tid, 1770, i en Opløsningstilstand ; der var ingen
Stemning for en fast Optræden, selv hvor en saadan,
som her, var absolut paakrævet, og derfor, efter at
der fra begge Sider var beskrevet en Mængde Papir,
undlod man en egentlig Indskriden. Denne Valenhed
indgav Bornholmerne den Tro, at de i Virkeligheden
atter en Gang havde vunden Sejr over deres Øvrigt
hed og svækkede yderligere dennes Stilling. l )
Ved denne Tid greb ogsaa andre Kræfter ind i Ledelsen af de bornholmske Sager, og navnlig forlangte
Stiftamtet jevnlig Erklæringer fra Kommissionen,
skønt det jo oprindelig var Meningen, at Kommissionen stod direkte under Kancelliet. Byfoged Selmer
i Rønne viste sig samtidig som en Mand med betydeligt Initiativ, og det var ham, der i 1771 til Danske Kancelli indgav Forslag om den såakaldte "Bornholms Vedtægt", navnlig om Arvegangen til Selvejergaardene paa øen. Kommissionen affordredes Erklæring i den Anledning og udtaler sig meget ned~
sættende [om Selmers Forslag, som den fandt "saa

uefterrettelig og utilstrækkelig", at det vilde blive forog et altfor vidtløftigt Arbejde derover at kommentere. Kommissionen afgav saa selv en udførlig
Udtalelse om Sagen. l )
I 1772 afgik Biilow fra Stillingen og døde kort
efter; men Urne holdt stadig ud og førte nu Forsædet
i Kommissionen. Billow efterfulgtes af Arenstorff, der
vel med Iver passede sin Bestilling som Kommandant
men ikke synes at have givet sig synderlig af med
de almindelige Forhold paa Øen og enedes godt med
sine civile Kolleger og med Befolkningen. Han døde
meget pludselig og efterfulgtes af Oberstløjtnant Hans
Nansen, en født Bornholmer. I dette Tidsrum samledes Kommissionen regelmæssig og behandlede i al
Fredsommelighed de forefaldende Sager saasom Enkernes Beboelse paa Selvejergaardene, de unge Karles
og Daglejeres Udvandring fra Øen, Købstædernes Privilegier osv.
Men i 1779 rejste der sig et nyt Stormvejr paa
Klippeøen - et omfattende Mytteri overfor Kommandanten og Vicekommandanten. Denne sidste, Major
Schorr, ligesvm Nansen en født Bornholmer, var Chef
for 2. Infanterikompagni, der, sammen med øster
Herreds Bønderkompagni, skulde mønstres ved Svaneke. Af ligefrem barnagtig-overmodig Trods rebellerede Infanterikompagniet pludselig og vilde ifølge
talrige Vidners Udsagn sikkerlig have dræbt Schorr,
hvis det ikke var lykkedes denne at slippe ind i et
Krudtmagasin; og det gik ikke Nansen synderlig
bedre.

. 1) Sjæll. Tegn. 20/3 1770 Nr. 126 med Indlæg, og 5/6 1770
Nr. 378, hvorved bl. a: Kommissionens indgaaende, udførlige og
interessante Beretninger er Indlæg.

l) Forordn. 14/10 1773 om Arvegangen til Selvejergaardene
efter Sidstefødselsretten. Den best. Kommissions Protokol
4/8 1772.

gæve~
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Denne Gang tog Myndighederne sig dog endelig
sammen til bestemt Optræden, og da Handlingen var
begaaet under Udførelse af den militære Tjeneste, henhørte dens Behandling under de militære Myndigheder, d. v. s. General- og Kommissariats Kollegiet.
Ved kg!. Kommissorium af 7. og 9. September s. A.
nedsattes der en Kommission af to civile Embedsmænd paa Bornholm (Landsdommer, Justitsraad Graah
og Amtsforvalter Munster) samt to Stabsofficerer af
den regulære Hær til at undersøge og fælde Dom i
Sagen. De to civile Medlemmer fik dog ved kgl.
"Extensions-Befaling" af S/R 1780 Fritagelse for at
aflægge Dommereden (og for Deltagelse i Domsafsigelsen).
Da Bornholmerne skønnede, at det denne Gang
saa ud til at blive Alvor, fik de samlet sammen til
Kontraklager over Øens militære Ledelse; men disse
Klager blev af den nye Amtmand Fjeldsted og Provst
Hjorth - selv en født Bornholmer -- erklæret for
"aldeles usandfærdige, løgnagtige og højst strafværdige Beskyldninger". Efter en langvarig og meget
indgaaende Undersøgelse dømtes to af Hovedmændene til Galgen, to til Spidsrod og Fæstningsarbejde
("Slaveriet") ·og 184 Mand til Pengebøder. Den kgl.
Resolution formildede vel Straffen for de første to til
Slaveri paa Livstid og nedsatte den noget for de
øvrige, men med disse Modifikationer blev Straffene
fuldbyrdet.
Det er betegnende for Forholdene, at de to civile
Kommissionsmedlemmer altsaa ikke vilde tage Del
i Domsafsigelsen, og at den nye Amtmand, Fjeldsted, straks efter søgte bort fra øen. I Dommen fremhæves det, "hvor stridende saadanne Almuens Møder

og Sammenkomster l) ere imod al politisk Orden i et
Land; og hvor befrygtelige de altid have været, derpaa kan dette Land især fremvise mange baade gamle
og nye Exempler, hvorved der bl. a. henvises til de
for faa Aar siden foregaaede "oprøreriske" Samlinger.
De foregaaende Gange har Befolkningen .sejret" over
Øvrigheden, fordi Kongen havde eftergivet dem Straffen for deres Forseelser, og de gjorde ogsaa alt denne
Gang for atter at "vinde deres Øvrighed". Men denne
kongelige Mildhed har ikke forbedret Almuen hertværtimod: nu tror de, "at de ej er undergivet de almindelige Love i Henseende til Orden og Disciplin. "_
Det eneste, hedder det videre, der kan tale til Undskyldning for det oprørske Mandskab, er, at der aldrig
har været holdt over Orden og Lydighed iblandt dem,
men at deres Forseelser er hengaaet ustraffet.2)
1781 var der sket en Forandring i Kommissionens
Benævnelse, dens Sammensætning og tildels ogsaa
i dens Virkeomraade. Siden Biilows Afgang havde
Urne ført Forsædet i Kommissionen og Vedblev hermed ogsaa efter at være afgaaet som Amtmand. Da
Amtmand Fjeldsted afgik, var der i Tiden indtil 1788
ikke nogen Amtmand paa Øen, men Forretningerne
deltes mellem Landsdommeren og Amtsforvalteren,
hvilke indtraadte i Kommissionen som 2. og 3. Medlem, medens Kommandanten nu atter blev Formand.
1) I Anledning af Kontraklagerne og for at paavirke Vidnerne osv.

2) Sjæll. Tegn. og Indl. 7/H1779 Nr. 550; Kommissionens
Protokol 1/" og 2/ 10 1780; Kommandantskabets Kopibog !Uh 1779
1:1/:: og lO/r, 1780; Generalauditørens Arkiv (Hærens Arkiv) Ju~
stitsprotokol Lilf. R, Fol. 132--138.
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Øens Provst skulde kun indtræde, naar der behandledes Kirke-, Skole- og Fattigsager. Allerede 1782 afskaffedes det nye Navn "Landkommissionen " og det
gamle Navn "Den bestandige Kommission" genindførtes, hvorhos det bestemtes, at Kommandanten
"fremdeles som første Kommissarius vedbliver den
anordnede bestandige Kommission" (Kg!. Reso!. 25/ 3
1782).
I den ny Skikkelse behandlede Kommissionen en
Mængde meget forskelligartede Sager: Sundhedsvæsen, Skolesager, Jagtsager, Brandvæsen, Lejermaalssager osv., og Kommissionen optræder i en Mængde
Tilfælde som Forligsmæglerinstitution til Forhindring
af de mange Processer i Privatsager. Man har Indtryk af, at der almindeligt herskede Fred og god Forstaaelse mellem Embedsmændene indbyrdes og mellem disse og Befolkningen. Et Udslag af det sidste
vat, at Kommissionen varmt anbefalede et Andragende
fra den gamle Urostifter Mads Larsen, der var kommet i Slaveriet sammen med Ophavsmændene til
Mytteriet 1779, om at befries fra Slaveriet i Betragtning af hans høje Alder, "dog var det bedst, at han
ej kom igen til Bornholm, da det er hans Natur at
være Vinkelskriver."
I 1787 afgik ogsaa Oberst Nansen ved "en hastig
og uformodelig Død". Hans Eftermand blev Kammerherre Oberst Undall. Denne kom hurtig i forbitret
Strid med den lidt senere ankomne konstituerede Amtmand Christen Heiberg. Kommissionen var nu atter
ført helt tilbage til sin gamle Skikkelse fra 1742, 1)
og i det første Møde herefter var tilstede Und all, Heiberg, Landsdommeren og Amtsforvalteren, medens

Provsten havde Forfald. Her gik det endnu helt roligt til, skønt Undall allerede det foregaaende Aar
var begyndt at beklage sig over Heiberg, der viste
Mangel paa sædvanlig Høflighed, overskred sine Beføjelser osv. Undall synes at have været en irritabel
og hidsig Mand og var næppe synderlig begavet,
hvortil kom, at han var overvældet af sin fremragende
Betydning som Kommandant og første Mand paa øen.
I Kommissionsmødet den 10/ 8 1789 kom det da til
en frygtelig Skandale, idet Undall, støttet af Landsdommeren, rejste Beskyldning mod Heiberg for, at
denne skulde have forandret noget i en Skrivelse,
der havde cirkuleret blandt Medlemmerne i Kommissionen. Heiberg erklærede højtidelig, at den fremsatte
Beskyldning, der" berørte hans Honneur", var aldeles
usandfærdig og urigtig, og Amtsforvalteren og Provsten holdt med ham. Da Undall og Landsdommeren
imidlertid fastholdt deres Paastands Rigtighed, forlangte Heiberg, "som ved denne Kommissions Samling uventelig har faaet ærenærgaaende Beskyldninger
mod sig", alt det i Sagen passerede tilført Protokollen, da han agtede at indgaa til Kongen med Forestilling "til sin Æres nødvendige Forsvar".
I de næste fire Kommissionsmøder meldte Helberg
Forfald, men saa faldt Bomben, og den 30/ 12 1790
maa den arme Undall egenhændig tilføre ForhandlingsprokolIen følgende:
I Overensstemmelse med det Kongelige Danske
Kancellis Skrivelse af 6. November dette Aar skal i
denne Protokol følgende Kongelige Allernaadigste
Resolution af 29. Oktober forhen indføres: "At da
Kammerherre Undall og Landsdommer Rogert ikke
har efterkommet den dem bekendtgjorte Allerhøjeste

1) Kgl. Resol. 30/fi 1787.
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Befaling, hvorefter de lovligen skulle bevise de mod
Amtmand Heiberg nedlagte Beskyldninger, saa skal
disse hermed være mortificerede og denne Resolution
indføres i den bestandige Kommissions Protokol." -Hvilket herved i allerdybeste Underdanighed er efterkommet."
I det næste Møde, hvor den kongelige Resolution
angaaende Undall og Heiberg blev oplæst, var Undall ikke tilstede; han havde forladt Bornholm og var
bleven forsat til Embede i Norge. Det skal bemærkes,
at han trods alt synes at have efterladt sig et godt
Eftermæle hos Bornholmerne.1) Han afløstes af Oberst
Wichfeld under hvis Forsæde Kommissionsforhandlingerne ' i det næste Tiaar foregik sagligt og roligt.
Der behandledes bl. a. Fabriksanlæg (Klæde og Fajance), Kornudførsel, Brændevinsbrænding, Lettelse
af Udvandring fra Landet, Forholdsregler mod Flyvesand.
Den 8. Oktober 1802 afholdtes Kommissionens
sidste Møde, uden at der forhandledes synderligt
deri, medens der i det foregaaende, under Oberstløjtnant Funchs Forsæde, have været behandlet et Antal betydelige Sager vedrørende Vejvæsenet, Bekæmpelse af Flyvesandet, Oprettelse af :n dansk Skole
"for den velsigned Ungdom", Indsknden mod Be~le
riet ved Oprettelse af et Arbejdshus for de rørIge
Gamle og om Eftermiddagen ogsaa for Ungdommen,
hvilken skulde holdes til Læsning om Formiddagen;
Forbud mod Kornudførsel, saa at Kornet kunde sælges til Fattigfolk for Kapitelstakst, Uddannelse af
en Veterinær, Forholdsregler til at skaane Øens
Skove osv.
1) Skougaard S. 167.

99
Ligesom det i sin Tid havde været den civile Øvrighed, der modsatte sig Kommissionens Oprettelse,
medens den militære ønskede den, saaledes blev det
ogsaa den civile Øvrighed, Amtmand Mandix,l) der
gav Stødet til Kommissionens Ophævelse, medens
Kommandanten endnu var stemt for den. Men Mandix fik mægtig Støtte af sine Foresatte, medens Kommandantens var temmelig lunkne.
I December 1801 benyttede Mandix en midlertidg
Vakance i Kommandantstillingen til at henlede Rentekamrets Opmærksomhed paa, at den bestandige Kommission ikke mere syntes at svare til den oprindelige
Hensigt. Dels var nemlig det "faststaaende Reglement", der skulde trække Grænserne for og mellem
den civile og den militære Myndighed, aldrig kommen til Udførelse, dels var Møderne efterhaanden
blevet til "selskabelige Sammenkomster". Sammen
med Reskriptet af 19/ 5 1748, der henviste Befolkningen med sine Klager og Andragender til Kommissionen, og som ikke stemmede "overens med den
øvrige Lovgivning", havde den bestandige Kommission efter Mandix' Mening mere givet Anledning til
daarligt Forhold mellem de to Myndigheder og til
Klager og Misfornøjelse fra Befolkningens Side. Derfor foreslog han en eller anden ændret Form for
Kommissionen, som "kunde blive Landet saa nyttig
som muligt" .
Herefter traadte Danske Kancelli, General- og Kommissariatskollegiet og Rentekamret i Forhandling indbyrdes; der indhentedes yderligere Erklæringer fra
1) Den bekendte Nationaløkonom. forud for Amtmandsstillingen havde han været ansat i Rentekamret og havde naturligvis gode Forbindelser her.
7*

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Attende Bind, Rønne 1827

100

101

Amtmanden og den nye Kommandant, Oberstløjtn.
Funch, og skønt denne sidste, svagt støttet af det
militære Kollegium, mente, at Kommissionen burde
opretholdes - om end under ændret Form, - gjorde
Danske Kancelli nu Skridtet fuldt ud og foreslog Kommissionen som fast Institution samt Reskriptet af 19h
1747 ganske ophævet og erstattet med en almindelig Bemyndigelse for Amtmanden og Kommandanten
til, naar de skønnede det nødvendigt, at foranledige
"Kommissionens Sammentrædeise" for at overlægge
om "tvivlraadige og betydelige Tilfælde". - Den 12.
November 1802 resolverede saa Gehejmestatsraadet,
at Kancelliets Indstilling "bifaldtes", og hermed var
Sagen afgj orU)
Der var gaaet godt 60 Aar siden Kommissionens
første Møde. Alt ialt var det jo ikke store Ting, Kommissionen havde udrettet i den Tid; men man er vel
ej heller berettiget til at vente sligt efter Tidens Forhold. I visse Perioder, naar Forholdene mellem Embedsmændene var godt, var der gennem Kommissionen udrettet adskilligt til Nytte for Øens Befolkning, og yderligere havde den sikkert aflastet Kollegierne og Kongen for en Del Besvær og Overrend.
I de nærmest følgende Aar, Krigstiden indtil 1814,
fik Bornholm en Besætning af regulære Tropper under en Guvernør med Stab, og det blev da de Militære, der saa længe sad inde med den egentlige
Myndighed.

Til de foran anførte spredte Træk til den dalevende
bornholmske Befolknings Karakteristik skal føjes
nogle Udtalelser fra 1808 af Ritmester J. A. U. v. Salchow,l) der var tjenstgørende i Guvernørens Stab.
Om Artilleri-, Dragon- og Infanterikompagnierne
siger han, at Folkene er vel uddannet og udviser
megen Dygtighed; nu er de godt indekserceret og
viser herved megen Lærvillighed. - Efter at have omtalt Forholdet overfor fjendtlige Flaadeafdelinger nævner han: Ingen kan indestaa for, at der ikke kan
fremkomme Forsømmelser paa Strandvagterne og
Piketterne [ved Militsen], og endnu mindre for disses
Forhold ved et fjendtligt [Landgangs] Forsøg. - Og
allermindst kan man ved et virkeligt fjendtligt Angreb
haabe noget af de herværende Officerer, der alle er
Bøi:der, har deres Gaarde og Ejendomme og langt
hellere beskæftiger sig med Ploven og dyrker deres
Ager, der indbringer dem noget, end med den militære Metier, der ikke er deres [egentlige] Fag. For
det meste er det kønne Folk af Ydre, og der er nogle
flinke Folk iblandt dem, som formentlig dristigt vil
anføre deres Folk og gaa løs paa Fjenden; men saadanne er da ogsaa meget unge og iøvrigt meget
uvidende. Nogle kan ikke læse, hverken skrevet eller
trykt. De havde kunnet blive dygtige - og nogle
kan endnu blive det - men de er ikke blevet holdt
til at lære noget. De mangler ikke gode Evner, lige-

1) Danske Kancellis Forestillinger, 2det Departement 1802
S. 1085 og Indlæg Nr. 1359.

1) Johan Adam Ulrich v. Salchow, født 1774, død 1859. Udarbejdede 1813-14, efter at han i en Aarrække havde opholdt
sig paa Bornholm, en militær-topografisk Beskrivelse af Øen,
et meget indgaaende Værk paa 346 Foliosider. Dette Arbejde
indeholder ogsaa mange Enkeltheder af almindelig Interesse.
(Hærens Arkiv).
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Af disse Meddelelser har vel den Del, der handler om
H oltsfilr st er H a n s C h ri s te n s e n Pii l og hans Søn
Skovrider Hans Hansen Piil mest almen eller offentlig Interesse, men da den øvrige Del ogsaa indeholder adskilligt til Belysning af Tider og Forhold, har vi ikke taget
i Betænkning at optage det hele i Bomh Saml., skønt Afhandlingen er skreven med en vis mindre Kreds for øje_
Red_

som denne lille Nation overhovedet har en god Forstand. De menige Soldater er meget lærenemme, fatter let og er lette at have med at gøre; man taler
sig let tilrette med dem; de er smidige og behændige, betænker sig ikke længe og gaar dristig paa.
Men de er i ligesaa høj Grad egennyttige og misundelige, og de forfordeler hverandre indbyrdes, hvor
de kan komme til det. De vil fremfor alt vælte en
Byrde, en Udgift over paa andre, naar de blot, hver
for sit eget Vedkommende, kan vælte den bort fra
sig selv. Jeg tror, at de hellere allesammen vilde staa
bestandig i Tjeneste, end at de vilde se, at en Nabo
muligvis havde nogle Dage flere fri end de selv.-

Meddelelser
om Beboerne af den 69. Selvejergaard
Vestre Pilegaard i Klemensker Sogn.
Ved cand. polil. C.

A_

KOFOED.

V

estre Pilegaard, den 69. Sg. i Klemensker Sogn
er tilligemed Riisegaard, 68. Sg., de nordligste
af 60-Gaardene. De ligger lige paa Grænsen op til
Røskersen (Rutsker). Pilegaard ligger ret højt paa det
første Afsnit af det kuperede Terræn mellem Duebjerg
og Klemenskirke. Stuelængen, som sædvanlig den
nordre, vender ud mod den store Halvned-Løkke, i
hvis dybe Grund Baggeaaen fra Svartingedalen slyn. ger sig i vest-sydvestlig Retning. Fra Vejen forbi Pilegaard ser man paa den modsatte Side af Aakløften
den herskabelige Hovedbygning til Ingemarsgaard,
d. 36. Sg. i Rutsker S. -- I Mands Minde har Pilegaard, især paa den vestlige Side, været omgivet af
vældige Piletræer med alen brede Stammer og høje
Kroner. - Det ældste Ejernavn, vi træffer her, er
Jens Jespersen, der har ejet Pilegaard i Slutningen
af 15- og i det første Tiaar af 1600ne. Men fra
1610 nævnes i Skattemandtallet Ared (Arvid, Arist)
Persen. Efter Jens Jespersen har vistnok en Peder
en kort Tid ejet Pilegaard, da riet under en senere
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Retssag for Herredagen viser sig, at der er tre prætenderende Pedersener, nemlig Niels Pedersen, Ared
Pedersen og Jep Pedersen. Men hvorledes Gaarden
kommer fra Jens Jespersen til denne Peder, kan ikke
ses. Ared Pedersen, som 1610 staar for Ekstraskatten,
var gift med Karen Jensdatter (Datter af Jens Jespersen ?), hvis fæderne og møderne Jordegods ifølge
Skødebrev, læst inden Norre Herreds Ting 1°/6 1613,
blev solgt for at indløse Pilegaard ; men Ejerspørgsmaalet har ikke paa det Tidspnnkt været endelig af·
gjort, og først 1619 tilkendte en 12 Samfrænders Forretning, læst 24/ 11 , Niels Pedersen som yngste Broder
Gaarden. Ared Pedersen købte ham dog ud, indfriede
Gaarden fra sine Medarvinger, gjorde den gældsløs
og fik sammen med sin Hustru Karen Jensdatter 1620
Skøde paa Pilegaard. Kort efter denne Ordning er
Ared Pedersen afgaaet ved Døden og 1622 nævnes
paa Gaarden Peder Christensen, som rimeligvis har
ægtet Enken. Karen Jensdatter havde i sit første Ægte
2 Sønner, Hans og Mogens Ari:dsen. Den sidste,
Gaarddrønten, døde, og den næste Broder Hans Aredsen gav 1632 Moderen og hendes Ægtefælle, Sandemand Peder Christensen, Skødeog Kvittering for al
sin Arv. Mange Aar gik nu hen indtil 1652, da Hans
Aredsen, trods sit Afkald og sit Skøde optog sit Arvekrav og forsøgte at udvise sin Moder og sin Stiffader
af Gaarden. Landsdommeren Hans Pedersen bevilgede
11 / 16 1652 Hans Aredsen 12 Samfrænder til at kende
paa Sædet i Pilegaard. Samfrænderne blev ikke samfældige, men stod 6 mod 6. Landsdommeren fulgte i
sin Dom de seks, som havde Abraham Hansen paa
Skovgaarden, 65. Sg., til Formand og dømte Karen
Jensdatter til at fravige Oaarden for sin Søn Hans

Aredsen. Vel var Ridefogeden her paa Landet, Laurits
Winter, af den Mening, at de seks Samfrænder, som
havde fulgt deres Formand Mads Høeg, af Høgegaard, 7. Sg. Rutsker, med Rette har tilfundet Moderen Karen Jensdatter at besidde Gaarden sin Livstid,
(hvilket jo stemmer med Bornholms Vedtægt og
Praxis i lange Tider). Men Landsdommeren (en førter Mand) ved ej bedre at dømme end Abraham Hansen og hans Medfølgeres Dom, at nu er Hans Aredsen næste og eneste Arving, og Peder Christensen
bør give Hans Aredsen 6 Rdlr. i Kost og Tæring, og
Mads Høeg og hans Medfølgere at give hannem hver
1 Sletdaler i Kost og Tæring. Peder Christensen og
hans Hustru, siger Dommen, er vildfremmede Folk
"og bør efter lovlig Udsigelse samme Gaard fraflytte
og ryddeliggøre, men Moderen bør annamme sine
Penge, som hun har indført og indfriet hendes Mands
Søskendes Arvepart med, med videre, hende efter
rigtig Udregning kan tilkomme." -- Peder Christensen
og hans Hustru er nu ilde stedt og søger Hjælp hos
Herredagen, som er den Tids Højesteret. Peder Christensen klager i sin Indstævning over den haarde
Landstingsdom. Hans Aredsen, som har givet Skøde
og Afkald paa Gaarden, "har ikke før æsket eller kæret eller tilbagekaldt, skønt han har været gift og boende Mand i nogle og 20 Aar, før nu 1652. Nu er
det "alene efter Peder lpsens Vilje og Attraa, eftersom han for en stor Del for hans Gæld havde kaveret og ellers i andre Maader havde gjort Undsætning. I Førsten har han (Peder lpsen), uden dertil af
Øvrigheden at være "forløvet" , paataget sig at drive
denne Sag paa sin Fader Jep Pedersens Vegne (vel
Broder til Niels og Ared Pedersen), men slap saa

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Attende Bind, Rønne 1827

106

107

denne Proces uden Doms Hændelse og begyndte paa
Hans Aredsens Vegne at procedere. Landsdommer
Hans Pedersen har forhalet og opholdet denne Sag
over Aar og Dag, skønt han mange Gange er æsket
og begæret saavel som og hjemme i hans Hus, hvorom og mange besværlige Rejser til stor Skade og
Pengespilde er gjorte," og dog har han (Peder Christensen) ingen Efterretning og Videnskab kunnet bec
komme, førend han (Landsdommeren) var død. "Haver (J: Peder Christensen) derfor indstævnet Landsdommerens Arvinger samme Dom at forsvare (for
Herredagen), og dig Peder Ipsen og dig Hans Arist,
sen."
Herredagen (Rigshofmester Jokum Gersdorff og
I I andre Adelsmænd) udtaler, at Hans Aredsen ikke
kan have Føje til sin [sit] egen for mange Aar siden udgivne Skøde, at paatale. Det bebrejdes
Landsdommeren, at han hverken har villet kende tB
eller fra paa Ridefogedens (Laurits Winters) udgivne
Seddel, og ej heller haver sin Dom i levende Live
givet under Forsegling. "Er derfor for Retten afsagt,
at Landsdommers Dom bør ingen Magt have, men
de seks Mænds Afsigt, som Ridefogeden haver samtykt, og Mads Høg er Formand udi, at blive ved
Magt, og Peder Ipsen og Hans Aristsen at give Peder
Christensen hver 20 Sldr. i Kost ogTæring." 71653).
Peder Christensen, hvis Efterkommere i lige Linie
ejede Pilegaard i over halvtredje Hundrede Aar, nævnes siden af og til, men han er ikke saaledes i Forgrunden som hans samtidige, Abraham Hansen paa
Skovgaarden, 65. Sg., Klem. S. Ebbe Ul/elt, som
havde nogle vanskelige Aar som Lensmand paa Borringholm, nævner ham hverken blandt de "urolige"

eller de "upartiske", skønt han var Sandemand i det
Klemensker som Ulfelt tænkte "hellere kunde hedde
"Klammersker", da al Urolighed begyndte der." Men
en vis Tilbageholdenhed stemmer jo ogsaa med, ja
nødvendiggøres vel ved hans Stilling som Sandemand. Ebbe Ulfelt nævner Peder Christensen i Anledning af Klagen over de krævede Sengeklæder til
Simblegaard, hvor Slotsherren havde taget Ophold,
utilfreds med Lejligheden paa Slottet. Skattebønderne
havde klaget over, at de maatte holde Avlsgaarden
Simlegaard med Sengeklæder, som blev helt opslidt,
hvorimod Ulfelt mente, at Sandemændene skulde
skaffe Senge til Arbejdsfolket, "og haver jeg ordineret, at Halvparten af Sandemændene, som er 7,
skulde levere et Aar Senge, og de andre 7 et andet
Aar, hvilke Senge saa Underskriverne skulde annamme og i Tide uskadt igen levere eller stande derfor
til Rette." Og for at vise sin Imødekommenhed siger
han: "Nok var Sandemand Peder Christensen hos
mig om en Dyne, min Kusk havde, hvilken jeg hannem lod igen levere, saa dette er altsammen ufo rnøden SammensankeIse, Hans Majestæt med at besvære." Det kunde dog nok blive brydsomt for Sandemændene at holde Rede med de Dyner. Kommissionen, Henrik Ram el, Bækkeskov, Christen Skeel,
Fusingøe, og Jørgen Reedtz, Barritskov, mener dog:
"Slotsherren maa selv skaffe sig Klæder til Senge for
sine Folk."
Blandt dem, der torteredes af Ebbe UlfeIts grove
Ridefoged Matz Holst, var Hans Nielsen i Riisby i
Klemensker Sogn, som 1645 havde faaet sin Gaard
nedbrændt af Svenskerne. Denne Mand blev først sat
i Fængsel paa Simlegaard og siden i 5 Uger paa
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Hammershus for nogle Huders Skyld, som Hans Nielsen skulde bære i Land fra et Vrag for Klemensker
Strand, og som forsvandt - alt ulovligt og usandfærdigt. Hr. Ulfelt udtalte, at Peder Christensen skulde
have videre og bedre Dokumenter om denne Sag,
hvilket Peder Christensen dog med højeste Ed benægtede.
Som Sandemand nævnes Peder Christensen i Spidsen for nogle Mænd, som paa Nørre Herreds Ting
i Anledning af Kornskatten til Mikkelsdag 1647 bevidne flere Skattebønders Trang og Armod. Tingfoged (Herredsfoged) i Nørreherred er Laurs Hansen
paa 55. Sg. i Riisby og Peder Olsen, den kendte
Peder Olsen fra Hasle, Skriver ibidem, og tillige med
8 "Tingbud (2 for hvert Sogn) og forordnede Mænd
til Stokke" gør vitterligt, at Aar efter Guds Byrd 1648
Fredag d. 24. Marts, fremkom Peder Christensen
Sandemand, Abraham Hansen, 65. Sg" Hans Ibsen,
Hans Rasmussen, 50. Sg., Peder Andersen og Asser
Andersen (Asseregaard), som efter Loven ved Helgenes Ed bekræfte og bekende udi ærlig og velagte
Matz Holsts, Kg!. Maj.s Ridefoged til Hammershus
hans Nærværelse og Paahør, at efterskrevne Bønder
i Klemensker var saa forarmede og uformuende, at
de ikke videre af den næstpaabudne Kongeskat
(Penge og Korn), om de ellers ved deres Gaarde
skulde blive og videre Skatter afstedkomme at udgive, enten Jordebogsskat (Landgilde) eller andetkunde formaa at udgive end som følger: Her nævnes
Bonden paa 61. Sg., HugIebjerg (forskaanes for den
3. Part af Penge og Kornskatten); 63. Sg. (Samsingsgaard), (haver stor Gæld og Kvinden længe ligget
sjug) forskaanes for den 3. Part af Pengeskatten ; 68.

Sg., Riisegaard, (Hans Simonsen forarmet, saa han
intet kan udgive). Peder Christensen er vel stillet og
hører endog til de faa Bønder, som har Penge paa
Rente. Der er nogle i hvert Sogn; i Klemensker er
der 8; blandt dem siges Peder Chr. at have paa
Rente 80 SIdIr., hvoraf Kongen nu 1647 kræver
6 Mk. 6 Sko I Aaret 1653 skal Peder Christensen af
100 SIdIr. paa Rente give Kongen 1 SId!. Hvor meget
100 SId!. vil sige, ses af, at hele Pilegaarden paa
den Tid, ovennævnte Proces førtes (1653), sattes til
lidt over 250 Sld!.s Værd. 1655 nævnes Peder Chr.
forrige Sandemand.:
Ved sin Død efterlod Peder Christensen Pilegaarden aldeles gældeløs. Dette ses af en 12 Samfrænders Dom, som holdtes senere, Aar 1683, hvilke Samfrænder henviser til en tidligere Samfrændedom af
1665 22/9 , som udsiger, at Gaarden er gældsløs.
Denne sidstnævnte 12 Mænds Forretning maa være
holdt efter Peder Christensens Død, hvis Tidspunkt
altsaa er 1665.
Efter ham følger hans Søn Christen Pedersen, gift
med Karen Andersdatter. I 13 Aar boede han paa
69. Sg. og efterfulgte sin Fader som Sandemand.
Man kunde dengang godt forene Sandemandsstillingen med en militær Post. Christen Pedersen var Sergeant ved 3. Landkompagni under Capitain Peder
Koefoed. Denne Kaptajn var Søn af Kapt: Jacob Koefoed paa Kyndegaard og boede paa 28. Sg., Skovgaard, i Nyker. Peder Christensen havde en Gaards
Afgift (Landgilde) for sin Bestilling, nemlig 30. Sg.
Ol sker (Lynggaard). Vel førte Christen Pedersen ikke
en saadan alvorlig Proces som hans Fader om selve
Retten til Gaarden, men hans gode økonomiske Stil-
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ling førte ham dog, ikke blot i Egenskab af Sandemand, i Forbindelse med Domsmagten. Kaptejn Niels
Gomeløs i Hasle var kommen i et mindre Gældsforhold til Sandemand Christen Pedersen, og da denne
Debitor døde, blev Forpligtelsen ikke straks indløst
af Enken: uagtet Skiftebrevet med Vurdering og Udlæg var .1 Orden. Det kom til en Retssag, og Byfogeden l Hasle, Peder Hansen, dømte til Fordel for
Christen Pedersen. Saa kom Sagen for Landstinget
19/1 1672; Landsdommer Mathias Eckstein, Søn af
den bekendte Oberst Michael Eckstein, kendte Byfogedens Dom ved Magt, og Anneke sal. Capt. Gomeløs's skal fornøje Chr. Pedersen med de 15 Sldl. ved
Processens Bekostning. Anneke Niels Gomeløses
nævnes jo ellers snarest blandt Kreditorerne, f. Eks.
som Proprietarie i 68. Sg. Riisegaard, Klemensker.
Christen Pedersen var i Stand til at støtte sin Nabo
mod øst oppe ved Krornme Mozza, Herluf Hansen
paa 58. Sg. Marevadgaard, med 100 Sldl. til hans
"Nytte og Brug", og "har Herluf Hansen obligeret
sig til samme Penge at forrente og for samme Penge
pantsat sin Gaard, den 58. i Tallet i Klemensker
Sogn."
Christen Pedersen døde 1678 og Skiftet holdtes
[\l/11 1678. Han efterlod sig 2 Sønner og 6 Døtre.
Den ældste af Sønnerne,

Hans Christensen,
er myndig og træder i de følgende Aar op paa Moderens Vegne og som Formynder for den yngre
Broder Anders Christensen. Hans Christensen træder
~igeledes i Faderens Spor i offentlige Anliggender,
Idet han bliver Sandemand i Klemensker og Sergeant
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ved 3. National- eller Landkompagui. Han tager livligt fat - paa Moderens Vegne - paa de efter Faderen henstaaende Spørgsmaal om Tilgodehavender
og Markeskel.
Indledningen hertil er, at han har hugget en Ask
i en Skovpart, som Naboen paa 14. Vg" Nygaard, i
Klem: formener tilhører ham. Men hvis saa er, har
Hans Christensen jo krænket selve Hs. Majestæt
Kongens Ejendomsret, eftersom Vornedgaardene tilhørte Kongen. -- Her møder os nu en Forskel paa
Fæsterens og Selvejerbondens Stilling. Hugger Niels
Ambrusen paa 14. Vg, en Ask paa 69. Sg.s Grund,
saa sagsøger Hans Christensen Sandemand paa sin
Moders Vegne; men omvendt: Hugger Hans Christensen en Ask paa 14. Vg.s Grund, møder Ridefogeden paa Kongens Vegne som Sagsøger. Her ser
man en vitterlig Forskel, som Thaarup ej har bemærket, naar han kalder Selvejergaardene Arvefæstegaarde. -- Nu melder altsaa Niels Ambrusen paa
14. Vg. Sagen til kgl. Amtsskriver, Ridefoged Hans
Christensen (Storch). Denne lader da ved Herredsfogeden Daniel Barch opmelde et 8 Mænds Hold til
Granskning af en Askes-Skovpart, som Ridefoged Hans
Christensen Storch og Sandemand Hans Christensen
paa sin Moders Vegne tvistes om. De 8 Mænd møder
d. Q/ 4 1678 i Ridefogedfuldmægtig Johan Bendigsens
og Niels Ambrusens Nærværelse. Kristen Herlufsen
i Klemensker og Peder Graver af Hasle udviser
MarkeskeIlet mellem Gaardene, og Peder Graver vidste den omstridte Skovpart paa 36 Aar' at have tilhørt sal. Christen Pedersens Gaard, og ikke den
Gaard, Niels Ambrusen paabor. Mændsholdet giver
til Afsked, "at det Markeskel kendes det rette, som
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Vidnesbyrdene haver udvist, og vi haver afpælet, og
det ikke, som Niels Ambrusen udviser, saa længe
Vidnesbyrdene staa ved Magt." - Nu kræver Hans
Christensen, Sandemand, al den derover nødvendig
foraarsagede Bekostning, som er ved Mænds Hold
m. m. 12 Sid!., inden 15 Dage - eller lide Nam.
Dommen gik fra Herredstinget til Landstinget og bekræftedes her.
De to ovennævnte Mænd, som begge bærer Navnet Hans Christensen, nævnes i officielle Dokumenter
altid kun ved dette Navn; men Ridefogeden havde
det Tilnavn Storch, og Sandemanden, den senere
HoltzfOrster, blev benævnt Pilegaard eller Piil.
"Paa Moderens Vegne" indleder Hans Christensen nu en f1eraarig Retssag om de 100 Sldl. med Pant
i Marevadgaarden, som skriver sig fra Faderens
Skiftebrev af 18/ 7 1652. Ved Herluf Hansens Død blev
denne Gaard tilkendt Sønnen Christen Herlufsen, hvis
vigtigste Kreditorer efter Skiftebrevet er Hans Jensen
paa Tøndekulle og Christen Pedersen Sandemand.
Det er 15/12 1679, at Hans Christensen irettelægger
Pantebrevet; men d. 27. Febr. 1680 lod Hans Christensen ved Nørre Herreds Ting læse en Forligning
og Kontrakt, hvorved Parterne var til Stede og vedstod Forligningen i alle Maader. Freden varede dog
ikke længe; allerede næste Aar levede Sagen op paa
ny, og Herredsfogeden Daniel Barch dømte 28/ 10 1681
Parterne imellem. Hans Christensen lader paa sin
Moders Vegne, til 4 fulde Ting, lavbyde den 58. Sg.
Klem. til Slægt og Byrd og æsker sine Penge, Kapital og paastaaende Rente, men hverken Christen
Herlufsen eller nogen har indstillet sig med Penge,
og Hans Christensen formener da at faa Pantet til

Eje, hvorimod Christen Herlufsen mener, at disse
Penge, som i lang Tid er forrentet, kan fremdeles til
videre blive bestaaende, eller, "hvis de endelig vil
have deres Penge, da formener han at betale med
Vare" .... men Herredsfogeden ved "efter slig Beskaffenhed" ej rettere at dømme end at Christen Herlufsen jo er pligtig at indfri sin Faders Pantebrev
efter Chr. IV.s Reces 2-5-11, og hvis det ej sker
inden 3 Uger, da haver Panthaveren ved lovlig
Takseren at annamme sit Pant til evindelig Arv og
Ejendom. -- Det følgende Aar føres Sagen for Lands~
tinget, og 2°/12 1682 falder en Dom, som siger, at
hvis Christen Herlufsen eller vedkommende ikke
endnu inden 8 Ugers Forløb indløser berørte 58. Sg.
Marevadgaard, og betaler efter rigtig Afregning til
Karen, Christen Peders, med rede Penge efter sal. Her~
luf Hansens Forskrivning, saa har Karen, sal. Christen
Pedersens ved uvillige Dannemænd at lade Pantet,
forbem. Gaard og dens Tilliggende, ret taksere, og
om Christen Herlufsen eller nogen af hans Slægt
ikke efter Takseringen indløser Gaarden, da beholder
Karen, sal. Christen Peders, samme Gaard og dens
Tilliggende som Ejendom. - Der er endnu et Stykke
frem, og i de følgende halvtredje Aar søger Chr.
Herlufsen at undgaa at efterkomme Landstingsdommens Forpligtelse. Han vil afkorte paaløbne Renter
og Omkostninger og forsøger at betale med Vare
eller Smaamønt, men Hans Christensen fastholder
Landstingsdommens fulde Fyldestgørelse og udsiger
Chr. Herlufsen til Fraflytning og Ryddeliggøreise af
Gaarden. Endelig lykkes det Christen Herlufsen at
faa Landstingsdommen bragt for Højesteret, hvor
Sagen skulde afgøres 24is 1685. - L~mdsdommeren
8
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skulde møde og forsvare sin Dom. Chr. Herlufsen
og hans Modpart Hans Christensen skulde ligeledes
comparere for Højesteret. Christen Herlufsen mødte
ikke; han tabte altsaa Sagen og blev dømt til at betale 40 Rdl. til Quæsthuset. Endnu 4 Aar senere
søger han om at faa sin Sag genoptaget og undskylder sin Udeblivelse 1685 med, at der manglede
"Skibsrum". Han havde, siger han, været om Bord,
men Vinden var kontrær, og Hans Christensen, som
havde forfulgt og ruineret ham, var kun naaet frem
ved at gaa om Bord i et jorbisejlende Skib, som
kom fra Danzig. og hvormed denne hans Kontrapart
naaede frem i rette Tid.
Det var dog ikke direkte Hans Christensens Forfølgning, som bragte Christen Herlufsen fra hans fæderne Gaard, og Marevadgaarden kom aldrig ind under Pilegaarden. Det var den anden fra Faderen Herluf Hansen stammende Kreditor, nemlig Hans Jensen
paa Tøndekulle, hvis Arvinger Christen Herlufsen
ikke kunde tilfredsstille med de 20 Sldlr. Blandt disse
Arvinger var Lars Hansen fra Bjørnegaarden, hvis Arvepart beløb sig til 6 SIdir. 2 Mk. 11 Sk.; han gjorde
sin Ret gældende og udsagde og udkastede Herluf
Hansen af hans Arvegaard. Lars Hansen overdrog
saa senere Gaarden til sin Svigersøn Esber Nielsen,
som nu faar Sædes- og Adgangsret til Mn 58. Sg.,
Marevadgaarden, og her grundlægger en ny Arvestamme, der siden i henved halvtredje Hundrede Aar,
i Ly af det bornholmske Juniorat, har siddet og endnu
i Dag sidder paa denne Gaard. Det hedder i Amtsregnskabet af 1690, at Christen
Herlufsen er i Restance med Skatter, men at han nu
"tigger sit Brød."

Saaledes har Hans ChristensEm drevet disse Sager
paa sin Moders Vegne, og ligeledes har han styret
V. Pilegaard i Aarene efter Faderens Død 1678. Men
han er ikke Ejer af Pilegaarden. Der er 2 Sønner,
Hans, den ældste, og Anders, den yngste. For at
bringe Orden i Arvespørgsmaalet og Besiddelsen af
Gaarden har Hans Christensen, som allerede er Sandemand og Sergeant, d. 13/ 11 1682 (ved Amtskriverens, Augustus Deckners, TiJIadelsesseddel) begæret
opmeldt 12 Mænd og Samfrænder til at sætte den
69. Sg., og at paakende, hvem Sædet i nævnte Gaard
er berettiget, saavel som at give en Tykke (Skøn),
hvad Gaarden i aarlig Leje og anden Rettighed kan
give, naar Kontributioner ogkgl. Skatter er afredte.
Blandt de 12 Mænd fra Herredet var Jørgen Pedersen af Olsker Formand, og fra Klemensker var opmeldt Mogens Ibsen (66. Sg., Brogaard) og Jens Abrahamsen (65. Sg., Skovgaard). De 12 Mænd mødte
paa Pilegaard 19/1 1683. De sætter Gaarden til 532
Sldlr. 3 Mk., og da Enken Karen Christen Peders" har
medværet at opbygge, reparere og forbedre Gaardens
Huse" , saa tilkender man hende til "H usepenge"
40 Sldlr. 3 Mk. 8 Sko Den egentlige Arv deles i 2 BroderIodder cl 97 Dlr. " Mk. 10 Sk. 21/ 2 d. og 6 Søsterlodder cl 48 Dir. 2 Mk. 5 Sko 74 / 5 d. [d. læses Penning og ~gælder l/S Sk.]. Sædet i Pilegaard tilkommer den yngste Søn Anders Christensen at annamme
og tiltræde, naar han bliver lavvoksen efter Loven
og Recessen, "og det efter Borringholms Vedtægt og
den gunstige Øvrigheds Behag." Nu følger en Tykke
og Kendelse (naar alle kgl. Skatter og Kontributioner
til Konge, Kirke, Præst og Degn er afredte), hvad da
den 69. Sg. til aarlig Landgilde og Leje kan give.
8*
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"Det synes os i disse besværlige Tider, at Gaarden
ej til videre Landgilde og Leje kan sættes end 6 SIdir."
Hans Christensen, som af Øvrigheden er tilforordnet
at være hans Broder Anders Christensens Lavværge,
"haver fornævnte 69. Gaard at besidde og bebo indtil
han bliver lavvoksen og han selv kan tiltræde." Ogsaa Enken har efter Borringholms Vedtægt Beboelsesret paa Livstid.
Omtrent paa denne Sætnings Tid indgaar Hans
Christensen Ægteskab og fører sin Brud ind paa
Vestre Pilegaard i Klem. S. Han ægter Maren Hansdatter Koefoed, Datter af Borgmester og Tolder Hans
Koefoed Pedersen i Rønne, ældre Broder til Befrieren
Jens Koefoed Pedersen. Hun havde en Søster, Elisabeth, i Ægteskab med Michel Hansen Storch paa
Vestergaard i Vestermarker, og en Broder til hende
var Kapitajn Hans Hansen Koefoed paa St. Myregaard
i Nylarsker, hvilken Gaard han arvede efter sin Farmoder Elisabeth Peder Koefoeds.
Hvorledes klarer nu Hans Christensen sig i disse
Aar fra 1679 til 168?? Han er aldrig nævnt blandt
de "forarmede", men ikke sjælden nævnes han med
temmelig store Restancer (om end langtfra saa store
som dem, de gaardbrugende Oificerer ovrefra paadrog sig: Westerwalt, Buggenhagen, Blinch o. fl.).
I en Specification over Restancer og Betalingsevne
hos samtlige Bønder paa Borringholm ved 1. Maj
1685 finder vi: ,,69. Sg. Klem., Hans Christensen,
Underofficer (Fænrik): Restancer 28 Rdl. 2 Mk. 13 Sk.;
kan betale 8 Rdlr. Derimod siges det om Jens Abrahamsen (Skovgaard), Mogens Ibsen (Brogaard) og
Jørgen Joensen (Tornebygaard), at de kan betale
deres paadragne Restancer; medens Ole Jensen (Mølle-

gaard), Jens Pedersen (Duebjærg) og Niels Andersen (Samsingsgaard) intet kan betale; de er "forarmede". Men ingen af disse Gaarde har saa stor
Restance som Hans Christensen paa V. Pilegaard,
som skylder for de 2 Aar 1683 og 84. Imidlertid
siges det samme Aar om ham, at han med Hensyn
til Forraad og Saakorn er "beholden" og altsaa intet
behøver af det af Regeringen her til Landet sendte
Laanekorn. Men der siges yderligere om ham: "Er
ikkun temmelig ved Magt, eftersom han formedelst
Opvartning forsømmer sin Avling". Ved Opvartning
forstaas "Tjeneste", altsaa Sandemand og Fænrik;
andet offentligt Hverv vides han ikke paa den Tid
at have haft.
Hvad Hans Christensens militære Stilling angaar,
da ses han at have tjent ved 3. National-Kompagni
under Capt. Peder Koefoed (t 1684) og nævnes endnu
1685, som ovenfor sagt, Underofficer, skønt han paa
den Tid allerede var forfremmet til Fænrik, en Stilling, som i Almindelighed opfattes som hørende til
Officersstanden.
Det var i den Tid Hans Christensen tjente som
Fænrik, at han havde Sagen med Berrild Clausen paa
10. Vg:, Bjørnegaard, i Klemensker Sogn. Denne Sag
var først for Nørre Herreds Ret, hvor Daniel Barch
beklædte Dommersædet. Berrild Clausen var paa den
Tid Borringholms uroligste Hoved. Hensynsløs, skadefro, grov og blodtørstig søgte han enhver Lejlighed,
hvor han sporede Æmne til "Klammer" og Strid.
Han var ret et Udtryk for den 1650 afgaaede Slotsherre Ebbe UlfeIts Opfattelse af en Klemenskerbos
Sindelag, i hvilket altid "Klammeren" ulmer. - Samtidig med Sagen mod Fænrik Hans Christensen havde
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Berrild Clausen en Retssag mod Peder Sandersen
(Lesler) paa Kyndegaard, hvem han overøste med
Sigtelser og Ukvemsord uden Grænser, saa at Landsd~mmeren dømte ham som Løgner og til at bøde en
Tremark (samt betale Omkostningen). Begge Sager
førte han op til Højesteret, og begge tabte han. I Sagen for Nørre Herreds Ret dømte Daniel Barch
Hans Christensen for "Stavehug" [Kæppeslag] og
Overfald paa vejfarende sagesløs Mand til at bøde
120 Lod Sølv, 1/3 til Berrild Clausen, 2/3 til Kongen
(et Lod Sølv = 1/2 Rdlr.). Men Landsdommeren,
Matthias Rasch, forstod Berrild Clausen bedre, og da
denne intet Bevis havde fremført og heller ikke taget
Syn af Dannemænd paa sine blaa eller blodige Slag,
kendte han Herredsfogedens Dom død og magtesløs
og Fænrik Hans Christensen fri af Sagen (1685 1/7)'
Saa og kendes de tvende unge Pigers urimelige Vidnesbyrd ganske ukraftigt. D. u. s. (L. S.). Inden Sagen kom for Højesteret søgte Berrild
Clausen ved fortvivlede Midler at faa Vidnerne fra
Herredsretten til at styrke deres Vidnesbyrd og bevidne, at de var forsøgt lokkede fra Sandhedens Vej
af Hans Christensen, som havde skænket Pigen Elisabeth, da hun sidst kom hjem fra Tinget, en graa
Hoppe, og at hans Hustru havde kaldt Pigen Kirsten Hansdatter til sig og lovet hende "en saadan
Granhed, som hun aldrig havde baaret paa sin Krop,"
og at Elisabet Larsdatter ude ved Rønne var kommen
til hende og vilde, hun skulde gaa med til Hans
Christensens og fragaa sit Vidnesbyrd, saa skulde hun
faa et fint Trøjeklæde m. m., og alt dette havde Ber·
rild Clausen faaet Kirsten Hansd: og Drengen Peder
Larsen til at underskrive med Tilføjelse "Saa sandt

hj. m. Gud og hs. heIl. Ord." Desuden var der 4
Mænd, som attesterede, at de havde hørt dette ovenstaaende af de to Vidners egen Mund:
Laurids Mogensen (eg. H.),
Hans Jensen (H, J.s),
Michel Hansen (M. H.s), Hans Clausen (eg. H.).
Denne skammelige Manøvre kunde vel faa betænkelige Følger for Højesteret. Men herimod greb
nu den nye Kommandant og Amtmand Johan Diderich Wettberg (1685-94) ind, eftersom det gjaldt en
af hans militære undergivne; han nedsatte en Slags
borgerlig Kommission til at undersøge Sagen og faa
Rede paa de voldsomme Anklager mod Fænrik Hans
Christensen. Et vigtigt Aktstykke for Højesteret blev
da følgende beedigede Attest udstedt af Rønne Byting fra tre agtede Borgere i Rønne, dateret 26 /8 1686:
"Saa haver vi efter Hr. Oberstens Befaling ladet
fornævnte Peder Lauridsen (Larsen) for os kalde udi
Rønne den 16. August 1686, som sagde sig at være
ungefahr 12 Aar gI. - angav at have været nogle
Aar hos sin Morfader Niels Ambrusen [14. Vg. Klem.,
Nygaard] .... : sagde, at Berrild Clausen kom til ham
til Hans Jensens i Rydsker, hvorhen P. L. var gaaet,
og spurgte, om Hans Christensen Fænrik vilde have
ham til at vidne anderledes end tilforn, og at han,
P. L., svarede Nej, og dermed rejste Berrild Clausen
bort. - Men den næste Dag kom Berrild Clausen
igen til Peder Larsen ude paa Marken i samme Sogn
og havde med sig Michel Hansen, Berrild Clausens
Moders Søstersøn, item Hans Jensen, og Hans Clausen af Hasle. Saa bad Berr. Clausen Michel Hansen
at tage Peder Larsen paa Hesten til sig, de vilde
ride hen til Lars Mogensen, hvilket og skede. Her
spurgte Berrild Clausen P. L., om han ikke var sig
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bevidst, at Hans Christensen efter Vidnesagen gav
Elisabet Larsdatter et graat øg, hvortil Peder Larsen
svarede Nej, og at han aldeles intet vidste eller havde
hørt derom, førend Berrild Cl: sligt omtalte. Og var Hans Jensen i Rydsker til Stede [her i
Rønne], som haver ovennævnte Elisabet nu til Ægte,
og soer, at han eller hans Hustru aldrig have talet
om noget øg at have faaet af Hans Christensen.
Og sagde Peder Lmsen, at Berrild Clausen tog
saa en Skrift op af sin Lomme og læste, og Peder
Larsen svarede, at han dens Indhold ej kunde vedstaa, da han intet vidste af det, som stod deri, hverken om det graa øg eller andet. Og bad da Berrild
Clausen Hans Clausen af Hasle renskrive det, som
han havde læst, hvilket han ogsaa gjorde, og saa
vilde Berrild Clausen, at Peder Larsen skulde underskrive det med sit Navn, og som han ikke kunde
skrive sit Navn, saa skrev Værten udi Huset Lars
Mogensen to Bogstaver foran ham paa Bordet, hvor
Peder Larsen efter Berrild Clausens Begæring og Tillokkelse med Hans Clausens Tilhjælp, som tog ham
om Haanden, skrev tre Bogstaver under samme Seddel, og bekendte Peder Larsen, at han aldrig før
havde skrevet noget Brev under, og vidste intet af,
hvad de Bogstaver betyder. Hans Clausen, som havde renskrevet, forklarer nu
om Sammenkomsten i Rydsker hos Lars Mogensen
og meldte, at der var, foruden Peder Larsen. en Pige
ved Navn Kirsten, og saa renskrev Hans Clausen
Berrild Clausens Papir paa et Stykke stemplet Papir
til 6 Sk., og saa havde Berrild Clausen selv Blæk og
Pen med sig, som det blev renskrevet med. Og saa
skrev, da Peder Larsen var udgaaet af Stuen, for-

nævnte Pige trende Bogstaver under samme Brev,
efter som Værten i H uset Lars Mogensen først nogle
Gange paa Bordet havde skrevet tre Bogstaver for
hende, og var samme Piges Lavværge ej hos, da det
skete. Hans Clausen tog ikke Pigen ved Haanden,
men hun skrev selv.
Saaledes for os bekendt. Adum anno, die et loco
ut supra.
Hans Olufsen,
Mads Pedersen,
Claus Hartvigsen. "
[Byfoged H. O. Schou.
Byskr. M. P. Viborg.
Retsvidne C. H.j
I sit Indlæg for Højesteret udvikler Berrild Clausen, hvorledes Fænrik Hans Christensen af Clem. har
holdet paa Mordsti og paa Livet ilde overfaldet ham,
endog i Klagerens egen Gaard og gjort Uførmelse
der [Uførmd, Vold og Forurettelse]:
".... Sag mellem mig og en National Fendrich
Hans Christensen af Clemmedsker Sogn ... "imod
mig <Hvede [Brud paa] Kirkefred, Vejfred og Husfred" ... "er bleven skældetpaa Kirkegaarden, endog
omkuldstødt af en høj Grav, somjeg stod paa, uden
ringeste given Anledning, som bevises af Dommens
Dato 1684 15. Oktbr." ... Siden har Fendrich ført
nogle villige Bagvidner . " "jeg var kommandert til
Stranden, da der var saa mange Skibe i Søen, men
da det var Koffardi-Skibe, fik vi Hjemlov igen ....
og som jeg red med min Mundering ret ad Vejen
til min Gaard, som falder forbi Hans Christensens
Gaard, hvor han da holdt paa sin Hest ved Siden af
Vejen og snigte sig paa mig med Hug og Slag . ..
som af hans egne Søldater allernaadigst kan erfares. "
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... Da jeg af Retten begærede Benægtelsesed, svarede han, at han ej dertil var indstævnet [Vejfred}.
.. , Fendrichen har ved Lokken og ved Kjøb købt
sig Vidnesbyrd, neml: Elisabeth Larsdatter, som n u
er kommen i Ægtestand med en af Fendrichens underhavende Søldater, navnlig Hans Jensen ... nu og
villet tilkjøbt de andre tvende Vidnesbyrd, som af dem
med Ed aflagte Bekendelse og 4 Mænds Attest bevises
af Dato 6. August 1686 ...... har ikke kunnet nødt
[nyde] Husfred . . , han har gjort sig et Ærinde [efter
Befaling] at skulle hente min Dreng med nogle kommanderede Søldater, da han blev udskreven til Søldat, som ikke kunde nyde Madro, men maatte tage
sin Mad i Haanden . . .. hvorpaa Fendrichen ved
Pukken vilde nøde mig til at skaffe og give dem Øl,
og dernæst udfordrede mig til Duelleri, mens jeg
ikke vilde udgaa til ham og hans Søldater, paa det
jeg ikke udi Ulykke, Lemlæstelse eller ved Livet
skulde geraade, som verdslige Fendrichens og hans
medhavendes sikkerlige Intendt maa have voren .. ,
mens imod sligt hans Udfordring svarede jeg hannem: du lost [laast, laa] i Mordsti og slog mig i
Gaar med din Prygel, derfor vil jeg igen slaa dig
med Lands Lov og Ret ... saa, jeg maatte mit Liv
derover i mit Hus for samme salvere .... og Fendrichen har skældet og undsagt mig for en sat Ret
inden Nørre Herreds Ting d. 18. Juli 1684, sigende,
at havde jeg kommet ud af min Forstue, da vilde
Fendrichen taget mig og ført mig fangen til Leensgaard [her boede Kommandanten Benedix ~on H~t
ten 1682-85] .... hvilket Landsdommer ej har vIllet anse, men ganske frikendt Fendrichen for bem.
Poster, og ej ringeste Kost og Tæring mig tildømt.
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.... haaber, at dette maa blive anseet, paa det jeg
fattige Mand engang kunde vide mig fri og nyde
Fred og Ro.
Allerunderdanigst
D. 7. August 1686.
Berrild Clausen.
tro Undersaat
Herimod og til Sagen at svare efter Indstævning
for Retten com parerede Fænrik Hans Christensen tilligemed sin Fuldmægtig Christoffer Munch. Til Stede
var ogsaa Landsdommer Matthias Rasch, som sin
Dom vedstod og formenede den saa lovmæssig at
være dømt, at den .... allernaadigst skulde vorde
confirmeret.
Da efter Tiltale og Gensvar lød Højesterets Dom
d. 1. Septbr. 1686:

Landsdommers Dom af 1. .Iuli 1685 bør i alle
Maader ved Magt at blive.
Det er muligt, at der er Sammenhæng mellem
Fænrik Hans Christensens Udgang af ovenomtalte
Retssag og hans Overgang til den civile Embedsstilling, han snart efter opnaaede. Vi vil da nu omtale

Hans Christensen som Holtsftjrster over
Borringholms Land.
I Aaret 1687 gjorde Christian V. en Rejse til Ærteholmene, fra 1684 kaldet Christiansøe, og til Borringholm. Han ledsagedes bl. andre af Overjægermesteren
Grev Conrad Reventlow og af Overrentemesteren
Peter Brandt. Der var paa den Tid ikke saa lidt Vildt
paa Bornholm, og der var to Skovridere, som havde
Tilsyn med de kg!. og private Skove og derunder
med den kg!. Vildtbane. Det var Eric Mogensen siden 1661 og fra 1681 Hans Olsen Madvig paa Kobbegaard i østerlarsker. Nu, da man i Kollegierne netop
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var i Færd med de store Forordninger om Skov
(13. Septbr. 1687) og Jagt (8. Decbr. 1688), ønskede
man" en Embedsmand, som kunde have Tilsyn over
hele Bornholm, holde de aarlige Skønninger over
hele Landets Skove ved opmeldte Mænd i Herrederne
og give Indberetninger til Overjægermesteren i København. Formodentlig har Fænrik Hans Christensen
allerede som Sandemand haft Lejlighed til at paatale
et og andet angaaende Skov og Jagt, f. Eks. her paa
Grænsen af Klemensker Sogn og Almindingen, den
kg!. Vildtbane. Nok har Oberst, Kommandant Wettberg, der ledsagede Kongen her paa Bornholm, haft
Lejlighed til at henlede Opmærksomheden paa Fænrik
Hans Christensen. Næste Aar 1688 modtog han Bestalling som "HoltsfOrster paa vort Land Borringholm". (Denne Titel hævedes efterhaanden paa Sjælland, hvor den før var almindelig, og ombyttedes med
"OberfOrster"). Naar Fænrik Hans Christensen Piil
paa Pilegaard blev Holtsforster fremfor de to ovennævnte fungerende Skovridere, kan det ligge i, at de
paa Grund af deres Alder syntes mindre skikkede. Hans Christensens Bestalling er dateret 11. August
1688. Det hedder i den: ".... særdeles skal han have
tilbørligt Indseende med Jagt- og Skovbetjenterne, saa
at vor Skovforordning (13/ 9 1687) tilbørlig bliver efterlevet og vores Vildtbane konserveret." Den nævnte
Forordning gav Skovbetjenterne en Del at tænke paa.
I § 3 hedder det: "Vore Oberforstere, Skovridere og
f1: skal udvise og beskikke visse Pladser til Plantehaver, som skal indgrøftes og med Gærder forsynes
" .. , og skal der bygges Huse paa 4 Væggerom til
Skovløbere med Jord til en Tønde Sæd og en Kaalhave. § 7: Udvisningen i hvert Amt skal ske een

Gang om Aaret .. " i hvert Amt skal en ny Hammer
med Kg!. Navn og Krone forfærdiges og efter Udvisningen ved Amtstuen af Ober-(Holts-)fOrsterne forsegles .... § 12: Udvisningerne skal ske til mindst
Skade for Ejerne; Kapitaltræer og Træer til Skibe og
Tømmer skal skaanes, saa længe der er fornede og
tophallende Træer forhaanden .... § 18: HoltsfOrsterne
skal være forpligtet til at give bem. Overjægermester
nøjagtig Forklaring under deres Hænder om Udvisningerne og om Besigtigelserne, som engang hvert
Aar ved Løvfaldet skal forrettes, naar den (Besigtigelsen) er gjort og til Tinge bekræftiget. Vore OberfOrstere skal ellers tillige med Skovriderne have flittig
Tilsyn med at Grøfterne, Gærderne og Pælene mel·
lem Vildtbane og Fælled altid i god Stand vedligeholdes ... , § 20: Holts-(Ober-)forstere, Skovridere og
Skovfogeder skal vore Skove flittig beride, og naar
der befindes, at eet eller flere Træer uden Udvisning
er hugget, det straks paa Tinge næste Tingdag angive og i Tingbogen lade indføre, paa det den skyldige tilbørligen kan vorde anseet og straffet. Der maa
ikke være Geder i Skovene .... § 32: Paa de Steder,
hvor en Selvejer af Alders Tid med Rette haver haft
og endnu haver og ejer en Skov, maa han fremdeles
være tilladt der1!di til Nødtørft et eller andet Træ frit
at hugge." - Den hurtigt paafølgende Jagtforordning af 8. Decbr. 1688 tog ikke spøgefuldt paa Sagen. § 9: Den der skyder noget Vildt, ved hvad Navn
det nævnes kan, eller bortskænker eller sælger det til
fremmede, skal uden Naade straffes paa Bremerholm
i Jærn i 3 Aar, og de, som med hannem køber eller
i andre Maader handler, straffes som de, der handler
med Tyve; til hvilken Ende ingen, ihvo det være
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kan, maa tilkøbe sig noget Slags Vildt eller Dyrehud
af Skytter eller andre. . .. § 10: Antræffes nogen med
Bøsse eller Jagthunde og haver ikke sit nystemplede
Jagtkort (af 1689) paa sig, da skal han som en Krybskytte straffes med Kagen og Brændemærke i Panden af Bøddelen .... § 15: Ingen maa tage eller tage
lade unge Harer, Dyr eller Agerhøns-Kyllinger i Marken .... er da forfalden til 20 Lod Sølvs Straf (= Lovens 5-10-35) ... Fordrister nogen sig til at skyde
eller hidse udi vores Vildtbane, da skal han give for
en Hjort 1000 Rdlr., for en Hind, Daadyr eller andet
Storvildt 800 Rdlr., for et Raadyr 600 Rdlr., for en
Hare 400 Rdlr..... og derforuden i vor højeste
Unaade være forfalden.... § 19: Vildtbanerne skal
paa det forderligste indhegnes med Skelpæle og
Stene . ... saa ingen undskylde sig med Uvidenhed.
... § 26: Beraaber nogen sig paa Hjemmel, som betræffes at jage eller skyde eller Jagthunde med sig
føre, da skal han enten til næste Amtmand forskikkes eller anholdes .... § 38: Saa skal og vores Oberjægermester nyde alle de Dyrehuder eller Skind samt
Rævebælger af hvem af vore Jagtbetjenter Dyrene i
vores Vildtbane end(og) skydes eller fanges. Med Hensyn til Udvisninger fik den nye Holtsforster en Del at gøre samme Aar 1688, da han i Forening med Amtmandens Fuldmægtig skulde skaffe
Tømmer til Kasteltaarnet og Ved til Brødbagning for
det arbejdende Militær ved den da paabegyudte Befæstning af Byen Rønne. Amtskriver og Ridefoged
Augustus Deckner udtaler sig i Amtsregnskabet herom: "Hvis (J: hvad) videre som i Kg!. Majestæts
Skove er hugget og udvist, gører kg!. Maj. Holtsforster Hans Christensen videre underdanigst For-
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klaring og Regnskab for, saasom han det udi Amtmandens med hannem værende Fuldmægtigs Overværelse haver udvist og mig derom ej nogen Underretning er given, saa jeg derom allerunderdanigst
refererer mig til bem. Holtsforsters eget gørende
Regnskab derom, saavel for Udvisningen som for Udvisningspengene, efterdi ej nogen Skilling i ringeste
Maade er leveret." Det er paa Hældingen med Deckner, og det er sandsynligt, at den nye HoltsfOrster
er tilbageholdende over for ham af Frygt for en kommende Katastrofe. Det næste Aars Regnskab 1. Maj
1689 til 1. Maj 1690 viser, at HoltzfOrstens Gage er
100 Rdlr.; de to Skovridere, Erik Mogensen og Hans
Olsen Madvig kvitterer hver for 80 Rdlr. =
At hugge Træer, eet eller flere, uden Udvisning
var jo ogsaa Selvejere forbudt under Straf af Bøder
eller Bremerholms Arbejde, og som Eksempel paa en
saadan kan vi nævne HoltsfOrstens Angivelse 1692
af, hvorledes Hans Mortensen paa 48. Sg. i Klemensker Sogn, Tornegaard, til Upligt skal have hugget og bortsolgt af sin paaboende Gaards tilliggende
Skov, hvorfor Hans Christensen paa hans høj grevelige Excellence Hr.Oberjægermesterens Vegne var
foraarsaget at lade indstævne Hans Mortensen til
4 Mænds Opkræveise, som samme Skovhug kunde
besigtige. Opmeldt blev 4 Mænd fra den østlige Del
af Sognet, og de forklarede, at der virkelig fandtes
Stubbe til 3-4 gode og dygtige Træer. Hans Mortensen forklarede, at han havde brttgt et Træ til Løsholt og et andet til Røste-Støtte (Røste, Ryste, er de~
Sædstak, som sættes op uden for Laden) og et Træ
for "Kongens Udmark", og han spurgte, om HoltsfOrsten vilde oversende denne Skønning til Ober-
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jægermesteren eller forfølge hannem "med Tov og
Ret". Det vilde HoltsfOrsten ikke svare paa. Hans
Mortensen havde nu Frygt for at blive straffet og
angav da, at Morten Bone af Hasle havde hugget
de 3 Træer, som Stubbene "igen syntes af", uden
hans Videnskab eller Vilje og [at han] aldrig derfor
vilde være hans Hjemmel. Dette vilde han bevise.
Noget senere, 1698 21/ 3 finder vi, at Holtzf: Sr.
Hans Christensen har indstævnet Jens Andersen paa
Leensgaards Grund for nogle Træer tjenlige til Bygningstømmer, og JE'ns Andersen har da oplyst, at
Iser Hansen i øster!: S: har ladet ham faa 11 Stk.
Bjælker, Stolpe og Sparrer paa en ham tilkommende
Arvepart og har hugget disse uden Udvisning. Iser
Hansen forsvarer sig bl. a. med, at maaske heller
ikke alle Træer i Holts/orstens Skov gaar til Kongens Behov. Iser Hansen dømmes til i sin egen
Skov at beskære 10 unge Egetræer, saa og sætte 6
af samme Slags som de fældede og hensolgte, og
dem frede og forvare til Fremvækst. Saa og betale
Udvisningspengene til Skovbetjenterne, for hvert Træ
efter 22. Art: 8 Sko og denne Processes Bekostning.
Hvad angaar med hans Beskyldning mod Skov/orsten, da, om Iser Hansen ikke inden Maanedsdag
efter denne Dato inden Tinge beviser til HoltsfOrstens
Værneting sin Beskyldning, da agtes sligt som en
utilbørlig Blame og bør ej komme HoltsfOrsteren til
Hinder eller paa sin Reputation til nogen Eftertale
eller Forklejnelse i ringeste Maade. En anden Dom Aar 1700 tog haardt paa Anders
Jensen, 14. Sg. Rø, Krakkegr:, hvori Dommeren med
sine Meddomsmænd, som er de 8 Stokkemænd, kender for Ret, at Anders Jensen efter kgl. Maj.s Skov-

forordnings 29. Punkts Tilhold for Forseelse og utilbørlig Skovhug bør at bøde sine 3 Mk. og hans
Boeslod (naar først fradrages Restancer for kg\. Skatter og anden bevislig Gæld) hans høj grevelige Excellence Hr. Oberjægermester Reventlow efter kgl. Maj.s
Forordn. 8/ 12 1688, Punkt 38, at være forfalden, og
hvis Anders Jensen ingen Boeslod har, da straffes
udi Arbejde paa Bremerholm Aar og Dag. Der var i Skovforordningen 1688 Tale om aarlige
Skovskønninger ved Løvfaldstid. HoltsfOrsteren krævede paa Tinge 8 Mænd til at besigtige Skovene i
Herredet, baade Selvejeres og Vorneders Skove: hvad
Træer de bestaar af, hvor megen Ungskov hegnes,
dens Fremvækst, om noget er hugget, som ej er udvist og stemplet, siden sidste Skønning skete, at optegne de ustemplede Stubbe, eller om noget Træ findes ved Roden beliggende. Saa har de 8 Mænd at
besigtige Egetræer, om nogen Agern derpaa findes,
som til nogen Olden kunde henregnes. Det ser dog
ud, som om Skønningen gaar let hen over Beskrivelsen af Skovdelene, hvad vel ogsaa var nødvendigt,
da Arbejdet ellers vilde blive for vidtløftigt. De Skønninger, som fandt Sted f. Eks. ved Ejerskifte, var
langt omstændeligere, men rigtignok ogsaa saa udførlige i Beskrivelsen, at en paa dem grundet Indberetning fra HoltsfOrsteren til Overjægermesteren i
samme Maalestok var en Umulighed for et helt Herreds, end sige for hele "Landets" Vedkommende.
I denne Ordning med en HoltsfOrster og 2 Skovridere skete imidlertid snart en Forandring, idet den
enevældige Konge i Aaret 1693 bestemmer, at HoltsfOrsteren paa Bornholm ikke mere skal nyde sin
Gage. Det syntes saaledes at være forbi med Hans
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Christensens Forstervirksomhed. Han var endnu ikke
Ejer af V. Pilegaard, hans Moder havde Beboelsesretten, og den yngre Broder havde Fortrinsret til
Gaarden. Men nu træder Overjægermester, Grev Conrad Reventlow, op til hans Forsvar, idet han tilskriver Kongen følgende Skrivelse angaaende HoltsfOrsterem bedet paa Bornholm:
"Saasom Eders kg!. Maj. allern. haver for godt
befundet udi det nye Reglement, at HoltsfOrsteren
paa Bh., Hans Christensen, den Gage, som efter forrige Reglement var tillagt ham, ikke herefter mere
skulde nyde, saa haver jeg efter allern.st Befaling
dette ham saaledes tilkendegivet. Men, saasom de
tvende Skovridere efter Reglementet skal blive paa
Landet og nyde Løn ligesom tilforn, ej er at bruge
til at forsvare Eders kgl. Maj.s Skove og Vildtbane,
ikke heller gøre nogen Relation herhid, hvilket bemeldte Hans Christensen hidtil med største Flid
gjort haver: Altsaa beder jeg allerunderd. Eders kg!.
Maj. vilde af sær Naade og i Henseende af slig Beskaffenhed med Skovbetjenterne sammesteds er, behage, at lade herefter velbem. Holtsjtjrster Hans
Christensen forblive ved hans Bestilling. og saasom
Ed. kg!. Maj.s allern: Reglement formelder, at der
skal gives til de tvende Skovridere der paa Landet
160 Rdlr., saa er det min allerunderd. Forslag, Eders
kg!. Maj. vilde allern.st consentere, at samme 160 Rdlr.
maatte herefter deles i tre lige store Parter, een for
HoltsfOrsteren og de tvende andre for Skovriderne,
... , indtil een af Skovriderne ved Døden afgik, og

saa kunde det være nok med Holtsforsteren og een
Skovrider, naar den afgangnes Part igen til de andre
maatte lægges. Formoder Eders kg!. Maj.s allern.
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Approbation herpaa og ombeder allerydmygst om en
naadig Ordre til Rentekammeret det med Reglementet
ad interim at hostegne, saasom jeg ej hermed andet
søger end Eders kgl. Maj.s Interesses Befordring,
og Conservation for en flittig Tjenere, som har gjort
efter sin Pligt og Skyldighed Eders kgl. Maj.s allerunderd.st Tjeneste og endnu fremdeles er capabel

den der paa Landet at forrette, hvor han er barnefødt, og sig særdeles til denne Charge, han betjener,
har indrettet."
Kongen billiger dette Forslag. Hvorefter Amtskriveren paa Bornholm Sr. Hans Henrich Schor faar
Meddelelse om at dele de 160 Rdlr. i tre Dele å
53 Rdlr. 2 Mk. (Dat. 26/ 5 1694. Chr. S. Plessen).
Saaledes var Hans Christensen, som nu havde opgivet sin Sandemands- og Fænrik-Bestilling, saa heldig ved sine høje Foresattes Indgriben overfor Rentekammerets Besparelsesforslag dog at beholde Holtsforsterembedet, om end med nogen Lønforringelse,
foreløbig til 53 Rdlr. 2 Mk. Hans Forhold til Oaarden forandres noget ved Moderens Død, og et Par
Aar efter faar han sin Sædes- og Adgangsret ordnet
saaledes, at Stillingen som Holtsforster ikke har en
saa livsvigtig Betydning for ham, som Overjægermester Reventlow forudsætter, naar han siger, at Hans
Christensen "sig særdeles til denne Charge har indrettet." Moderen Karen, sal. Christen Peders døde, og
Skiftet efter hende holdtes 17. Febr. 1699. Blandt Arvingerne var, foruden de 2 nævnte Sønner, 6 Døtre,
af hvilke 2) Kirsten var gift med Kapitain Morten
Monsen i Nyker, Søndregaard, 6) Bertha med Niels
Therkelsen paa 26. Sg., S. Mulebygaard, i samme
Sogn, 3) Birgitte med Quartermester Hans Rømer paa
V*
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52. Sg. i V.marker, og 4) Karen med Kapitain Hans
Koefoed, st. Myregaard i Nylarsker. l Skiftebrevet
efter Moderen findes omtalt flere smukke Sølvgenstande, deribI. en Kande til 36 SIdIr., en Sølvkæde til
4 SIdIr., ialt Sølv til 66 SIdIr. - Stervboet, Middel, opgives til Penge 412 Sldlr. 3 Mk. 8 Sko Sønnen Hans
Christensen fremlagde en Fortegnelse over forskellige
Forstrækninger, bl. a. til Moderens Udfart 89 SIdIr.
2 Mk. 7 Sk. (en ret anselig Sum), i det hele til Beløb
af 415 Sldlr. 2 Mk. 4 Sk., som Medarvingerne vedgik.
Hans Christensen maa beholde hvad der er af Løsøre. Der tales ikke her om nogen særlig Adkomst
for Hans Christensen eller om hans Forhold til Broderen Anders. Dette ses først i Tingbogen for Aar
1701, 8/ 7, Her hedder det: For Retten fremkom Anders Christensen, Korporal under ædle og mandhafte
Hans Hansen Koefoeds [hans Svoger,,] Kompagni
[3. Nationalkompagni] og bekendte, at saasom hans
Broder Hans Christensen, Holtsforster, havde været
Værge for ham for alt, hvis [J: hvad] Anders Christensen var tilfalden efter deres sal. Fader, Christen
Pedersen, saavel Jordepenge som Løsøre, at velbem.
Hans Christensen for rum Tid siden havde givet sin
Broder Anders Christensen Rede og Rigtighed for
Løsøre og Jordepenge, som bestod udi den 69. Gaard
efter den derom ergangne 12 Mænds Doms videre
Udvisning, og takkede Anders Christensen sin Broder Hans Christensen med Haand og Mund for god
og redelig Betaling i alle Maader, og vilde han sin
Broder Hans Christensen for forbem. Værgemaal aldeles kvittere.
Hermed er altsaa Hans Christensen blevet virkelig
Ejer af V. Pilegaard.

Ved denne Tid skete nogle personlige Forandringer ved Skovembederne. Den ældste Skovrider Erich
Mogensen afgik ved Døden 1701, og hans Søn Hans
Erichsen, som siden 1687 havde været sin Faders
Medhjælper med Ekspektance paa at blive Faderens
Efterfølger som Skovrider, og som derefter ofte var
nævnt som Skovrider, traadte nu i Faderens Sted
som saadan. Der var altsaa fremdeles, trods det nye
Reglement af 1693, 2 Skovridere og 1 HoltsfOrster.
Men 1702 døde den næstældste Skovrider (af 1681)
Hans Olsen Madvig paa Kobbegaard i østerI., og
nu kunde Ordningen efter det nye Reglement af 1693
indtræde med 2 Skovridere, hvoraf den ene havde
Titel og udførte Arbejde som HoltsfOrster. Fra nu af
haves altsaa Hans Christensen som HoltsfOrster for
Bornholm og (som Madvigs Efterfølger) Skovrider i
østre Beridt (østre og søndre Herred og en Del af
Almindingen) og Hans Erichsen Skovrider i Vestre
Beridt (Nørre og Vester Herred og det meste af Almindingen). - Ligesom de to Skovridere nu dele
Tilsynet med Skove og kgl. Vildtbane imellem sig,
saaledes deles ogsaa den normerede Gage, 160 Sldl.,
imellem dem med 80 Sldl. aarlig til hver af dem. Enkelte sportelagtige Indkomster tilfalder dog fortrinsvis
HoltsfOrsten. Her skal nu kortelig nævnes nugle forstmæssige
Arbejder, som Hans Christensen Piil har deltaget i
og til Dels bevirket, om de end var forud planlagt
eller forkyndt allerede i Skov- og Jagtforordningerne
13/9 1687 og 8/ 12 1688. I 1694 udlagdes Anders Pedersen Kulbrænders Hus paa 3. Vg.s Gr. i 0sterlarsker til Plantehave i Vildtbanen, og inde i Almindingen lod han frede ved Indhegning et Stykke ung
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Skov ved Koldekilde, hvor han saa fik bygget et
Skovløberhus (§ 3). Ligeledes udvirkede han Rentekammerets Ordre af 1697 2°h hvorefter Almindingens
bedste Englod, Eskeviske (nu Rømersdals Eng) blev
hegnet og om grøftet, for at Høet derfra kunde komme Vildtet til gode om Vinteren. Rentekammeret skriver til Overjægermester Grev Conrad Reventlow:
"Som af den til Eders høj grevelige Excellence fra
HoltsfOrster Hans Christensen paa Borenholm indgivne Memorial med Deres paategnede Recommendation, som os er tilstillet, fornemmes: Et Hus for
Skovløberen til Skovenes des bedre Opsigt skal være
fornøden at opsættes, saa og derforuden til Vildtets
Conservation om Vinteren en Eng til Høbjærgning
om Sommeren at maatte indhegnes: Thi haver vi
derpaa for det første tilskrevet Amtskriveren Hans
Henrik Schor, at han straksen Skovhuset skal lade
opsætte, og om Engen at oversende hans Erklæring,
hvad Hs. kg!. Majestæt deraf hidindtil haft haver med
mere dens Beskaffenhed, til videre Ordres ForventeIse. " - Hvad Engen Eskeviske angaar, ses HoltsfOrsteren flere Gange at have kvitteret for 4 Rdl. til
Høstfolkene, som har slaaet Høet paa Engen, og erklærer han, at Høet er høstet og indbragt for Hs.
Maj.s Vildt til det ordinerede Hus for Skovløberne og
sammesteds i god Forvaring indlagt. Det tiloversblevne Hø blev solgt af Amtskriveren. Rentekammeret mente dog, dette var for dyrt, og at Hans Maj.s
Bønder (paa Vornedgaardene) kunde gøre dette Arbejde. Oberst, Amtmand Reedtz (1699-1718) tilraader at lade Husmændene røgte Engen og lade Bønderne køre Høet til Skovløbernes Hus. - Aar 1698
kvitterer Hans Christensen for 12 Rdlr. til Indgrøjt-

ning af Engen Eskeviske udbetalt af Amtskriver H. H.
Schor efter det høj lovlige Rentekammers Ordre. I Begyndelsen af næste Aarhundred ses Engen at være
udlejet. "Løjtnant Evert Olsen [Sonne, 28. Sg. Aaker]
har en Eng kaldet Eskeviske i Brug og giver deraf
aarlig en Fjerding Sm.ør."
Ogsaa Jagtforordningen af Sh2 1688 tvang HoltsfOrsteren til stor Paapassenhed med Hensyn til de
forskellige Forseelser, ikke blot Krybskytteri, men
ogsaa f. Eks. Handel med Dyrehuder, Indfangning
af Harer eller Hareunger, Hidsen af Jagthunde o. s. v.,
noget, som vi nu vanskeligt kan tage alvorligt, men
som dengang saas i Lys af den enevældige Konges
høje Rettigheder og de svære Straffe, der truede Forbryderne.
Det er, som altid, paa "Hs. høj grevelige Excellences, Hr. Oberjægermester Revenc10v (-ventlous)
Vegne", at HoltsfOrsten Hans Christensen 21/ 6 1692
til Landstinget stævner Hans Olsen som Dommer til
Vestre Herreds Ting for en Dom, han har dømt mellem hannem og Mogens Olsen paa Lille Bjerregaard
i Vestremarker, angaaende en Del af en Dyrehud tillige med et Ræveskind, som hos hannem skal være
fundet. Dommen faldt ved Landstinget 1°/8 s. A. og
Hans Olsen fri/andtes, da to Mænd, som ransagede
sammen med Holtsforsteren og "Skovrider" Hans
Erichsen [adjungeret Faderen Erich Mogensen fra Aar
1687], saa, at Hunde havde ædt den halve Hud, og
at Dyret ikke var skudt eller sIa aet af Mogens Olsen.
Men - han og alle andre advares; han burde have
anmeldt Sagen til Skovbetjentene.
Dernæst vil vi se en Sag fra 27/ 9 1693, som til at
begynde med ser ikke mindre farlig ud, men dog

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Attende Bind, Rønne 1827

136

137

ender ret lempeligt. Skovrideren i østre Beridt Hans
Madvig havde fundet en død Hare i Byfoged i Neksø
Michel Andersens Slæde i Aakirkeby, og Hans Barfod
foregav, at han havde fundet den død paa Marken
og bragt den til Slæden for [siden] at bringe den
[som Pligt var] til Amtmand Johan Diderik Wettberg.
Skovrideren og hans Tjenere formente, den var skudt
og endnu varm, hvorfor HoltsfOrsten Hans Christensen nu paa Byfogeden har sat i Rette, om han, eftersom Haren fandtes i hans Slæde, ikke bør agtes som
Hovedmand for dette Hareskytteri, saa og, om han
ikke efter Loven og Jagtforordningen ikke bør at betale 400 Rdlr. Straf og derforuden udi Hans Majestæts Unaade forfalder [nøjagtig efter Jagtforordningen 8/ 12 1688] og paa Hans Barfod og Gregers Christensen, Kapt. og Byfoged i Aakirkeby, som HoltsfOrsten formener efter Vidnesbyrdenes Udvisning skal
have været lige gode om at gøre denne Gerning,
sætter han i Rette, om de ikke bør at lide efter 17.
Artikel i Jagtforordningen. Byfoged Michel Andersen
herimod paastaar, at han kender intet til Sagen og
besværer sig over, at ikke Skovrideren straks lod
undersøge, .om Haren var skudt eller tagen af Ørn
eller Høg, samt paastaar, at Skovrideren ej kan være
baade Angiver og Vidne, og at Sagen burde været
tidligere forfulgt. - Landsdommer Matthias Rasch
paalægger dem Benægtelsesed efter L. 1-14-6 og tør
ej dømme Hans Barfod efter Skovforordn. 8/ 12 1688,
men henstiller underdanigst til den høj grevelige Excellence Oberjægermesterens egen naadige Moderation, hvad Straf Hans Barfod maa lide, fordi han har
taget en død Hare op paa Marken. [Der synes heri
at ligge en Følelse hos Landsdommeren, at Jagtfor-

ordningen kan trænge til Moderation]. Men -- »bør
Hans Barfod til Holtsf6rster Hans Christensen at betale for Kost og Tæring samt gjorte Rejser den Sag
angaaende 6 Rdlr. inden 15 Dage." Gregers Christensen kan Dommeren ej dømme noget om.
Disse Sager tager sig for os nu ret spøgefuldt ud,
og det samme kan vistnok gælde om den efterfølgende Jagt-Injuriesag, der udvikler sig i højtidelige
Ord under et vidtløftigt Retsapparat. Det var Skt.
Hans-Aften 23. Juni 1704, at der var "megIe Folk"
samlet ved Kolde Kilde i Almingen. Her S3.a man en
Hareunge komme tumlende forbi, og Stiick[Artilleri-]
kaptajn Hans Andreas Dilleben, nylig kommen her
til Landet, blev ivrig og raabte til sin Hund "ras,
ras!" eller "fas, fas!" Haren undgik Hunden, men
Kaptajnen fik fat i Haren, som han bar tilbage til
Folket. Men saa træder Holtsf6rster Hans Christensen
til og udbryder: "Saa skal Djævelen brække hans
Hals, om han ikke bliver af Kongens Vildtbane med
sine Jagthunde." Der var jo baade i Chr. V.s Lov
og i Jagtforordningen af 8/ 12 1688 strenge Bestemmelser herom. Dette Optrin overværedes af mange,
og Stuckkapt. DiIleben følte sig højlig fornærmet, lod
optage Vidneforhør i Rønne og stævnede HoltsfOrsteren til Nørre Herreds Ting. HoltsfOrsteren paa sin
Side fik, efter Indberetning, Ordre fra Hofjægermester
Fredr. v. Gram i Frederiksborg [i Oberjægermesterens
Forfald] om at stævne Kapt. Dilleben for Overtrædelse
af Jagtloven. Blandt Vidnerne findes Vicelandsdommer Ancher Anthoni Muller (hvorfor han siden ej kan
dømme i Sagen, men Landstingets Dommersæde beklædes af Borgerkaptajn og Byfoged Gregers Christensen af Aakirkeby), Johan Koefoed, Tolder Daniel
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Brugmanns Kæreste (Hustru) Mad. Anna Dorte, Valentin Deckner, Brændesgaard i Ibsker, Købmand
Peter Thisen af Svaneke foruden mange andre. Vidnerne er her som altid ikke saa lidt uoverensstemmende, men alle er dog enige om, at Kapt. Dilleben
har haft Hund med, har hidset den (eller siden kaldt
den fra) og har grebet Haren (for at fange den eller
for at frelse den), og ligeledes har de alle hørt HoltsfOrsterens hastige Ord. - Ved Processen i Hasle paa
Nørre Herreds Ting mod HoltsfOrsteren hævdede
Stlickkaptajnen, at Holtsforstens Ord var grove og
uforskammede og hannem for nær talt, og han sætter i Rette, "om ikke Hans Christensen derfor, som
og fordi han ikke havde sin Bøsse paa Armen, da
han gik til Kaptajnen, bør for saadan hans Forseelse
have sin Stilling forbrudt og derforuden i højeste
Maade mulkteres til næste Hospital." Dette om "Bøssen paa Armen" som fuldt tjenstligt Udstyr kommer
ikke mere frem i Processen. HoltsfOrsten mener, at
han kun har handlet efter sin Bestalling og Instruks,
for at sligt ikke tiere af Kaptajnen, helst i en stor
Forsamling, skulde tenteres. Dommeren, By- og Herredsfoged Eskel Nielsen, lægger Vægt paa, at Stlickkaptajnen har haft en "ulovlig Hund" med sig i den
kgl. Vildtbane og har hidset samme Hund efter en
ung Hare, og han kan ikke se, at de hidsige Ord,
Hans Christensen i sin Iver har talt, er af den Natur,
"at Stlickkaptajnen noget paa hans rep uterlige Navn
eller paa anden Maade derved er graveret," og frikender derfor HoItsfOrsten for Stlickkaptajnens Tiltale.
Samtidig føres Sagen efter Jægermesterens Ordre
for Rønne Byting om Sttickkaptajnens Forsyndelse
mod Loven og Jagtforordningen, og her dømmer

Daniel Barch, fh. Byfoged i Hasle, nu i Rønne og Herredsf. i Vesterherred, noget mere til Gunst for Sttickkaptajn DiIIeben. Begge Sagerne [baade om Jagten
og om Ordene] gaar til Landstinget. Den beordrede
Dommer Gregers Christensen skal skille denne Trætte.
Han udtaler, at de hidsige Truselsord af HoItsforsten,
som havde Opagt med Vildtet i den kgl. Vildtbane,
ikke skal komme nogen af Parterne til Forkleining
i nogen allerringeste Maade, men tiIfinder dog Hans
Christensen at give til Rønne Hospital Penge 4 Rdl.
inden 15 Dage, og fordi Sttickkaptajnen har været
første Ophav til disse Tvistigheder, ophæves Processens Bekostning paa begge Sider. Den "aparte Sag"
om Jagten og Fangsten af en ung Hare i Vildtbanen, som HoltsfOrsten efter Ordre har ladet indstævne, skal paadømmes paa det forderligste, naar
Parterne har ført hvad de kan have at paastaa til
Oplysning. Af Vidnerne giver Anna Dorte Brugmann
ret udførligt en for Kapt. Dilleben ugunstig Forklaring. Der kom en halvvoksen Hare løbende blandt
Folket, og da Stlickkaptajnen blev den vaer, sagde
han til sin Hund "ras, fass" , og Hunden løb efter
Haren og "storte hannem ". Da svingede Haren sig
under Hunden og slap. Men Kaptajnen skal have
forfulgt Haren med sin Hund, til de kom af Syne;
lidet derefter kom Stiickkaptajnen tilbage og havde
Haren udi sin ene Haand og sagde: "Das Wild hab
ich doch gefangen"; men om Kaptaj nen havde taget
Haren eller hans Hund den, ved hun ikke. Noget
lignende vidner Valentin Deckner og Peter Thiesen,
men da deres Hustruer er i Slægt med Holtsforstens
Hustru (Maren Koefoed), maa de agtes for vildige.
Derimod gaar Landsdommer Miillers og Johan Koe-
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foeds og fleres Vidnesbyrd i den Retning, at Kaptajnen løb efter Haren for at conservere den, at den
kunde bæres ud fra Folket og komme i sin Frelse,
hvilket ogsaa er Kaptajnens Forklaring, at han tog
den for at conservere den og ikke for at sælge den
eller beholde den. HoltsfOrsten skaffer nogle nye
Vidner: Trompeter Frans Schmidt, Sandemanden i
Klemensker Lars Hansen og Hans Larsen i Rutsker
Sogn, og de vidner, at Stuckkaptajnens Hund var en
stor Jagthund og »Halftig" [Dyr, som har Forældre
af forskellig Art; ogsaa Klaphingst], en saadan som
forrige Øvrighed her paa Landet har brugt til Jagt
(Kommandant og Am(mand, Oberst Johan Diderik
Wettberg), og at Kaptajnen raabte til sin Hund og
løb efter Haren. »Det er," siger Dommen, »dog ikke
bevist, at Stuckkaptajnen har dødet Hareungen, og
derfor frikendes han for saa vidt, men som det er
bevist, at Kaptajnen har haft en Hund med i Vildtbanen, som var en Halftig og Jagthund, saa dømmes
han til at betale efter Jagtforordningens Art: 24 et
Hundrede Lod Sølv [50 Sletdir.], og til HoltsfOrsten
for hans Rejser og Kost og Tæring 6 Rdlr." »Dette
er saaledes min endelige Dom paa den indstævnte
Sag."
Stuckkaptajn Dilleben var ikke tilfreds med denne
Dom. Han indstævnede for Højesteret »til mere Reparations Erholdelse for de beskæmmelige Ord, som
faldt ved Kilden d. 23. Juni 1704 udi mange Folks
Nærværelse," og skønt Ordene ved Landstingsdommeri
er ophævede, og Holtsforsten skal betale 4 Rdlr. til
Rønne Hospital, saa paastaar han videre Reparation
[Oprejsning] med Processens Omkostning for Højesteret og Erstatning. Sagen kom for 28. Juni 1706.

Lad os kigge lidt i Voteringsprotollen paa de enkelte Vota i denne vanskelige Sag. Den første Assessor, Justitsraad Ernst, mener, at Holtsforsteren har
gjort for meget; han kunde bedet Folk drage til
Minde om det passerede og siden tiltalet Kaptajnen;
saa har han efter Vidners Sigende ved de samme
Ord opløftet Pisken, ligesom han truede med Slag;
saa er saadan en affront paa en militarisk Person
værd mere Afsoning end i Dommen ommeIdes: 10
Rdlr. til Frelsens Kirke og 20 Rdlr. i Omkostning.
Slange mener, at Kaptajnen burde ikke komme med
Hund i Vildtbanen, og HoltsfOrsteren har været paa
sin Post og kunde vel skudt Hunden; han ses ej
heller at have truet med Pisken. Holtsforsteren burde
være fri, og Omkostningen kan hæves. Bartholin :
Kaptajnen har selv givet Anledning med sin Hund
og kunde nok nøjes med Landstingsdommen ; og
saasom her ingen Kontrastævning er, saa kan Landstingsdommen konfirmeres, og Omkostningen ophæves. Lemvig: Hvad Jagten angaar i sig selv er en
aparte Sag. Hvad Ordene angaar, saa er de Truselsord, og Præcipitance af Vederparten med Pisken.
Mulkten forhøjes til 6 Rdlr. og Omkostningerne her
20 Rdlr. Hjorth synes, at HoltsfOrsten »burde ej i
en fuld Forsamling traktere Kaptajnen med saa grov
Tale; men han er jo mulkteret. Omkostningen kan
hæves. Vinding: Var Kontrastævning taget af HoltsfOrsten, burde han været fri, som han ej har overfaldet sageløs Mand, men Kaptajnen har givet Anledning til HoltsfOrsterens Hastighed. Bliver ved Landstingsdommen. Klingenberg : Sagen er alene om Ordene (ikke om Jagten), som er utilbørlige; saa bør
Kaptajnen nyde videre Reparation: 10 Rdl. til Frel-

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Attende Bind, Rønne 1827

142

143

sens Kirke, og i Omkostninger 30 Rdlr. Mule: Samme Mening. Bentzen: Kaptajnen har [her] været Forseelse hos først, og Ordene er sagt i Hastighed af
den anden; saa kan Landstingsdommen konfirmeres,
og Omkostningerne hæves. Schåller: Sagen er angaaende Ord~me, Kaptajnen er torteret; saa bør Landstingsdommen skærpes: 20 Rdlr. til Frelsens Kirke og
20 Rdlr. i Omkostninger.
Justitsraad Winding proponerede, at Stemmerne
var lige, og Sagen optages ad referendum, det vil
sige, at den skal udsættes og senere refereres for
Hans Majestæt. Dette skete næste Aar Lørdagen d.
19. Marts 1707. Den refereredes af Scholler i flere
Assessorers og Geheimeraaders Overværelse, og bliver
det da af Hs. Majestæt tilkendegivet, at i Sagen mellem Dilleben og Hans Christensen skulde La n d stingsdommen simpliciter konfirmeres.
Sagerne kunde altsaa ikke holdes helt ude fra hinanden. Ordene var vel utilbørlige, men Kaptajnen
havde givet Anledning til HoltsfOrstens Hastighed,
saa at den beordrede Dommer, Borgerkaptajn Gregers
Christensen ved sin Landstingsdom synes at have
skønnet ret i denne delikate Sag.
Dtt var i samme Aar, at HoltsfOrster Hans Christensen fra Hofjægermester Frederik v. Gram faar en
venlig og anerkendende Skrivelse, da denne traadte
tilbage fra Varetagelsen af Overjægermesterembedet
under Overjægermester Grev Reventlows Fraværelse.
Den 14. Maj 1707 sender Hofjægermester Gram en
ligelydende Skrivelse til OberfOrsterne i Nord- og
Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm [her paa
Bh. var Titelen HoltsfOrster endnu bevaret], hvori han
meddeler: "Som jeg i disse Forretninger ingen anden

Aarsag har haft end alle Tider med Hr. HoltsfOrsteren at være tilfreds, saa vil jeg og forvente, at han
i lige Maade med mig haver været content, for saa
vidt som udi min Magt og Formue haver bestaaet.
Skulde derfor være mig kært, om jeg for min Particularitet kunde bevise hannem nogen behagelig Tjeneste, som næst den Allerhøjestes Beskærmeises Erønskning forbliver Højtærede Hr. HoItsfOrstens tjenstberedvillige Tjener
Fr. v. Gram."
(Fortsættes i næste Bind).
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De senere Aars Litteratur

om Bornholm.
En orienterende Oversigt
ved Adjunkt TH. LIND.

I.
Bøger om Bornholm. Bidrag til Bornholms Biblio{!rafi ved E. Kofoed og
E Ootzsme. 1928.

I-I

vor omfattende Litteraturen om Bornholm efter-

haanden er blevet, fik man et Indtryk af gennem Chr. Heilskovs "Fortegnelse over TidsskriftsArtikler vedkommende Bornholms Historie og Topografi" i Bornholmske Samlingers XII. Bind (1918).
Fortegnelsen fylder 20 Sider, og dog er det altsaa
kun en Fortegnelse over Tidsskriftsartikler og kun
vedrørende Bornholms Historie og Topografi. Et betydeligt Arbejde var her gjort, Artikler var fundet frem
i hengemte og glemte Tidsskrifter og Blade; men
Fortegnelsen havde Mangler -- f. Eks. var der slet
ingen af de vigtige Afhandlinger i Historisk Tidsskrift
omtalt - , og man savnede stadig en fuldstændig
Oversigt over Litteraturen om Bornholm. Endelig i
dette Efteraar er dette Savn afhjulpet ved E. Kofoed
og E. Gotzches "Bøger om Bornholm. Bidrag til
Bornholms Bibliografi".
Denne Bibliografi fylder 67 Sider uden Register,

hvilket svarer til ca. 90 Sider i Bornh. Samlinger.
Tallene vil fortælle, hvor meget mere omfattende end
Heilskovs den er. Endda er kun faa Bøger og Artikler om Geologi medtaget, da der i Tekstbogen til
Kortbladet Bornholm, udgivet af Danmarks geologiske Undersøgelse, findes en detaljeret Fortegnelse
derover; af Hensyn til Bibliografiens Omfang nøjes
man med at henvise til den. Man kan synes, det
havde været bedre, om ogsaa denne Fortegnelse var
indgaaet i Bibliografien; men Udeladelsen er fuldt
forsvarlig.
Det er Bankbogholder E. Kofoed i Varde, der gennem mange Aar har samlet det store Materiale til
Bibliografien. Dette har saa Bibliotekar Gotzsche gennemgaaet og forøget og bragt i en ensartet bibliografisk Form. Man mærker straks i Fortegnelsens
Form og Ordning den praktiske Biblioteksmand. Resultatet af Samarbejdet er blevet en Fortegnelse, der
vil tilfredsstille de allerfleste Forespørgsler angaaende
vor Øs Forhold. "Bidrag til Bornholms Bibliografi"
kalder Udgiverne beskedent deres Arbejde, og fuldstændig kan jo en saadan Fortegnelse praktisk talt
ikke blive; men intet væsentligt mangler; nogle ubetydelige Smaaartikler er med Forsæt udeladte som
overflødige, f. Eks. ganske ligegyldige Rejseskildringer.
Bibliografien omfatter selvstændigt udgivne Bøger
og Pjecer om Bornholm, Afsnit om Bornholm i større
Værker (f. Eks. Traps Danmark, la Cour: Danske
Gaarde o. m. a.), Artikler i Tidsskrifter og enkelte
Ugeblade (som Illustreret Tidende). Derimod er ikke
Artikler i Dagblade taget med. Stoffet er praktisk og
overskueligt ordnet i Afsnit, som en IndholdsforteglO
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nelse og et omfattende Navneregister gør det let at
finde sig til Rette med.
Jeg skal bemærke, at der findes en fuldstændig
Fortegnelse over alle Artikler i Bornh. Samlingers
17 første Bind, foruden at der under de forskellige
Afsnit findes anført de Afhandlinger, der hører derunder. Andre Oversigter, der sikkert vil interessere
meget, er Fortegnelsen over bornholmske Stamtavler,
der fylder halvtredje Side, Fortegnelsen over Biografier og endelig Fortegnelsen over, hvad der findes
af Skønlitteratur om Bornholm, baade paa Rigsmaal
og paa Bornholmsk.
Det er paa Bornholms Amtsbiblioteks Foranstaltning, "Bøger om Bornholm" er udkommet. Baade
Biblioteket og de to Udgivere fortjener Tak, fordi de
ved dette Arbejde har banet Vejen til Studiet af vor
Øs forskellige Forhold for alle interesserede.

Peder Hansen Resen (1625-88) fik ved Siden af
sin omfattende Embedsvirksomhed - han var juridisk Professor ved Universitetet i København, Borgmester, Assessor i Højesteret, Præsident i København,
i nogle Aar Kollegieembedsmand - Tid til at dyrke
sine historiske og boglige Interesser. Han samlede
sig en stor og meget værdifuld Bogsamling og en
Samling af Haandskrifter, "der hverken før eller senere har haft sin Lige" (den brændte ved den store
Brand 1728), og han udgaven Række juridiske og
historiske Værker. Sin største Interesse viede han Arbejdet paa at skabe et Atlas Danieus, en almindelig
Beskrivelse af Danmark med Oplysninger om enhver
Egns Historie og Fortidsminder, altsaa en "Trap".
Gennem mange Aar samlede han Stof til Værket, indhentede f. Eks. Oplysninger hos Gejstligheden rundt
om i Landet, lod foretage Udskrift af ældre Værker,
Dokumenter afskrive o. s. v.; til sidst fyldte hans Materiale 30 Folianter. Hertil lod han fremstille Kort og
Billeder. Som en Prøve paa Værket lod han Beskrivelserne af Samsø og København trykke; men mere
saa ikke Dagens Lys. Han indsaa, at det var umuligt at faa et saa omfattende Værk ud, og lod da
Johan Brunsmand, der dengang var Præst ved Vartov
-- kendt især som Forfatteren til "Køge Huskors" _o,
sammenskrive Uddrag deraf paa Latin med Udgivelse
for øje. Aaret efter at Brunsmand var færdig, døde
imidlertid Resen, og hans Enkes Forsøg paa at faa
en endnu kortere, af Magister Christen Aarslev foretagen, Bearbejdelse udgivet strandede ligeledes. Saa
laa det rige Materiale paa Universitetsbiblioteket, og
her brændte det sammen med Biblioteket 1728. Forinden var der taget Afskrifter af forskellige Dele af

Peder Hansen Resens Atlas Danicas_ 111, B:
Bornholm. l dansk Oversættelse ved Johannes Knudsen_ 1925_
Rasmus Pedersen Ravns Borringholms Krønike 1671 ved Johannes Knudsen_ 1926_

Blandt Kilderne til Oplysning om Bornholm i ældre Tid indtager Resens Atlas og Ravns Krønike en
høj Plads. Begge er blevet stærkt benyttede af Historikere, og af Ravns Krønike har der været trykt
Udtog, af H. F. Rørdam i Kirkehistoriske Samlinger
og af J. A. Jørgensen i "Gamle Optegnelser om Bornholm i svundne Tider". Men til de sidste Aar laa de
hen i Haandskritt paa Det kg!. Bibliotek og Universitetsbiblioteket, indtil nu cand. mag. Johannes Knudsen har udgivet dem begge.

10*
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·det, noget var udlaant, og saaledes bevaredes da
Resen i Stumper og Stykker; Det kgl. Bibliotek ejer
det eneste fuldstændige Eksemplar af den bearbejdede Resen i 7 Foliobind.
Afsnittet Bornholm er blandt det godt bevarede;
baade Resens omfattende Materiale, Brunsmands latinske Bearbejdelse og en endnu kortere Bearbejdelse
findes (Del af Aarslevs). Det er da Brunsmands Fremstilling, Johannes Knudsen har oversat og udgivet,
og til den har han føjet alt det i Materialesamlingen,
som ikke er udgivet andet Sted, dels som Noter og
dels som Afsnittet "Resens "tredje Beskrivelse" af
Bornholm".
Der foreligger da en "Borings eller Bornholms
Beskrivelse", indeholdende Oplysninger "Om Øens
forskellige Navne, Beliggenhed og Naturforhold, samt
Indbyggernes Sæder og Skikke", "Bornholms Herreder, Sogne, Købstæder og Borge" og en Bornholms
Historie til 1684. Dertil af "Tredje Beskrivelse" f. Eks.
Afsnit om Øens Frugtbarhed, dens Havne, Præsterækker, "Herskab", og Neksø-Bolsker Præsten Magister Claus Predbjørnsen Langsteds Bemærkninger
til Resens "Atlas".
I Teksten er gengivet de Afbildninger, Resen havde
ladet fremstille til sit Værk: Grundplaner og Opstalter
af de fire Rundkirker, 9 Runestene, Grundplaner af
Købstæderne, et Par Vaabenskjolde og endelig et Kort
over Bornholm. Dette er tegnet paa Grundlag af
Navigationsdirektør Bagge Wandels Kort fra 1676
(gengivet i Bornh. Samlinger XII), og Udgiveren har
da som Tillæg til sin Resen-Udgave trykt Bagge
Wandels Rapport om Bornholm 1676, der giver saa
at sige Teksten til Kortet, saa1edes som den foreligger

i Wandels Original. Efter at Johs. Knudsen har lært
denne at kende, betegner han den Afskrift, han lod
trykke i Bornh. Samlinger XII, som "meget mangelfuld".
"Allerunderdanigst relation Om Boringholms Landz
Cituads oc beskaffenhed, som ieg saa wit mulig, effter
Ordre, nødwendig obseruert hafuer" kalder Bagge
Wandel sin Rapport, der er forsynet med Kort over
Kristiansø, Rønne Red og Arnager Red. Den har stor
Interesse ved sine Iagttagelser over Bornholms og
Kristiansøs Kyster, Farvandet der omkring, Havneforhold o. lign. Det i Resen-Udgaven gengivne Kort
over Bornholm, som denne Rapport danner en Slags
Tekst til, staar imidlertid ikke paa Højde med det af
Bagge Wandel selv tegnede Kort, som det kun er en
unøjagtig Kopi af. Tegneren har aabenbart ikke kendt
meget til bornholmske Forhold; han har tegnet Bornholms Omrids ret omhyggeligt efter, men gengivet
Navnene med meget lidt Forstaaelse. En Del har han
læst galt, og en Del har han udeladt, vel fordi han
ikke har kunnet tyde dem. "Gudjem " og "Gudjems
odde" hos Wandel er blevet til "Gudjern" og "Gudjerns Odde", "Kob Aa" til Kobsta", "Koldekilde " til
"Kæde Kilde". Aakirkeby o. m. er helt udeladt.
"Raaghammer" hos Wandel imellem Udløbet af Læs
Aa og Grødby Aa er flyttet hen lidt Vest for Læsaa:
"Raghamer" . Kun enkelte Tilføjelser er gjort, som
"Bilegraf", "Wildbaane" paa begge Sider af Almindingen og enkelte andre Navne. Det bliver da Kortet
i Bornh. Samlinger XII, man vil ty til, og man kan,
alle Ubehjælpsomheder i Tegningen til Trods, glæde
sig over gennemgaaende rigtig Gengivelse af Stednavnene, f. Eks. "Boels Kierk" og ikke det blot ved
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Misforstaaelse opstaaede "Bodils Kirke", "Liste", der
urigtigt senere er opfattet og gengivet som "Listed " ,
"Salne", bornholmsk "Sålna", der senere har fa aet
den uheldige Form "Salene".
Som man altsaa ikke maa fæste for stærk Lid til
Resens Bornholmskort, maa man heller ikke tage
hans Byplaner altfor alvorligt; de hviler ikke paa omhyggelig Opmaaling. Runestenene er Kopier efter
Worm, og Billederne af Rundkirkerne giver ikke
meget ud over at vise, at Kirkerne er Rundkirker.
Gennem sine Undersøgelser af, hvilke Kilder Resen har benyttet til sin Skildring af Bornholm, har
Johannes Knudsen kunnet fastslaa, at en Hovedkilde
er Rasmus Ravn. Resen angiver flere Steder som
Kilde "den lasede Bog", og Knudsen har ved at
sammenligne Resen med Ravn godtgjort, at "den lasede Bog" er Ravns Krønike. Herved svinder Resens
Kildeværdi stærkt for os; thi det er store Dele, der
bygger paa Ravn. Meget omhyggeligt gør Udgiveren
i det hele Rede for, hvilke Kilder Resen har benyttet.
Naturligt nok har da Udgiveren af Resen følt Trang
til ogsaa at udgive Ravn, og Bornholmsk Samfund
har med Understøttelse af Carlsbergsfondet paataget
sig Udgivelsen af Værket. I en Indledning giver Johannes Knudsen en Fremstilling af Tilblivelsen af
Ravns Krønike, Forholdet mellem de tre Haandskrifter, der findes. (paa Det kgl. Bibliotek) af den, og
Forholdet mellem Ravn og Resen, og M. K. Zahrtmann giver en Biografi og Karakteristik af Ravn og
hans Krønike. Teksten forelægges fuldstændig; dog
er Retskrivningen moderniseret for at være lettere
tilgængelig for Nutidslæsere. M. K. Zahrtmann har
(i Nordisk Tidskrift 1926) betegnet dette som "et

Overgreb mod en af Litteraturens Sprogskatte" , og
man kan jo let forstaa dette Syn paa Sagen ("i hvert
Fald tager Ravns gamle Krønike sig bedst ud i sin
egen Tids Klædebon", siger Zahrtmann); men Hensynet til, at denne Bog gerne skulde blive en Folkebog - "livlig og kernefuld er dens danske Tale"
(Zahrtmann) -, kan dog nok forsvare det, der er
gjort.
Ravns Krønike fremkom ved en særlig Tilskyndelse. Det var den kongelige Kommission, der i 1671
sendtes over til Bornholm for at undersøge, hvad der
burde gøres for at hjælpe Øen under den forfærdelige Misvækst, som opfordrede Ravn til at forfatte en
Skildring af Øens Tilstand. Men Krøniken er dog
kun uegentlig et Lejlighedsskrift. Ravn havde gennem lange Tider samlet Stof til sin Bog, og allerede
d. 29. September 1671 kunde han tilegne "Stormægtigste, højbaarne Fyrste og Herre, Herr Christian
den 5." sit Værk "Chronica Borringiaca det er en
kort Beskrivelse om den Insuls Borringholms Beskaf~
fenhed" .
"Kort" er det Beskedenhed af Ravn at kalde sin
Krønike. I over 40 Aar havde han, der var Københavner af Fødsel, først som Skoleholder i Neksø, derefter som Rektor i Rønne og endelig som Degn i
Aaker, erhvervet sig et omfattende Kendskab til Bornholm og Bornholmerne og samlet Stof til sit Værk,
og den Skildring, han giver af Øens Naturforhold,
Dyre- og Planteliv og Befolkning, er i Virkeligheden
udførlig, den første udførlige topografiske Skildring
af en dansk Landsdel.
Han er det 17. Aarhundredes Mand i sit Syn paa
Historien: han begynder med Noah! Og naturligvis
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har denne Del af hans Værk ingen historisk Værdi.
Men da han kommer ned til sin egen Tid, bygger
han paa Selvsyn eller paa solide Oplysninger, og her
er hans Skildring yderst værdifuld. I den historiske
Fremstilling er hans Beretning om Begivenhederne
i 1645 Højdepunktet, og i den topografiske Del beretter han livligt og underholdende om By og Land.
Han har faaet Øen og dens Befolkning kær. Skønt
"Storm og Blæst er der gemenligen meget", synes
han at have befundet sig vel paa øen. "Her er paa
dette lidet Land et forstandigt, sindigt og fornuftigt
Folk", skriver han.
"En liden kort Chronologia paa, hvis synderligt
passeret er her paa Landet og ellers Dannemark an·
gaaendes", omfattende Aarene 1625-1671, danner
Afslutningen paa hans Bog. Krig og Uaar, Pest og
Naturkatastrofer optager ham heri meget. Især er han
naturligvis stærkt greben af de sidste forfærdelige
Aar, den frygtelige Vinter 1669--70, Sommertørken
1670, de derefter følgende Efteraarsstorme og endnu
en haard Vinter, med Sult og Død og Elendighed.
Som den 17. Aarhundredes Mand, han er, er han
uhyre interesseret i Varsler og Jertegn ; derom beretter han omhyggeligt, hvad der kommer ham for øre.
I hans Gengivelse af de bornholmske Stednavne
spores Ikke-Bornholmeren. Ingen Bornholmer vilde
skrive Aakær for Aaker eller Mejalsted for Melsted
(bornholmsk Mælstå). Han skelner ikke sikkert mellem aa og bornholmsk å; han skriver L Eks. Aarnagger. Som Prøve paa hans Forklaringer paa Stednavne skal jeg blot anføre, at det nævnte Fiskerleje
"kaldes Aarnagger, saasom den, der er "nagger" om
sine Aaer"! Paa dette Punkt er han sin Tids Mand.

Men naar man tager dette i Betragtning, er hans
Beretning om Tilstanden paa Bornholm ved det 17.
Aarhundredes Midte et uvurderligt Kildeskrift. Og alt
er fortalt i et kraftigt kernefuldt Sprog, der gør den
gamle Degn saa tiltalende for os.
Bornholm. Turistforeningen for
Danmark. Aarbof! 1926.

Turistforeningen for Danmark udgav som sin Aarbog for 1926 en Bog om Bornholm, der for Tiden
er den bedste og mest alsidige Hjælper - næst efter
de store Fremstillinger i Traps Danmark og Daniel
Bruuns Danmark, Land og Folk - til Kundskab om
øen. Bogens Omslag er en Gengivelse af Ernst Køies
storladne Radering af Hammershus - Hammershus
er jo efterhaanden blevet den Hieroglyf, der betyder
Bornholm -, og denne giver tilligemed flere Gengivelser i Bogen af "bornholmske" Maleres Billeder
et interessant Bidrag til Emnet: Bornholm set gennem Kunstnerøjne. Bogens Redaktion har i det hele
forstaaet Billedets Værdi. En Mængde fortræffelige
Billeder pryder Bogen, en Samling, der bedre end
mange Ord fortæller om Landets Natur. Og mere
endnu: Grundplaner af Hammershus og Lilleborg, af
Gaarde, er udmærkede Vejledere ind i Øens Historie.
Foruden Digte til Bornholms Pris paa Bornholmsk
og paa Rigsdansk og et Prosastykke paa Bornholmsk
om Fiskeri og Silderøgning, indeholder Bogen en
Række Afhandlinger om Øens Natur- og Kulturforhold.
Omtrent Halvdelen af Bogen optages af en Afhandling "Om Bornholm" af Amtmand Ove Koefoed,
der efter en Indledning om Øens Tilblivelse og Hi-
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storie giver en Skildring - "Paa Opdagelse!" - af,
hvad Bornholm har at byde paa, idet han fører Læseren Øen rundt. I en begejstret og begejstrende
Fremstilling fortæller han om Natur og Plantevækst,
om Befolkningen og dens Virke, om før og nu, og
aabner Perspektiver til yderligere Viden ved stadige
Henvisninger til Bornh. Samlinger. Ind imellem drøftes mere udførligt forskellige Forhold i Indskud, f. Eks.
Tilvirkningen af bornholmsk Stentøj, Fiskeriet, Levevis paa en bornholmsk Gaard i gamle Dage, Tilplantningen af Højlyngen og Sandflugten o. a. Ogsaa Oprindelsen til Navnet Kofod. Blandt Teorierne herom
nævner Amtmanden en, der vil aflede Navnet af "Kofoged". Den bornholmske Udtale af Tingfogedgaard
- sammenlignet med Udtalen af Kofoedgaard - viser sikkert, at en Udvikling fra Kofoged til Kofoed
ikke har fundet Sted. Teorien kan ikke skyldes en
Bornholmer, der kender sin Øs Dialekt. Heller ikke
Teorien om, at Kofod skulde være udviklet af Navnet Kåpa, som vi har paa Nylarskerstenen I i KåpuSwæinn, har Sandsynligheden for sig; Ordet bliver
paa Bornholmsk regelmæssigt til Kaava.
Resten af Bogen er en Række faglige Afhandlinger om forskellige Sider af Øens Kulturforhold.
Museumsinspektør Hans Kjær fortæller kort og
knapt, men indholdsrigt om "Bornholmske Fortidsminder", altsaa baade om Minderne fra Oldtiden og
Middelalderen (Kirker og Borge). Det er tiltalende,
at han under Omtalen af, hvem Udforskningen af
Bornholms Oldtidsforhold skyldes, ogsaa nævner J. A.
Jørgensen. Det er ro nemlig dog saadan, at denne
Mand mere end nogen anden stod for den alminde'"
lige Bornholmer som Oldforskeren. Amtmand Vedet

var den jævne Mand for højtstaaende - uden at det
var den af Hans Kjær omtalte Uvilje mod "førte "
Embedsmænd, der gjorde sig gældende, men kun
Følelsen af Kløften mellem Menigmand og Amtman den. Hans Kjærs Paastand om, at Bornholmerne selv
i vore Dage ikke ynder "førte " Folk som Embedsmænd, har i det hele ingen Gyldighed mere. Jørgensen derimod - "den nidkære Oldforsker", som
Wimmer et Sted kalder ham - kom man paa lige
Fod med, og han vakte den store Interesse hos Menigmand, som er levende endnu. Han var" nidkær",
ikke Videnskabsmand som Vedel, men Samleren, der
har Hovedæren for, at Bornholms Museum blev til.
Underarkivar Svend Aakjær behandler "Nogle
bornholmske Stednavne". Man mærker Fagmanden,
der ved sin Fortrolighed med Sprogudvikling og
Navneskik er i Stand til at give Fork1<lring eller opstille sandsynlige Gisninger om dette eller hint "svære "
Stednavn. Interessant er Paavisningen af, hvor meget
i bornholmske Stednavne der har Tilknytning til gammel Tro og Kultus.' Men en Bornholmer har den Fornemmelse, at Aakjær ikke er videre fortrolig med
Navnenes Udtale her paa øen. Ellers vilde han f. Eks.
sikkert have sat et Spørgsmaalstegn ved Formen
"Arnager". Den bornholmske Udtale er Arnaga, og
ganske vist har allerede Ravn" Aarnagger", men hans
Forklaring tyder, som ovenfor (S. 152) omtalt, ikke
paa, at hans sproglige Opfattelse har været videre
skarp; udtalt med kort a som i "nagger" har Arnager
sikkert aldrig været. Skulde der ikke snarere skjule
sig et ,,-hage" i Ordet end et ,,-ager"? Derimod er
det uden for al Tvivl, at Listed ikke, som endnu
Steenstrup mener (De danske Stednavne S. 47), hører
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til -sted-Navnene. Den bornholmske Form er Lesta
(ikke i i første Stavelse); derimod hedder det Mælstå
og Ypnastå, altsaa begge Steder -sted eller vel, som
Aakjær mener, -stadir. - Aakjær omtaler ikke de
gamle Stednavne med Præpositioner, f. Eks. I Risen,
I Elled, Ved Broen, der er saa ejendommelige. Der er langt til Vejs Ende endnu, før de bornholmske
Stednavne ligger klarlagte; men det er jo at haabe,
at Stednavneudvalget ad Aare maa kunne fremlægge
et saa righoldigt Materiale, at vi naar fastere Holdepunkter. Den bornholmske Dialektform maa imidlertid i høj Grad paaagtes.
I en omhyggeligt og righoldigt illustreret Afhandling fortæller Underinspektør ved Nationalmuseet Frøken Elna Mygdal "Lidt om Dragter og Tekstilier fra
Bornholm". Man ønsker under Læsningen blot, at
Emnet blev yderligere uddybet, saa at vi kunde faa
et Værk om bornholmske Dragter i Lighed med J. S.
Møllers Folkedragter i Nordvestsjælland, illustreret
med farvede Gengivelser af Dragter og Tekstilier.
Kantor H. Johansens Afhandling "Gamle Viser i
bornholmsk Mundart" giver ved hele sin Tone til
Kende, at den er skrevet af en Bornholmer; der er
den faste Grund under Fødderne i Behandlingen af
bornholmske Navne og Forhold. Ud af de sørgelige
Rester, der er tilbage af de gamle Viser, og som Johansen selv har Æren af at have samlet, lokkes et
Helhedsbillede frem, der viser os den bornholmske
Vises ejendommelige Blanding af Alvor og Skæmt.
Underinspektør ved Nationalmuseet, Arkitekt H.
Zangenberg viser i sin fortræffeligt illustrerede Afhandling "Gamle bornholmske Landbygninger" det
ejendommelige ved de bornbolmske Gaarde, Grund-

plan, Byggemaade, interessante Enkeltheder, og ender med en Kærlighedserklæring til de bornholmske
Stubmøller. Glædeligt er det, at Foreningen Bornholm nu har købt Stubmøllen ved Svaneke og vil
bevare den i den nuværende Skikkelse. Ønskeligt
var det, om ogsaa de tre andre, der er tilbage, kunde
bevares og den i Poulsker igen kunde faa fire Vinger; med de to, den nu har, ser den trist ud.
Endelig forsøger Aarbogens Redaktør, Forfatteren
Thorkild Gravlund, ud af mange Enkeltheder at bestemme den bornholmske Folkekarakter i AfhandlinIingen "Bornholmerne. Lidt om Folketypen ". Der er
meget interessant deri; men sligt bliver jo altid nødvendigvis ret subjektivt. "Under vidt forskellige Vilkaar mindes jeg Bornholmere, men aldrig at jeg saa
en af dem le", skriver Gravlund. Jeg tror ikke, Bornholmerne vil underskrive dette som en almindelig
Karakteristik. - En Enkelthed vil jeg gerne anholde:
man kan ikke, som Forfatteren gør, give Bornholmerne Skylden for, at østermarie Kirke blev revet
ned. Det skyldtes en virkelysten Provst og ikke Bornholmerne. Maaske havde de heller ikke Forstaaelsen
af deres gamle Kirkers Værd eller den fornødne Pietetsfølelse for dem; men der lader sig i hvert Fald
ikke hente Træk til en Karakteristik af Bornholmernes
Karakter fra den Nedrivning.
Karna Rirk Orønbech: Retula Sparre. 1926.
Kommandantens Døtre. 1928.
Chr. Fr. Mortensen: Skarvaja- Vognen. 1925.

Naar jeg her behandler disse skønlitterære Værker,
er det ikke for at forsøge at give en Vurdering af dem
som Digterværker, men kun for at gøre opmærksom
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paa, hvilke Bidrag de giver til Oplysning om bornholmsk Tankegang og Levevis i svundne Tider.
Flere Forfattere har behandlet Smaakaarsfolks Liv
her paa Øen, enkelte ogsaa Bøndernes Liv; jeg behøver blot at minde om Andersen Nexøs Skildring
af Stengaardens Folk i første Bind al "Pelle Erobreren"; men først Karna Birk Orønbech giver i sine
to Bøger en Skildring af bornholmske Bønders Liv,
saa at sige set med deres egne øjne. Idet Forfatterinden bygger paa sine Barndoms- og Ungdomserindringer fra sit Liv paa bornholmske Gaarde for 40-50
Aar siden, giver hun en værdifuld Karakteristik af
den bornholmske Selvejerbonde. Stolt sidder han paa
den Gaard, som Slægten har ejet Tiderne igennem,
slægtsstolt, frihedsstolt. Han er bibelfast; Bibelen
synes at være hans væsentligste Læsning - ja, og
saa "Bornholms Avis". Trandberg er den store Vækker, Madvig Øens store Søn. Men med sin Religiøsitet er han meget overtroisk; han søger kloge
Koner og kloge Mænd. En ung Pige, der er brystsyg, skal nøgen gaa gennem Stammen af en ung
Lind i Midnatstimen, naar Nyet en Nat staar klart
paa Himlen. Stammen paa en Lind flækkes; Kuren
prøves, og Træet omvikles derefter med tællede Klude
for hurtigt at kunne gro sammen igen; for den Dag,
Træet gaar ud, vil Pigen dø. Det sagde kloge Elna
i HøgeeIlet. Da Pigen under et kraftigt Tordenvejr,
i hvilket Lynet splintrer Lindetræet, dør, er Faderen
naturligvis overbevist om Aarsagssammenhængen mellem Lindens Død og Pigens. - Sønnen, der er overnervøs, skal drikke "en større Dosis" af sin Mors
Blod for at blive rask; det ordinerede den kloge Mand

Pos. Desværre anede Sønnen Uraad og vilde ikke
spise Sødsuppen med Moderens Blod i!
Naturligvis fortælles der" Sansager" paa Gaarden;
de underjordiske lever i Folketroen.
Livet i Hverdag og ved Højtiderne gives der indgaaende Skildringer af. Der vaskes kun to Gange
om Aaret pai! Gaarden, ved Jul og om Foraaret, naar
Vintervævningen skal paa Blegen. De gamle Skikke
holdes i Hævd. Ingen glemmer Skildringen af, hvordan den unge Hustru paa 16 Aar maa slagte Julekalven. Det forlanger Skik og Brug, at hun alene
skal gøre (men naar var dette Skik?). Strenghed i
Pligter er en Egenskab, der præger Tiden.
Slægtsstoltheden giver sig Udslag bl. a. i Ringeagt
for de "førte". Sikkert er dette for en Del rigtigt,
naar det gælder Forholdene for et halvt Hundrede
Aar siden, som det skildres i "Betula Sparre"; men
naar det i "Kommandantens Døtre" fremhæves som
et stadig levende Karaktertræk hos den bornholmske
Bonde, tror jeg, Forfatterinden lader sine Erindringer
overskygge de virkelige Forhold. Det er gaaet hende,
som det gaar Bornholmeren, der efter mange Aars
Forløb kommer hjem fra Amerika: han taler mere
udpræget Bornholmsk end de Folk, han kommer hjem
til; han har bevaret sin Udtale og sit Ordforraad i
"forstenet" Form i det fremmede, mens Sproget hjemme har været under Udviklingens Lov. Fru Grønbechs Forestillinger om Bornholmerne er 40-50 Aar
gamle.
I begge Bøger gives der Situationsbilleder af ofte
navngivne Mænd paa Bornholm, Lucianus Kofod, Ingvard Jensen, Provst Sodemann o. a., - ja, nulevende
Personer omtales (som den endnu praktiserende Læge
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Kabell i Rønne). Men disse Billeder giver intet væsentligt Bidrag til Bornholms Historie. Det er ikke
lykkedes Forfatterinden at karakterisere disse Personer, saa at de bliver levende for os; det bliver kun
flygtige Øjebliksbilleder.
Men bag dette og bag hele Skildringen banker et
var~t Hjerte for Bornholm, en saa stærk HjemstavnskærlIghed, at Bøgerne bliver Propagandaskrifter for
alt det gamle bornholmske. De kommer derved til
at lide af alle Propagandaskrifters Ensidighed og
Overdrivelse. Det bornholmske Sprog er jo dog ikke
det ægte gamle nordiske Sprog, hvad man faar Indtryk af; ogsaa det har jo haft sin Udvikling. Den
bornhOlmske Bonde i "Kommandantens Døtre", der
lever endnu efter Verdenskrigen, er ikke Typen paa
vore Dages bornholmske Bonde; denne har ikke længer dette afgjort gammel-bornholmske Præg.
Morsom~ nok finder man i en gammel Fortælling
"Selvtægt I østersøen" fra 1845 af Bornholmeren
Charles Dick allerede Beklagelser over, at det særlig
bornholmske begynder at forsvinde, f. Eks. i dette
Replikskifte:
"Det tager meer og meer af, Wulff, især i Kjøbstæderne".
"Kjøbstæderne taler jeg ikke om. Efter hvad jeg
~unde see af det Hele, da jeg var der sidst, gaar det
hl der, som det gaar i alle Smaabyer; man efteraber
H.ovedstaden i alt Det, der ikke duer, uden at lægge
VInd paa, hvad der er værd at efterligne". _
I sin Iver for at meddele Læseren Kendskab til
~lIe Bornholms Ejendommeligheder gaar ForfatterInden undertiden saa vidt, at hun giver rent beskrivende Oplysninger. Derfor undrer det at se, at hun
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er saa lidet omhyggelig med sine Stedsangivelser.
Man kan ikke med sin bedste Vilje se Kristiansøs
Fyr fra Knudsker Bakke, og under et Ridt fra Rønne
til en Gaard paa Sydlandet ser man ikke Kristiansø
dukke op af Havet i øst. Til Græsholmen stormer
man ikke let til Fods fra Kristiansø; Broen fører til
Frederiksø. - At Kristian III faar Skyld for at have
overgivet Bornholm til Lybækkerne, er vel blot en
Fejlskrivning, og en morsom Forveksling af Tejster
og Kajer (skulde det være en Forveksling af Alker og
Alliker?) har til Følge, at sorte Tejster holder til paa
Gaardens Rygning! Jeg tror, at Tejsterne helst bliver
ude i den blaa østersø. En Bornholmer vil læse disse to Bøger som Erindringer fra Bornholm; han vil nikke genkendende
til mangt og meget og glæde sig over den Kærlighed til Øen og dens Befolkning, der gennemstrømmer dem; maaske vil han ønske, at de ogsaa i det
ydre fremtraadte som Erindringer.
Chr. Fr. Mortensens Fortælling Skarvaja-Vognen
behandler Smaakaarsfolks Liv i Neksø henimod Slutningen af forrige Aarhundrede og giver Portrætter af
kendte Neksøboere som Jernstøber Strand, Billeder,
der er udført med psykologisk Sans og intimt Kendskab til Smaabyens Liv. Her skal gøres opmærksom
paa den Overtro, der har givet Bogen Navn, Troen
paa, at den døde hentes af Skarvaja-Vognen. Den
kommer frem ved Langeskanse Syd for Byen. "Der
var det, jeg saa det forunderligste Syn, jeg i mit Liv
har set. Et halvt Hundrede Alen borte humpede i
kummerlig Galop en usselig Krikke med et mærkværdigt Køretøj slingrende og skramlende efter sig.
Baade Hest og Vogn var hvide som den pureste Sne
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eller som klippet ud af et Dødningelagen, der stod paa
Kant og lyste med et blaalighvidt Skær ind i den
begsorte Nat. Hestens Hoved dinglede mod Forbenene, den lange Hals var mankeløs og nøgen som
paa en pillet Gaas. Elendigt var Dyret med de tynde
Skanker og Ribbenene, der buede som Staver, de gik
ud og ind under den heftige Pust. Men endda forfærdede Vognen mig mere end Hesten, saa styg den
ogsaa skyggede der i Nattestunden. De klejne Hjul
var høje og eksede, saa de gik ud og ind. Vognkassens Sider rejste i Vejret og løb skraat sammen
fra Midten - det slog mig øjeblikkelig: en Ligkiste
paa Hjul, der buldrer frem over Tuer og Kær, gennem Natternørke og Storm. Vognen duvede og gyngede." --At Kælkefarten fra Ibs Kirkemur til Svaneke Havneplads "i et Stræk", der er saa storartet skildret, kun
kan gennemføres i Fantasiens Verden, er det vel overflødigt at bemærke.
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