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Allerede det 1ste Hjemstavnskursus vakte hos flere Bornholmere - som Amtsraadsmedlem K. A. Petersen og Professor
M. Bidstrup - Ønsket om at faa et lignende Stævne paa
Bornholm. Et Besøg af Arkivar H. Ellekilde i Vinteren 1926
-27 førte til, at Amtmand Ove Koefoed sammen med Rektor
M. C. Koefoed (som Formand for Bornholmsk Samfund og
Foreningen Bornholm) og Professor M. Bidstrup (som Formand for Bornholms Museum) dannede en Komite, der traadte
i Forbindelse med Udvalget for Hjemstavnskultur, og paa
Sorøstævnet 1927 kunde Amtmand Koefoed bebude Stævne
paa Bornholm i 1928. I Efteraaret 1927 tiltraadte Adjunkt
Th. Lind Komiteen som Sekretær og i Foraaret 1928 Amtsbogholder C. J. Hagemann som Kasserer. 1.-5. August 1928
holdtes da det 6te danske Hjemstavnsstævne paa Bornholms
Højskole ved Almindingen med Forstander Frode Aagaard
og Frue som Værter.
De her gengivne Foredrag er aftrykt efter For"dragsholdernes Manuskript, d. v. s. i det væsentlige i den Form, de
holdtes i ved Stævnet. Professor Oronwall gengiver dog kun
første Del af sit Foredrag, da det øvrige var Tekst til en
Række Lysbilleder. Proj. Bidstrups Foredrag fore/aa ikke ved
Professorens Død ( 2511 29) i trykfærdig Stand og der gives da
her et Resume ved Th. Lind. Arkivar Ellekilde har ønsket at
gennemarbejde og uddybe sine Foredrag, og da de giver den
første videnskabelige Behandling af bornholmske Sagn, har
Ledelsen imødekommet Arkivarens Ønske. Endelig giver Arkitekt Zangenberg sit Foredrag i et udførligt Resume.
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LÆSAA.

Thorkil Svendsen lot.

Bornhohns Geologi.
Ur fiircdrag av Professor, Dr. phil. Karl A. Ordnwall.

ornholm ar den ostligaste delen av kungariket
Danmark; vill man miita landets stCirsta utstrackning i ost-vast, så som man i norr-soder mater
fn\n Skagen till Gedser, blir det från Aarsdale till
Blaavandshuk:
Den ostligaste delen av Danmark, Bornholm, ar
så till sin bildning och beskaffenhet olika det ovriga
Danmark, att den geologiskt och geografiskt utgor
ett stycke helt fOr sig.
I Nordeuropa kan man sarskilja fJera till ålder och
bildning olika delar, och framst bland dem den aldsta delen, Fennoskandia, det urgamla fastlandet av
Sveriges och Finlands urbergsmassiv, som and a sedan

B
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jordens aldre tid varit ett fastland, oeh de av yngre,
lagrade bergarter uppbyggda områdena, den ryska
plattan oeh den nordtyska slatten, vilket senare om-

Under de olika perioderna av den mesozoiska tiden
gjorde oeeanen storre eller mindre ingrepp over
Fennoskandias fastland, doek ha vi ej någon grund
till att antaga, att varldshavet någonsin efter silurtiden
taekt storre delar av den skandinaviska hal von an
just dess sydligaste del, Skåne, Halland, Blekinge
oeh sodra Småland, medan å andra sidan det under
vissa tider icke ens nådde Bornholms kuster. Under
denna tidrymd går Skånes oeh Bornholms historia
parallelIt, oeh bildningar från samma eller varandra
myeket narliggande perioder ha avlagrats inom de
begge områdena.
Fennoskandia har under de aldsta geologiska perioderna, från vilka vi ej ha några organiska lamningar bevarade, eller åtminstone endast obetydliga. sådana, varit utsatt fOr betydande fOrandringar; land
oeh hav ha dar vaxlat, bergskedjor ha tornats upp
oell sedan jamnats med jordytan. Under de senare
geologiska perioderna, från slutet af silurperioden,
har daremot Fennoskandia varit ett stabilt område,
ett fastland, som från oster oeh soder skoljts av varIdshavets vågor, oeh hela det ryska slattlandet eller den
ryska plaHan taekes av lagrade bergarter, sediment,
som avsatts i detta varIdshav oeh som i stort seU
Iigga orubbade oeh vågratt. Något annorlunda ar byggnaden hos de lager, som bilda undergrunden fOr den
nordtyska slatten; har ligga namligen lagren tamligen oregelbundet, oeh genom rareIser i jordskorpan, forkastningar, ha de rubbats, så att lagren blivit
skurna sonder oeh dessutom fOrskjutna i fOrhållande
till varandra. Sedermera utjamnadcs deras yta genom
denudationen, oeh de bilda nu en mosaik av till ålder oeh bild ning olika bergarter, som sedan blivit

Urberg.

Kambr.-silur.
bergarter.

Bergarter, yngre
iin kambr.-silur.

Skandinavisk.
fj511kedjan.

Fig. l. Karta over herggrunden i Fennoskandia.

...

råde mot sOder oeh vaster begransas av veekade berg
av olika ål der.
Alltsedan silurperioden i jordens aldre tid har
Fennoskandia varit fastland, oeh varldshavet har sedan dess skoljt dess strander; de fOtVittringsprodukter, som har under tidernas lopp hopades, ha av
flod ernas rinnande vaUen spolats ut ivarldshavet.

1*
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tackt av den stora nordeuropeiska inlandsisens avlagringar.
Granslinjen mellan den ryska plattan och det nordtyska mosaiklandskapet har emelIertid ett fOrlopp,
som fOr QSS har det sWrsta intresse.
Vi måste fOrst betrakta Fennoskandias sydligaste
delar och skol a genast finna, att Skåne erbjuder sådana geologiska fOrhållanden, som utmarka en grans
eller ett gransområde. Norr om Skåne (eller rattare
norr om Skåne, Sydhalland och Blekinge) finnas inga
yngre lagrade bergarter an de siluriska, men i Skåne
finnas fOrutom kambrosilllr såval keuper och rat-lias
som krita, i det stora hela samma bergarter, som
finnas på Bornholm.

I Skån~ arogenom fOrkastningar de olika bildningarne skurna sonder i strimmor i nordvast-sydostlig
riktning, så att urberget bild ar de hogsta partierna,
åsarne, med riktning från nordvast till sydost och i
regeln med brant stupning mot nordost och jamn
sluttning mot sydvast (Halland sås, Kulien, SOderåsen,
Linderodsåsen och Romeleåsen).
Sammaledes ar fOrhållandet på Bornholm, langs
den nordostra kusten gå brottlinjer, fOrkastningar,
med nordvast-sydostligt fOrlopp, som ge åt kusten
denna riktning, och inom Bornholm, på sydlandet,
ha vi också fOrkastningar med samma riktning, vilka
utgora fortsattning till de skånska brottlinjerna.
Vi se sålunda, att Skåne och Bornholm hora nara
samman og bilda ett från nordvast till sydost gående
balte, som utgor en randzon fOr Fennoskandia eller
en granszon mellan Fennoskandia och den nordtyska
slatten. Emellertid sammanfaller denna granszon, som
bildas av Skåne och Bornholm, med gransen mellan
den ryska plattan och den nordtyska slatten, och i
des s fortsattning mot sydost ligger i Polen en liten
bergskedja, Lysa Gora, som har samma geologiska
byggnad som Skåne och Bornholm och torde ha
samma ursprung och bildning som dessa landsdel ar.
De jordskorperoreiser, som givit Skåne och Bornholm
deras nuvarande utseende och Iform, torde sålunda
ha varit av mycket omfattande natur.
I korthet kunna vi sammanfatta Bornholms geologiska och geografiska stallning i Norden på fOljande satt:

-...........

-l
.............. F6rkastningaf i
jordskorpan.

\

~~/,,,

.......
••••

f

"'1.

\

fig. 2. Kartskiss over Danmark oeh dess grannland.

.....

.....

••••

....
1

1

Bornholm ar liksom Skåne en del av Fennoskandias randzon fnot sydvast, vi/ken också utgor gransen mellan den ryska plattan och det nordtyska
mosaiklandskapet.
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Till detta senare hor också - strangt geologiskt
taget - Danmark liksom den sydvastra delen av
Skåne, sydvast om Romeleåsen.

Sedan sålunda i korthet Bornholms stallning i
Nordeuropa blivit klarlagd, kan behandlingen av Bom
holms geologi iOrdelas på iOljande rubriker: .:.)
l) Bornholms geologiska historia.
2) De på Bornholm iOrekommande geologiska bildningarne.
3) ytformernas beroende av de geologiska bildningarne.
4) Den praktiska bet ydelsen av Bornholms geologiska bildningar och dar iOrekommande berg- och
jordarter.

,

rA--------~--------~'MU

0;;-------:-----:'0 Kilometer

1'··········:
..··1 Gronsanu.
:................
.........

t=====::::::::3

Grona skiffrar.

,........
'1 S~en~olsforande
• • • • • btldntngar.

~~~~I

Nexosandsten.

I~~ ~~~ ~~ AAI

Gr}nit

Marka skiffrar
och kalksten.

.......

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

/"o.

fig. 3. Karta over berggrunden på Bornholm.

Den aldsta perioden av Bornholms geologiska historia, sådan den kan utlasas ur de dar avlagrade
bildningarne, kan ej med visshet tidfastas. Nar Bornholms graniter bildades, kan ej med sakerhet avgoras, dock torde de sannolikt ha stelnat redan under
en tidig period av urbergets bildningstid. Om några
yngre till urberget eller till de s. k. prekambriska
(aldre an kambrium) bildningarne horande avlagringar forefunnits på Bornholm, undandrager sig vårt
avgorande. Om så varit fallet, ha de sakert varit fullstandigt bortdenuderade, redan då i borjan av den
*) Vid fOredraget den 1 augusti 1928 behandlades de tre senare rubrikerna såsom text til! ett sWrre antalljusbilder, varfOr
har endast av den fOrsta, Bornholms geologiska historia, lamnas
en kort redogoreIse.
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kambriska perioden havet brot in over Sydskandinavien oeh Nexosandstenen avlagrades, dar Bornholm
nu ar belaget.
Då var granitens yta starkt fOrvittrad, oeh i Nexosandstenens nedersta delar ingå i ganska hog grad
fragment av den vittrade graniten, medan i de ovre
delarne bergarten blir mera sandig, vilket ju tyder
på, att densamma avlagrats på storre avstånd från
land oeh på storre djup.
Under den senare delen av aldre kambrium avlagrades på Bornholm "de gronne Skifere", en mera
lerhaltig bergart an Nexosandstenen, bildad på stone
djup an denna. Under mellersta oeh ovre kambrium

avlagrades alunskiffer med orsten oeh kalkbankar, en
bergart, som fOrekommer såval i Skåne som andra
delar av Sverige.
Undersiluren borjar med alunskiffer, som innehåller graptoliten Dictyograptus flabelliformis, oeh denna
overlagras diskordant, - med en lueka ilagerserien,
som troligen betyder en hOjning av havsbottnen anda
till helt torrt land, -- av ortoeerkalken, som på Bornholm ar morkgrå, Bornholms cementsten, oeh darpå
komma skiffrar, den nedre graptolitskiffern oeh TrinucIeusskiffern. Serien av skiffrar ar på Bornholm vid
gransen mellan undersilur oeh oversilur något ofullstandig, men luckan i lagerserien beror sakerligen
mest darpå, att hela densamma ieke ar blottad, utan
delar darav aro jordtaekta. Oversiluren ar endast representerad av graptolitforande margelskiffrar, den
ovre graptolitskiffern, medan troligen den yngre delen
av oversiluren, som i Skåne ar utbildad som margelskiffer, kalksten oeh sandsten, på Bornholm helt oeh
hållet fallit offer fOr fOrvittringen oeh bortdenuderats .
Dessa kambriska oeh siluriska lag forekomma endast
på sydlandet, oeh de yngre delarne av dem aro
fOretradesvis blottade i ådalarne.
Under oversilurtiden oeh sarskilt vid dess slut intradde i norm Europa en vidstraekt landhojning, som
ar inledning till en ganska långvarig fastlandsperiod
oeh slår i fOrbindelse med den bergskedjebildning,
som i N. V. Europa tornade upp den s. k. kaledoniska
bergskedjan, av vilken den norska fjallkedjan ar en
obetydlig rest.
Troligen var det under denna omtalade fastlandstid, som den fOrvittring av graniterna agde rum, vilken bildade de lager av kaolin, som nu vid Ronne
ha givit upphov till en så blomstrende industri.

N. 20°

li

....

Granit

Kong'loncrat

Sand8tcn

Granit

-:-~

Sandsten

,
Fig. 4. Profiler oel! planteckning av bergarterna vid "Klinten"
soder 0111 Aakirkeby.
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Under den fastlandstid, som sedan varade nastan
till den paleozoiska erans slut, viker varldshavet bort
från den skandinaviska halvon, och forst under den
permiska tiden - den si~ sta delen av den paleozoiska eran - gor havet på
nytt en ingression i de
sOdra Ostersjotrakterna
och håller sig så kvar dar
anda till slutet av den met' sozoiska eran.
Den aldsta mesozoiska
~
period, från vilken vi ha
~"
~~
lamningar bevarade i Skå~ ~
~ ~
"<
ne och på Bornholm, ar
~. ~
~
}~,'
emellertid den yngsta de'" 0. ~ Il f
~
len av trias och den aldsta
c ~! ..
S':;;' '"
delen av jura. I Skane
§ t;
har man benamnt en bild~ ~ III
ning, som omedelbart ta"'-::il
",
'"
cker siluren och vasent~ ~
itIf "}
_;:P'
\igen består av fOga sor:=; ~
~
terade fOrvittringsproduk~. aa I ~
i ter av utberget, for keuper
ro r- ,~
\,
~ (keuper ar den yngsta de~ ru ~ ~
r
~.~ ~ ~
~
i:':
len av den tyska trias, som
. ~ ~ i\:! i'~ ,:1,/: ~ består av brokig sandsten,
'1 ~,'
o
n '"l' < musselkalk och keuper).
Ovisst ar emellertid, om lamningar av denna bildning
finnas bevarade på Bornholm.
Under den allra yngsta delen av triasperioden, den
ratiska epok~n, och under den aldsta'l delen af jura,
lias, gick havet tidvis in over Skåne och Bornholm,

1
t

g [

o

i

II

och tidvis rådde har kontinentaia fOrhållanden, såsom
bevisas av de 1vlagringar, som har finnas från dessa
perioder.
Lagerserier, som någorlunda kunna jam fOras, finnas också ino m de båda områdena. Skånes stenkolsfOrande avlagringar i !1ordvastra Skåne aro bildade
på stallet, dar de nu finnas, såsom skogar av tradartede brakenvaxter, equisetaceer (Padderokker), kottepalmer och barrtrad. Jamnåldriga lager, inneslutande
en likartad flora, kanske ej så rikhaltig, finnas på
Bornholms sydkust från Robbedale, Vællensby och
Arnager till GrOdbyåns utlopp i oster. Bildningar
från havets inbrott har fOrekomma ganska spritt i
Bornholms sydvastliga del, och sarskilt må namnas
Stampen vid Ronne, dar en fauna finnes, som tillhor
lias och kan jamfOras med en dylik vid KurremolIa
i sydostliga Skåne. Andra darmed samhorande lager,
t. ex. i Hasle- och Ronnetrakten (Schor och Bentzen's
tegelbruk), vilka innehålla endast enstaka vaxtIamningar, kunna ej till sin ålder så sakert bestammas,
men torde harrora från de yngre del arne av juraformationen, och sakert finnas har representanter fOr
det granslag mellan jura och krita, som kallas Wealden och raknas som den aldsta delen af kritan i
nordvastra Europa. Alla dessa biIdningar antyda, att
har vid tiden fOr deras bildning varit ett fastland,
tidtals med ganska vidstrackta sotvattensjoar.
Under kritperioden ha vaxlingar i havets vattenstånd agt rum i storre utstrackning an under juraperioden, och vi ha bevis fOr att havet vid fyra olika
tidpunkter b ru tit in over Bornholm. Av den allra aldsta av de avlagringar, som då biIdades, har man endast kvar obetydliga fragment, vilka såsom fosforit-
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knolar oeh rullstenar finnas i ett fosforitk0l1glomerat,
som tillhor Arnagergrbnsanden, den darnast aldsta
kritavlagringen på Bornholm. Ovanpå Arnagergrbnsanden, en sandig margelbergart, kommer Arnagerkalken oeh bverst Baunoddegronsanden. En var av
dessa fyra olika kritbildningar (aven fosforitknblarne
i Arnagergrbnsanden) representerar ett inbrott av havet bver Bornholm, oeh tiden fOr avlagringen av den
yngsta kritbergarten på Bornholm faller samtidigt med
bildningen av Skånes aldsta kritavlagringar, strax norr
om Ystad, oeh av de aldsta kritbildningar, som aro
kanda i det ovriga Danmark, den kritmargel, som
fanns i borrningen i Grondalseng vid Kbpenhamn.
Under den allra yngsta delen av kritperioden har
Bornholm sannolikt varit hbjt over havet.
Under tertiartiden har mojligen Bornholm vid någon tidpunkt varit overskoljt av havet, men fullt sakra
bevis harfOr har man doek ieke. Med all sakerhet
ha emellertid under denna period stora jordskorperbrelser agt rum just i dessa Hakter, oeh man har
nog ratt aH antaga, att det slutliga avskiljandet av
Bornholm från Skåne sked de j ust då.

Jstidsbildningarne på Bornholm ha fått sin pragel
darav att den indlandsis eller isstrbm, som lam nat
dem kvar efter sig, varit jamfbrelsevis fbga maktig
oeh i det stora hela fbljde Ostersjbns dalgång oeh
var vad man kallar en "baltisk" isstrbm. Alltefter
isens maktighet har dess rbrelsesriktning varit olika;
under dess fbrsta skede, då den var maktigast, rorde
den sig från NO eller NNO till SVeller SSV. Rafflor
med dessa riktningar finnas fOretradevis på bns nordligare oeh nordostliga delar, medan de sydligare
lagre delarne fbrete rafflor med ost-vastlig oeh ostsydost-vastnordvastlig riktning.
Isen har har lamnat kvar en moranlera av god beskaffenhet med avsevard kalk halt (kalkstenar från
Gottland oeh andra margel- oeh kalkstensbergarter
aro ingalunda sallsynta som lOsa bloek på Bornholm).
På vissa delar av ons hOgre mittparti finnes daremot
en meramager jordart, somnarmast bor beteeknas
som morangrus eller moransand.
Vid istaekets storsta utbredning har det utbvat ett
starkt tryek på jordytan, oeh man antager, att detta
varit orsaken till, att landet då i Skandinavien legat
betydligt lagre an nu, lågst mitt i Norrland, ungefar
vid Kvarkens smalaste stalle, oeh dar troligen 3-400
m lagre an nu. Genom avsmaltningen minskades
tryeket, oeh landet.. hojde sig så småningom, men ej
fullt regelbundet. Ostersjon har under denna tid genomgått ganska betydande fbrandringar; från att vara
en sjb, matad av smaltvatten från inlandsisen, blev
den ett ishav med salt vatten oeh senare en insjb,
Aneyl ussjon, dar då den lilla sotvattenssnaekan Aneylus f1uviatilis levde. Då hade landet i soder oeh
vaster over danska barne oeh sOdra Ostersjon hojt

~

Det sidsta skedet av vår jords historia, kvartar,)erioden, som i våra trakter karakteriseras av kbldperioden med den stora nedisningen, har på Bornholm, liksom annorstades i Nordeuropa, lam nat starka
spår efter sig. Naturligvis har varje framstot av is~n
mer eller mindre grund ligt sopat bort spåren aV en
fOregående verksamhet av densamma, så att det ar
nastan endast de allra senaste fasern~ av istiden, av
vilka några verkningar kunna skbnjas på Bornholm.
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sig mycket, så att en landbrygga fOrband Skåne med
Nordtyskland, medan Bornholm åt sydvast var landfast med RUgen och Pommern. Detta bevisas darav,
aH man i Osiersjon, sOder om Bornholm, på Ronnebankens sluttning har antraffat stubbar av fur, som
tydligen vuxit på torvmosse, och likaledes soder om
Kåseberga på svenska kusten. Innan fOrhållandet
mellan land och hav i dessa trakter har blivit det
nuvarande, har havet an en gång nåH ett något hogre
vattenstånd an nu, fOr Bornholms sydkust ca. 3 m,
och fOr nordspetsen av on 13 m.
De yngsta avlagringar, man kan iakttaga på Bornholm, ar torv och flygsand. Torvmossarne visa, att
har på dessa tider levat forst renen, då klimatet al1l1L1
var ganska barskt och annu fjållvaxter och nordligare
arter levde kvar hår; sedan invandrade lUg, uroxe och
kronhjort från sOder; sannolikt fOljde också månniskan dem i spåren på flyttningen från soder mot
norr.

HAMMEREN

Bornholmske Industrier.
Foredrag af Fabrikant H. Hjorth.

er forstaaligt, om adskillige af mine Tilhørere
D e~laften
er trætte efter en besværlig Nat og en
\

\

anstrængende Dag med Foredrag og Udflugter o. s. v.
Jeg vil derfor betragte mit Foredrag som en Slags
Dessert ovenpaa Dagens kraftige Kost.
De vil ikke faa ret meget at høre om Hestekræfter
Tal, Statistik og andre kedsommelige Ting. Jeg vii
prøve at fortælle lidt om, hvad der paa Industriens
og Haandværkets Omraade kan være specielt for
Bornholm, og i en Form, der ikke just er videnskabelig. Det er vel heller ikke Meningen, at disse
Foredrag skal være udtømmende, lærde Udredninger
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grundet paa personlig Gransken ; . selv. o~ jeg formaaede at udarbejde et saadant, vIlde leg Ikke gøre
det. Jeg vil sige med Gud Odin i Eddakvadet (Den

sig Vis, men fra det 17. Aarh. begyndte den Proces,
der kaldes den industrielle Udvikling, at opløse og
erstatte den gamle Produktionsform. Den mindre Bedrift, Værkstedet, erstattedes af Fabrikken, Haandværksarbejdet og de simple Redskaber af Maskinkraften og af sindrige og komplicerede Maskiner, Arbejdet fordeltes og specialiseredes, Produktionen anlagdes paa Massefremstilling af ganske bestemte Modeller. I Stedet for at producere efter Bestilling umiddelbart til Kunderne og efter disses bestemte Ønsker
og Behov, produceredes for det ubestemte Begreb
"Markedet" med Handelen som Mellemled. Det var
Storhandelen der gav Stødet til den industrielle Udvikling.
Ja dette var ikke meget morsomt, men jeg har·
skrevet det af efter Salmonsens Leksikon; og nu ved
vi altsaa, hvad Industri er.

Højes Sang):
Middelstor Viden
skulde hver Mand have,
aldrig for megen . . . . .

Deres Liv
er det lykkeligste
som kun ved, hvad alle hør vide.

Havde jeg selv faaet Lov at vælge Titlen paa mit
Foredrag, vilde jeg aldrig have kaldt det: B~rnholm
ske Industrier. Det lyder forfærdende kedelIgt; men
da det nu engang staar paa Programmet, s~al jeg
ikke pille ved det; men jeg vil ikke føle mIg forpligtet til at være saglig og objektiv,. jeg vil have ~ov
til at gøre Sidespring og til at skIfte Sol og Vmd
som det passer mig.
.
Jeg vil nu begynde ganske alvorligt og adstadIgt
med at besvare det Spørgsmaal:

Hvad jorstaar man ved I n d Il S t r i ?
Kun undtagelsesvis frembringes Raastofferne i en
saadan Form, at de umiddelbart kan gaa ind i F~rbru
get. I de fleste Tilfælde maa de un~erkastes en VIdereforarbejdning inden de er tjenlige til Konsum. Kornet maa males, Ulden spindes, Garnet væves, Jernet
smedes o. s. v. Denne Videreforarbejdning er Industriens og Haandværkets Opgave. Selvom Grænsen
mellem Haandværk og Industri er flydende, er d~r
dog mellem disse to Funktione.r en o~erordentlIg
stor Forskel. Indtil den nyere TId foregIk den raastofforædlende Produktion paa rent h~ndværksmæs-

Som De hørte af det udmærkede geologiske Foredrag i Formiddags, gemmer Bornholm i sit Skød en
Mængde Sten- og Jordarter, der ikke findes i det øvrige Land. En Del af disse Mineralier er værdifulde
Raastoffer, der er bleven udnyttet i industrielt øjemed, dels her paa Øen, dels udenfor Bornholms
Grænser.
Naar De paa denne lille idylliske ø paa sine Steder finder store Fabriksanlæg med høje Skorstene,
Arbejdslyst og Arbejdsglæde, men ogsaa Arbejdsløshed og høje Skatteprocenter, saa skyldes det i første
Række Bornholms geologiske Beskaffenhed i Forbindelse med Menneskets Trang til at gøre sig Jorden
underdanig.
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Af de geologiske Formationer, der har tjent og
tjener Industrien som Raamateriale, maa nævnes:
Granit, Sandsten, Kaolin og Ler, desuden Feldspat,
Kalksten, Kul, Fos/ari! og Melsand.
Den bornholmske Muld er Basis for Landbrugsindustri og Skovbrug her ligesom i det øvrige La?d,
men denne Side af Sagen skal vi ikke komme lOd
paa i Aften, da disse Industrier er saa ~t sige ens. i
det ganske Land. Det samme gælder tIldels om FIskeriet; her er dog en Gren, som maa omtales, det
er de røgede Sild. Fremstillingen af Røgede Bornholmere som mange betragter som en Delikatesse,
har her' udviklet sig til en ret betydelig Industri og
beskæftiger en Mængde Mennesker i den Tid, Silden
staar ved de bornholmske Kyster. Desværre er Produktionen af denne Vare meget uensartet i Kvantitet,
hvilket naturligvis skyldes den Lunefuldhed, der præger Fiskeriet i al Almindelighed.
.
Silden fanges i Sommertiden, og den er bedst l
den Tid, da Hylden blomstrer. Tidlig om ~orgenen
kommer Fiskeren i Land med Fangsten, og l Dagens
Løb bliver Silden renset, tørret, røget, pakket i Kasser og sendt til Damperen. Der er Travlhed i Fiskerlejerne i Sildetiden ; alle er i Funktion, baade gamle
og unge, Bedsteforældre og Bøjn.
Saa vigtigt er det, at Silden afsendes samme Dag,
at Postdamperne, der ellers aldrig opsæ~ter dere~ planmæssige Afgang et Minut af Hensyn bl d~t rejsende
Publikum undertiden kan forhale Afgangstiden halve
Timer fo; at faa den Sild med, der er færdig til Afshlb~n~
.
Stenindustrien er vor største Industn; dels er det
den, der beskæftiger det største Antal,Mennesker,
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dels er det den, der forbruger det største Kvantum
af Øens Raastoffer. Og som den største er den ogsaa den, der ved et Besøg herovre falder mest i
øjnene. Naar De nu i de kommende Dage skal tage
Øen i øjesyn, vil De Gang paa Gang, navnlig paa
Nordlandet, træffe paa Lokaliteter, hvor Granitten ligger hulter til buTter, sprængt, kantet, skærvet, hvor
Detonationer lyder og Krudtrøg oser. Det er et Stenbrud, De staar overfor, et Sted, hvor Sten forvandles
til Brød.
Stenindustri har været drevet paa Bornholm i flere
Tusind Aar, dog under skiftende Former. Stenalderfolket tildannede Som bekendt sine Redskaber og Vaaben af Sten. Dels af Bornholms eget Stenmateriale,
dels af tilført Sten forarbejdede Stenaldermanden de
smukkeste Økser og HulrnejsIer, Knive, Spyd- og
Pilespidser. Det har vel nok været saaledes, at hver
Mand dengang forstod at tildanne et brugbart Stykke
Værktøj af Stenen, men det har aabenbart ikke været
hver Mands Sag at tilvirke de smukke, tilslebne Redskaber, der bl. a. findes i vore Museer. En Mængde
af dem er fremstillet i det vanskelige Materiale med
en saa fuldendt teknisk Dygtighed i Hugningen, en
saadan Renhed, Sikkerhed og Skønhed i Linjerne, at
de uden Tvivl maa stamme fra særligt uddannede,
grundigt opøvede og kunstnerisk følsomme Hænder.
Der er ogsaa Spor af, at dette Arbejde har været
drevet med Salg for øje, og enkelte Fund har man
tydet som Salgs-Lagre.
Paa Bornholms Nordspids, tæt ved Salomons Kilde
og Kapel, har man f. Ex. fundet Bopladser fra den
tidlige Stenalder, og man finder der stadig en saadan
Mængde· halv- og heltildannede Flintredskaber og
2*
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saa store Mængder af Flintfliser, der øjensynligt stammer fra Tilhugning af Flintredskaber, at man mener,
der i den graa Oldtid paa dette Sted maa have ligget et Værksted, et helt lille Stenindustri-Centrum.
I den senere Stenalder tumlede vore Forfædre med
Sten paa en anden Maade. Stendysser og Bautastenene taler deres eget tavse Sprog derom, og forstaar vi at lytte, har de meget at fortælle os.
Fra Broncealderen og Vikingetiden træffer vi igen
paa Vidnesbyrd om vore Forfædres Arbejde med Stenen. Nu er det ikke Vaaben og Redskaber, der skal
skabes; Smedene har overtaget Vaabenproduktionen.
Nej, nu begynder Stenhuggeren at indriste mystiske Tegn i Stenen, Tegn hvoraf vi kan tyde nogle,
ikke andre. "Helleristninger" indhugges især i flade
Skraaninger paa den faste Klippe, og Runeskrift i
store fritstaaende Istidsblokke. Vi finder Stenflader
bedækket med skaalformede Fordybninger (Symbolet
paa Hjemmets Arne ?), med Vikingesnekker, med
hjulformede Figurer, Cirkler (Soltegn ?), og andre symbolske Tegn. Vi finder Runestene med Indskrifter,
der lader sig tyde og tidfæste, og som fortæller os
om Livet og Kulturen omkring Aarene 1000-1200.
I det 12-13 Aarh. optræder Stenhuggeren fortrinsvis som Bygningshaandværk~r. Det var Ufredstider; mellem Kirken og Kronen var der Ild og Blod,
Had og Hævntørst. Sten brydes, Stenborge rejses,
Stenkirker med fæstningsmæssigt Præg skyder op
som Paddehatte næsten. Stenbygningskunsten blev
benyttet som et Led i Kampen. Stenhuggeren faar
travlt med at sprænge Blokke ud af den faste Klippe,
Vinduesindfatninger, Dørportaler, Sokler, Gesimser,
Søjler og Pilastre bliver formet under hans... haarde

Hænder. Vindeltrapper tilhugges i sindrige Konstruktioner, Stenaltre og Døbefonte skabes af et genstridigt Materiale.
Man anslaar, at der rundt regnet fra Aar 11501250 er rejst en lille Snes Kirker, Kapeller og Borge
paa Bornholm. Dette har krævet et stort Antal Stenhuggere; tager man Hensyn til Datideris ringe Befolkningsmængde, har der da forholdsvis været maaske lige saa mange Mennesker beskæftiget ved Stenhugning som nu.
Til alle Tider har der paa Bornholm været drevet
Stenhugning i større og mindre Udstrækning. Paa
Trappestene, Brøndstene, Møllestene og ikke mindst
paa Gravstene har Stenhuggerne øvet deres Kræfter
og deres Kunst.
Som Materiale er der fortrinsvis anvendt Granit
Kalksten og Sandsten. Medens de to sidstnævnt~
Stenarter kun kan brydes i mindre Blokke og derfor
kun kan anvendes i begrænsede Dimensioner, kan
Granitten i sine forskellige Former anvendes til saa
~t sige alt muligt lige fra Smykker og Brevpressere
tIl de største og kunstfærdigste Monumenter. (Isbjørnene paa Københavns Raadhus, Hansen-Jacobsens
"Modersmaalet" i Skibelund Krat o. s. v.).
Den enkleste Form for Stenindustri er den, der
bestaar i at sprænge Stenen og opdele den i nogenlunde ensartede Stykker: Brosten, Chaussesten, Brokker, Vejskærver, Grus o. s. v.; dette kan gøres næsten
udelukkende ad mekanisk Vej ved Hjælp af Maskiner
og Heste- eller Kilowattkræfter.
En Dag for knap 50 Aar siden kom Djævelen til
Bornholm. Han tog Bornholmeren med op paa den
højeste Tinde af Hammerbakkerne, slog ud med Haan-
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den og sagde: "Alle disse Stene kan jeg forvandle
til Brød, om du vil falde ned og tilbede mig".
Bornholmeren saa sig om, saa paa de mossede,
lyngklædte Bakker, hvor Ene og Blaabær groede i
Klipperevnerne, han kiggede over mod Langebjerg,
hvor Brombærranker og vilde Roser søgte at dække
de nøgne Klippeknuder. Han kløede sig i Nakken, og
da han var sulten, sagde han ikke: "Vig fra mig
Satan", men han sagde: Brød? Brød! og saa faldt
han paa Knæ og tilbad Djævelen.
Det var Stenindustriens Djævel; og man maa sige
til hans Ros, at han holdt sit Løfte og skaffede Brød
til mange Munde, baade bornholmske, svenske, tyske
og italienske Munde.
Men den gamle bornholmske Klippe, i hvis Kløfter
Stenalderfolket havde gjort sig Boliger, den Klippe,
hvori Broncealdermanden havde indristet sine hellige
Tegn, den Klippe, hvorpaa Middelalderens Folk havde
bygget sine Borge og sine Kirker, denne gamle Klippe
skælvede i sin Grundvold under Djævelens Heksekunster. Og den skælver endnu den Dag idag, ligesom Loke under Edder-Slangens Giftstraaler, naar
Dynamitbomberne exploderer og vansirer dens vejrbidte, kraftfulde Ansigtstræk.
For en halv Snes Aar siden forsøgte man at mane
Djævelen bort, købe ham bort. D~ blev samlet mange, mange Penge ind baade her og i det øvrige Land
for at faa Fred paa Hammeren, for at faa det Værk,
der var gaaet i Staa, til at blive endeligt nedlagt.
Men saa let narrer man ikke en gammel Djævel. Han
lukkede af for Madposen og henvendte sig paa Rigsdagen med en Klage. Det hjalp! Og nu huserer han
igen deroppe, saa man skulde tro, han havde taget

,

syv andre med sig, der var værre end han selv;
men maaske er det blot, fordi han er llleven statsansat.
For et Par Maaneder siden saa jeg tilfældigt en
af de store Sprængninger nede ved Hammersøen.
Man havde boret en Minegang ind under Klippen
saa stor, at der var Plads til flere Vognlæs Sprængstof inde under dens Hjærterod. Dynamitten var paa
Plads, Lunten i Orden, og nu skulde Bomben springe.
Jeg sad paa den anden Side af Søen og ventede paa
det store Øjeblik. En Trompet skingrer, Dampfløjten
brøler sit Advarselsraab ud i den lune Sommeraften.
Da sker det ..... : En massiv Klippeblok saa stor
som et velvoksent 4 Etagers Hus bliver løftet lodret
op i Luften, Ild, Røg og Damp staar ud af Bjærgets
Sider, et Jordskælv ryster Jorden i mange Kilometers
Omkreds, en Dommedags-Gysen risler mig ned ad
Ryggen. . . Det er som om den gigantiske Klippeblok
bliver hængende oppe i Luften et evighedslangt øjeblik, inden den falder fra hinanden i Hundredtusinder
af Blokke og Brokker, der skrider og skurer mod hinanden, indtil de har fundet Hvile. Som et fældet
Fabeldyrs sidste Dødssuk lyder Braget i mine øren.
Brokkerne transporteres hen til en Fabriksbygning, hvor Hans Majestæt i egen Person under Helvedeslarm med sine fantastiske Staalkæber bogstavelig talt tygger Granitten, saa Støv og Damp staar ham
ud af Næseborerne, og han spytter den ud som udmærket Handelsvare : Vejskærver, Grus, Sten mel.
Støvet staar som en Taagebanke ud over Hammersøen og lægger sig dræbende over den vilde Roses
sarte Blomsterblade.
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Trangen til "Brød og Skuespil" er tilfredsstillet, og
Slagordene "Arbejdet adler" og "Køb dansk Arbejde"
faar værE den vilde Roses fattige Trøst i Døden.

i Paradisbakkerne og blev Stamforældre til hele Bornholms Befolkning. Sagnet om Blod-Egil er stedfæstet
til Nordlandet (Østermarie). Sagnet om den synske
Bonavedda, der var i Pagt med de Underjordiske, er
stedfæstet til Sydlandet (Persker).
Om Oranitindustrien har vi lige hørt; nu gaar vi
syd for Granitten til de senere Dannelser: Kalkstenen,
Cementsten en brugtes i Middelalderen i stor Udstrækning baade som Bygningssten og som Raamateriale
til Cement. Den Mørtel, der brugtes ved Opførelsen
af de store Bygninger, er hovedsagelig fremstillet af
Limensgade-Kalkstenen.
Bornholmsk Cement blev benyttet lige op til vor
Tid, da de store jydske Cementfabrikker tog Luven
fra den.
Fosforitten ved Amager blev udnyttet en kort Tid
som Raamateriale for Fosforsyregødning, der var vanskelig at opdrive i Krigens Tid.
Kullene nord og syd for Rønne er ogsaa i forskellige Perioder udnyttet, men de kan ikke maale
sig med de udenlandske.

Tænker vi os en Linie trukket fra Hasle til Nexø
_ den skal krumme saa meget, at den akkurat kan
komme syd om Knuds Kirke og Aakirkeby - har
vi delt Øen i to Dele, som vi for Nemheds Skyld vil
kalde Nordlandet og Sydlandet. Nordlandet kendetegnes ved Granitten, Sydlandet ved yngre geologiske
Dannelser: Sandsten, Kalksten og navnlig Lerformationer.
Men Linien er ikke alene en geologisk Skellinie.
Der er ogsaa i andre Henseender Forskel paa Nord
og Syd. Vi ved alle, at det bornholmske Sprog tales
forskelligt her og der; vi ved ogsaa, at Floraen har
Forskelligheder, omend disse mere og mere udviskes,
efterhaanden som Jordkulturen skrider frem; og ogsaa i selve Folkekarakteren er der paaviselig Forskel
mellem Nord- og Sydlændinge:
Nordlændingen er den store, kloge, kølige og
stejle Bornholmer, Sydlændingen er mere livlig, snaksom og fantasifuld.
I gamle Dage havde de ofte Vanskelighed ved at
forliges. I Almindingen udkæmpedes ofte ligefremme
Slag mellem Bønderkarlene, naar. de kom sammen
f. Ex. St. Hansaften ; og af gamle Beretninger fremgaar det, at det snart var Røboerne, der havde noget
udestaaende med Knudskerboerne, snart 0sterlarskerb~erne, der havde en Høne at plukke med dem fra
Vestermarie. - Symbolsk er Sagnet om Manden
nordfra og Kvinden sydfra, der i Pestens Tid mødtes

Nu vil vi tale lidt om Leret. Hvad er Ler for noget?
Gaar vi til Kemikeren, faar vi det Svar, at Ler er
et vandholdigt Alluminiumsilikat, iblandet Jernoxyd
og Alkalier samt som Regel tillige nogle Kalk- og
Magnesiumforbindelser.
Ja, det lyder jo meget troværdigt. men ikke særlig
morsomt.
Vi takker meget for Svaret og gaar hen til vor Ven
Geologen, der paa vort Spørgsmaal Hvad er Ler?
svarer: Alt Ler lige fra det fine, hvide Kaolin til det
simpleste Teglværksler er dekomponeret Feldspat, for-
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vitret Granit. Kaolinen findes endnu paa samme Sled,
hvor Omdannelsen er foregaaet, medens Leret Iiar
været opslemmet i Vand, hvoraf det igen har bundfældet sig - ofte i mægtige Lag. Paa de Steder,
hvor Jordskorpen senere har hævet sig, er Leret kommet paa det tørre, saa vi nu kan grave det op paa
vore Marker.
Heraf kan vi forstaa, at Ler er Granit paa en anden Maade.
Ligesom en Okse kan omdannes til Kødfars, hvoraf
vi igen kan lave Frikadeller og andre rare Sager, saa·
ledes har det bornholmske Grundfjæld ladet sig omdanne til Ler, hvoraf vi kan lave Mursten, Krukker
o. s. v.
Vil man spørge mig, der hverken er Kemiker eller
Geolog men en ganske almindelig Haandværker:
Hvad er Ler? saa vil jeg svare, at det er det skønneste Materiale, et Menneske kan faa at arbejde med.
Det er taalmodigt, føjeligt. blødt at føle paa, følsomt
og skørt, levende og lunefuldt. Det er ikke et Materiale for hidsige Natnrer, og det kan ikke nytte at
komme til det med haarde Hænder og utaalmodigt
Sind. Men den, der forstaar at tage varsomt paa Veje
og med nænsom Haand kæle for dets Eje~domme
ligheder, han kan i Leret faa en Ven for LlVet.
"Som Leret i Pottemagerens Haand, saaledes kan
Jehova forme Menneskenes Hjærier", siger en gammel jødisk Vismand. Han kendte Leret, og han kendte
Menneskehjærtet, han, der skrev denne Linie. . .
Af Ler skabte Gud det første Menneske.
I Huse af Ler fødes, lever og dør vi:' Og til en
Urne af Ler betroer vi Asken af dem, der var os kæ-
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I det nysopgravede Ler kan vi finde Bregner
Padderokker og andre Planter, der voksede paa Jor~
den for titusinde Aar siden. De ligger der uforstyrret
og velbevarede, fugtige som af den Dug, der faldt i
Nat; vi kan tælle deres Frugthobe, vi kan under Lup
følge Bladaarernes fineste Forgreninger og inddele
dem derefter i Arter, Grupper og Klasser.
Jeg kan i Dag ved et let Tryk i det bløde Ler aftegne d.e fineste Hudfolder af mine Fingerspidser, og
om tusmd Aar kan en Politimand tage Leret frem
indregi~trere mit Fingeraftryk i sine Protokoller o~
med SIkkerhed afgøre, at det ikke var mig, der sidste Nat gjorde Indbrud i Guldsmedeforretningen henne paa Hjørnet.
Hvem tør sige, at Leret ikke er et ædelt Materiale?
Denne Evne hos Leret til at modtage og beholde
Indtryk, og den Lethed, hvormed det antåger og skifter Form efter Menneskets Ønske, kalder man Lerets
Plasticitet. Leret er plastisk.
Men det har endnu en Egenskab, der i høj Grad
supplerer den første. Den nemlig, at det ved at bringes til at gløde mister sin Plasticitet, bliver haardt og
holdbart, saaledes at det i Aarhundrede efter Aarhundrede beholder den Form, det havde, da det var i
glødende Tilstand. Alene ved at tørres i Solen opnaar Leret nogen Fasthed. Vi kender alle de gamle
lerklinede H use og de soltørrede "Raasten", der i
~amle Dage var et yndet Byggemateriale. Men egentlig Haardhed faar Leret først ved Glødning. Det gode
Ler kan modstaa en meget høj Varmegrad, og bliver
haar~ere og haardere eftersom Varmegraden stiger,
det rIngere Ler opnaar kun en vis Grad af Haardhed
hvorefter det giver sig til at smelte. Det Ler, de;

rest her i Livet.
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er mest modstandsdygtigt overfor Heden, kaldes
ildfast.
Vil vi have at vide, hvad der foregaar med Leret,
naar det saaledes opgiver sin første plastiske Tilstandsform og antager en ny, der er væsensforskellig
fra den, kan vi spørge Kemikeren, der nu vil svare:
Idet Leret udsættes for Luftens og Solens Paavirkning, uddrives det Vand (i Dampform), der er blandet deri, d. v. s., det Vand, der er mekanisk forbundet med Leret. Derved forhindres Lerets Molekyler
i at skifte Plads paa vilkaarlig Vis, og Leret bliver
fast. UdsæUes Leret derefter for Glødning, uddrives
tillige det Vand, der er i kemisk Forbindelse med
Alluminiumsilikatet, og den nye Tilstandsform op-

staar.
Med andre mere populære Ord: Granitten (Feldspatten) bliver ved at indgaa en kemisk Forbindelse
med Vand omdannet til Ler, der atter kan opblødes
i Vand. Ved Lufttørring fordamper det Vand, som
Leret er opblødet i, og ved Glødningen befries det
tillige for det ad kemisk Vej optagne Vand og bliver
derved atter til et stenhaardt Stof. Der har De Kredsløbetl
Vi har nu talt om Lerets Egenskaber; lad os nu
se, hvorledes disse udnyttes i Praksis.
For at kunne have Nytte af en Ting, maa man
kunne bruge den til noget. Vi m~a altsaa give Leret
en Form, der er anvendelig.
Hvorledes er Karformerne opstaaet?
Da det første primitive Menneske første Gang gled
ud med Foden i det bløde Ler og satte sig paa Halen i det, saa har han maaske nok studset over den

ejendommelige Form, der fremkom der hvor han
havde siddet. Han har set paa Leret og ~traks været
klar over, at det ikke duede til at lave Redskaber af
som han havde Brug for.
'
Derpaa har han smagt paa det og konstateret at
det egentlig fyldte ganske godt i en tom Mave ~en
et Stykke blodigt Kød af en Okse var dog uden' Sammenligning bedre.
Sin Økse lavede han af Sten, med den kunde han
dræbe Oksen.
Stenen og Oksen passede for Manden! Leret var
ikke noget for kam. Men Kvinden!
Det er Kvinden, der har skabt det første Kar.
H~n har straks lagt Mærke til, hvilket dejligt Tidsfordnv, det var at dreje og vende saadan en blød
K.lump Ler ~ sine Hænder. Det var saa blødt og smidigt, et herligt Legetøj i de lange Solskinsdage.
Hun har opdaget, at det bløde Ler fik en mærke~ig. kuglerund Form, naar hun blev ved at kryste det
I sille varme Hænder.
En Dag sad hun saaledes og legede, mens hendes
Tanker svævede ud i det store Rum mellem Himmel
og Jord. I Hænderne holdt hun Leret, der nu var
varmt af hendes egen Varme, silkeblødt som hendes
egen Hud, )mglerundt og vidunderligt· næsten som
et lille Barnehoved.
'
Uden at vide deraf, men i en ubestemt Følelse af
Længsel og Fryd, trykkede hun denne varme, bløde,
runde Nyskabning fast mod sit stærke, nøgne Bryst.
. ... Da hun atter saa paa Leret, var den kuglerunde
Form der ikke mere, men med Undren opdagede
hun, at hendes Legetøj havde antaget en ny og endnu
skønnere Form, saa skøn og mærkelig, at hun ikke
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nænnede at ødelægge den. Varsomt, ganske varsomt
bar hun den hen til et sikkert Sted. Da hun havde
plukket nogle mærkelige Aks med faste, velsmagende
Kærner i, som nok var værd at opbevare, kunde hun
ikke finde noget bedre og yndigere Gemmested til
dem end den Skaal, som hendes skælvende Hjærte
havde formet.
Den første Kartorm, Moderen til alle de øvrige, var
Skaalen, den runde Skaal.
Hvorfor er en Skaal sædvanligvis rund?
Hvorfor er Grundformen for alle Kar den rnnde?
Hvorfor er ikke f. Ex. den trekantede eller ovale
Form lige saa almindelig som den runde?
Den, der har set et Pottemagerværksted, vil maaske svare, at den runde Krukke er meget lettere at
fremstille, fordi man har Pottemagerskiven til Hjælp.
Hertil kan siges, at Ægyptere, Kinesere og vore
egne Stenalderforfædre har lavet runde Kar i tusind
Aar, før Pottemagerskiven blev opfunden.
Nej! Aarsagen ligger meget dybere.
Der er en uskreven Lov, der siger, at enhver Nyttegenstands Grundform er bestemt af den Brug, der
skal gøres af den, af det Formaal, den skal tjene. En
Hammer kan ikke formes som en Harpe, og et Spyd
kan ikke dannes som en Spade.
Et Kar, der skal indeholde noget flydende, er tjenligst, naar det er rundt, fordi alt flydende helst af
sig selv antager den runde Form. ,
Draaben er rund, Jorden, der i Tidernes Morgengry var en flydende Draabe i det uendelige Æte:hav, antog af sig selv den runde Form. (Tænk, hVIS
den var blev en trekantet!) Den flade Papirpose gør sig
saa rund, som den kan, naar vi hælder Gryn i den.

Og fordi Draaben er rund, lader Væsker sig ogsaa
lettest hæld~ ud af et Kar, hvis Munding er rund.
Det volder
d t mgen Besvær at drikke Vand af et GI as,
men e er svært at drikke af en flad Tallerken.
Karret er rundt at den simple Grund, at Draaben
er rund.
Havde Jorden værettrekantet, vilde ogsaa Karrets
Grundform have været den trekantede. Karret er rundt
fordi Jorden er rund.
'
En rund Skaal eller Krukke kan laves af Ler med
Hænderne alene, uden nogetsomhelst Værktøj, enten
ve~ at rulle Leret ud i lange tynde Strimler, der i
SpIralform lægges ovenpaa hinanden, klæbes sammen
og glattes til eller ved ligefrem at modellere Krukken
ud af en passende rund Lerklump.
De jydske Pottekoner laver de nydeligste Jydepotter paa denne Maade. De sidder med et lille Brædt
paa ~kødet oog former paa fri Haand Leret, der ud~
vendig glattes med en flad Træpind.
. Alle de Urner, der findes i vore Gravhøje fra OldtIden, er lavet paa samme Maade.
I den sin:ple P?!t~magerkunsts Teknik bragte
Pottemagerskiven en Revolution. Allerede hos Homer
tales der om den - i Sammenligning med en hvirvlende ~ans: Paa den Tid kendtes den vel kun som
:t alm1l1.dehgt Hjul, der paa sin lodrette Akse sattes
I omdrejende Bevægelse med Ha anden. Saadan kender man den fra ægyptiske og thebanske Vægbilleder.
Men allerede meget tidligt opfandt man den forbedr~de Form, s.om .Skiven har endnu den Dag i
Dag. Et stort SV1l1ghjuI, der med Foden bringes til
at snu~re hurtigt rundt, og paa samme Akse en mindre SkIve foroven. Paa denne mindre Skive anbrin-
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ges Lerklumpen og formes med Hænderne, idet Pottemageren først med begge Hænder kryster Lerklumpen kuglerund og derefter - - stadig mens Skiven
snurrer som et vandret stillet Rokkehjul - trykker
en skaalformet Fordybning i Klumpens Midte. Denne
Fordybning gøres
større og dybere,
Leret trækkes op i
den Form, han ønsker, og med den
ønskede Tykkelse
af Karvæggen.
Denne Fremgangsmaade, der
naturligvis forudsætter enDelHaandelag hos den udøvende, har nu
staaet sin Prøve i
Aartusinder under
alle Himmelstrøg,
og man har endnu
ikke i væsentlig
POTTEMAGER
Grad kunnet forbedre denne saare enkle og ligefremme Teknik.
Alle de kendte gule og brune Syltekrukker, der
laves paa Bornholm, fremstilles paa denne Maade.
Ligeledes de røde Vaser i græsk Stil og det mere
moderne Stentøj. -\
Er et Kar færdigt fra Drejeskiven, kan man efter
Ønske forsyne det med Hanke, Laag og plastiske
Forsiringer; men endnu er Karret blødt og skrøbeligt. Det har endnu ikke bestaaet Ildprøven, Bræn-

dingen, Skærsilden. -

33
. Hvis man. tager en Krukke lige fra Pottemager-

~klven og brInger den i Berøring med Ild, er den i
Løbet af et Minut sprængt i Hundrede Stumper og
Stykker. Aarsagen hertil er den, at Leret indeholder
noget Vand, der kræver en vis Tid for at undvige.
~ed en pludselig Opvarmning danner der sig inde
l Leret Vanddampe, der ved sin kendte Udvidelsestrang fremkalder en saadan Spænding i det skrøbelige Ler, at det med stærke Knald sprænges og efterha anden fuldstændig pulveriseres.
Kun ved Lu/tens langsomme Paavirkning kan dette
Vand uddampes af Leret.
Vi ser altsaa det pudsige, at alle fire Elementer:
Jord, Vand, Luft og Ild maa mobiliseres for blot at
skabe den tarveligste Vandkrukke eller Urtepotte. Jordens faste Masse, Grund/fældet, indgaar Forbindelse
~ed .Vandet og danner Ler; Lu/tens dagelange Paavlfknll1g er nødvendig for at udtørre Leret, og Ilden
er nødvendig for at give Leret den Haardhed, der
maa kræves af en Nyttegenstand.
Nu maa vi tale lidt om Ilden./
Ilden! Hvad ved vi om Ilden?
Den unge, moderne Dame ved, at man maa bruge
Ild, naar man skal have varmet et Krøllejern eller
tændt en Cigaret. _
Den gamle Mand, der lægger Ved paa Ovnen i
de kolde Vinterdage, ved, at Ilden kan baade lyse og
varme,
Men Ilden har endnu andre Egenskaber.
Den lille Pige med Svovlstikkerne saa de skønneste Syner, da Ilden lyste i Vinternatten.
.Ur.tidsl1Janden "Fyr", som Johs~ V. Jensen skildrer i Det tabte Land, var vel den, der yidste
3
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mindst Besked, men som dog bedst forstod Ildens
Væsen.

Ilden er en Guddom!
Ilden er Loke, den lystige, uberegnelige, lumske
As, der kunde sætte Fut i Tilværelsen i Valhalla.
Ilden er Loge, den fortærende, voldsomme, altopslugende Jætte, der aad Madtruget med, da han skulde
æde omkap med Loke.
Vore Forfædre i Hedenold tilbad Ilden, og de overgav til Ilden deres døde Slægtninge og Venner (undertiden ogsaa de levende).
. .
De skaalformede Fordybninger paa Hellenstntngsstenene, mener man, stod i Forbindelse med Forfædrenes Ilddyrkelse, ligesom de ringformede havde
Tilknytning til deres Soldyrkelse.
.
Ilden er ikke blot et kemisk Fænomen, som Vl
lærer det i Skolen, Flammen er kun dens ydre
Klædebon, Ilden har en Sjæl, der er guddommelig
baade i sin Grumhed og i sin Evne til at lyse og
varme.
Den der vil brænde Krukker, er ogsaa Ilddyrker.
Ikke al~ne maa han lære at omgaas Ilden, hidse den,
dæmpe den, men han lærer hurtigt Nødvendigheden
af at b øje sig for dens Magt, at ære den, at elske
.
den og at frygte den.
Franskmændene kalder med Rette det vanskelIge
keramiske Haandværk l' art du Jeu, Ildens Kunst.
Det er ingen Sag at dreje en smuk Krukke, men
det er en Kunst at brænde den saaledes, a1.\den kommer lutret ud af Ilden.
Det er med Ilden, enhver Pottemager maa bestaa
sine sværeste Kampe. Som en af mine Kolleger udtrykte sig forleden:

35
Hves ejn båra ikje hadde dæjn forbanjelia Sjærs-

ijln, så va'd minsjæl Plaser å vara Pottara!
Jeg skal fortælle et lille kinesisk Sagn;';") _ selv
om en og anden i Forvejen kender det fra Bergsøe's
Genfortælling i "Fra den gamle Fabrik". Sagnet illustrerer Pottemagerens Kamp med Ilden:
En Pottemager havde længe gaaet og tumlet med
nogle Krukker, der skulde have en bestemt blodrød
Farve, som er vanskelig at fremstille. Han kunde
ikke faa dem til at lykkes. Ilden vilde ikke føje ham.
Han havde allerede brændt en Mængde, der alle var
ø.dela~t, og nu havde han sat sine sidste Penge og
sll1e sidste Kræfter ind paa et sidste Forsøg.
Brændingen var nær sin Afslutning, Ovnen var
hvidglødende. Spændingen var paa sit højeste. Han
anraabte Ildens Gud om Bistand, og havde Haab om
et godt Resultat.
Han trak et lille Prøvestykke ud af Ovnen for at
se, om Farven var, som den skulde være .... Men
heller ikke denne Gang var den god.
I Sorg og Fortvivlelse sprang han selv ind i sin
hvidglødende Ovn, i sin flammende Grav ....
Da Ovnen senere blev aabnet, stod alle Krukkerne
derinde med den skønneste, blodrøde Farve, men af
Pottemageren var der kun en lille Haandfuld hvid
Aske tilbage. Ofret havde formildet den strenge Gud.
Ja, det er jo kun et lille Sagn, et Eventyr, men
det er alle Pottemageres Sorger og Skuffelser, der har
udkrystalleret sig i denne enkle Fortælling.
Ilden er en streng Herre at tjene; den kan frem*) Efter Lafcadio Hearn: Som e chinese Ghosts, (The tale ol
the Porcellangod).
3*
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kalde fortærende Smerte, men den kan ogsaa baade

det Manden med den store Le, der mejede? Var der
den lille Pige med Svovlstikkerne, der strøg mod Muren en Stikke? Eller var det bare en Gnist fra Bedstefars Esse? .....
Disse ensomme Nætter, hvor smaat bliver stort,
og stort bliver smaat, hvor Nat bliver Dag - og
virkeligt ikke kan skelnes fra uvirkeligt - - disse
Nætter sætter en bestemt Kulør paa ens Tilværelse.
... - Og disse Dage, hvor man efter fuldført Brænding og Afsvaling skal lukke op for Ovnen og se,
om den denne Gang vil give Glæde eller Skuffelse,
disse Dage, hvor Spændingen har naaet sin Kulmination, de giver Livet et bestemt Indhold og Farve.
Men man maa være stærk af Krop og ligevægtig
af Sind, hvis man vil være Pottemager og Ilddyrker.
Det var Ilden og Leret; - -- - jeg har ogsaa
lovet at tale lidt om de bornholmske Krukker.
Paa Bornholm var Oldtidens Pottemagere overordentlig dygtige. Deres Kar bærer Vidne om stor teknisk Færdighed og Snille, stor Sans for Formskønhed
og om megen Opfindsomhed, naar det gjaldt Ornamenter og anden Udsmykning.
Middelalderens Lerarbejder kender vi kun lidt til;
de røde' Munkesten og Tegl kender vi, ogsaa de saakaldte Lydpotter i Kirkerne, men selve Pottemagerkunsten har kun efterladt sig svage Spor.
Pottemagere har der naturligvis til alle Tider været paa Bornholm.
Skrevne Beretninger fra det 18. Aarhundrede giver
os Oplysning om, at der dreves Pottemageri i nogen
Udstrækning, og Museerne kan ogsaa fortælle lidt
herom, men det er som sagt kun lidt, vi ved.
Omkring Aar 1800 var der i Rønne 37 Pottema-

lyse og varme.
Hvis dette ikke var Tilfældet, vilde der overhovedet
ikke mere være nogen Pottemager til paa Jorden.
Jeg selv har omgaaedes Ild saa la,ngt tilba~e, som
jeg kan huske. Min Bedstefar var Smed. MI~1 F~r
. bror var Smed. Det hører til mine tidligste Enndnn~
ger, at jeg i Smedjen stod og betra~tede Gnis~erne,
der sprang op fra den sorte Esse, ligesom StJe.rneskud paa en mørk Himmel. De kunde ~ll1dert~den
springe op i et lille, nysgerrigt Ansigt og trembnn~~
sviende Vabler. -- Det er bare Smedelopperne, Sd
Bedstefar!
Min Morfar var Pottemager eller Fajancer, som
det hedder med et finere Ord. Min Morbroder ligesaa.
Min Far var Pottemager, eller Vasernager om De
vil, og selv har jeg ogsaa forsøgt mi~ i dette ~aand
værk fra min tidligste Barndom. Og Jeg kan give d~t
personlige Vidnesbyrd, at jeg ikke vil bytte mm
Haandtering bort med nogensomhelst anden.
De lange, mørke, ensomme Vinternætter, hvor man
sidder ved Ovnen for at passe Ilden, der snart buldrer lystigt op, saa det knitrer og kna~er i Vedd~t,
snart daler ned i en roligt glødende, lidenskabeligt
varmende Lue, - - - hvor man stadigt har det
hvide Flammeskær i øjnene, den søde Duft af Harpix i Næsen, det stigende og faldende, susende Bulder i ørene. - - -- De lange, lange Nætter, hvor
man er træt af Hede og Spænding, - ~ hvor
man for at svale sig og hvile sig maa gaa udenfor
i Mørket under den store tavse Stjernehimmel. - Et lysende Punkt bevæger sig i en st?r Bue pa.a den
mørke Baggrund .... Var det et Stjerneskud? Var
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gere, men de havde ikke alle Ovn; de, der ingen
havde, fik deres Sager brændt hos en, der kunde
brænde.
Deres Produkter var ofte meget smukke, hvad man
vil kunne se af de i Bornholms Museum opbevarede
Genstande fra denne Tid: smukt formede Vandkrukker med mørke farvemættede Glasurer, Fade, Skaale
o. 1. af gulrødt Ler med hvidgraa, grønne og brune
Ornamenter. Men Pottemagernes Kaar var ynkelige,
selv efter Datidens Forhold.
En Pottemagers Bruttoindtægt var aarlig omkring
250 Rd., heraf skulde betales ca. 120 Rd. til Brænde
og Bly; Resten var " Fortjeneste". Varerne blev af
1
Skipperr solgt især i København for 2 å 2 /2 Sko pr.
Stk., stort og smaat!
Enkelte Pottemagere prøvede at skabe nye Varer,
som "Kridtpiber", Stentøjskrukker O. s. v., men Forsøgene mislykkedes alle. Kun en Virksomhed ~av?e
Held til at frembringe noget godt nyt. Det var Spletz S.
Af en hvidgraa Masse lavede den tyskfødte Pottemager Spietz og hans Sønner de nydeligste Ting.
der, hvad Form, Udsmykning og Holdbarhed angaar,
var ypperlige.
.
Hos en Marskandiser i Læderstræde har Jeg set
et Skrivetøj fra Spietz's Værksted til Salg for 75 Kr.,
skønt det var noget ramponeret. Hvis Spietz selv
havde kunnet regne med en tilsvarende Pris for sine
Ting, var Virksomheden sikkert ikke bleven nedlagt
..
saa snart.
Da gamle Spietz var død, formaaede Sønnerne ikke
at holde Virksomheden i Gang; de opgav det Værk,
der var saa smukt begyndt, og endnu har der ikke
vist sig nogen Arvtager til det.
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Omkring 1850 var man kommen ind paa at lave
det saakaldte Majolika. Wolffsens og Brødrene Sonnes Værksteder var de førende paa dette Omraade.
Majolikavarerne var Brugsgenstande, der i Form Udsmykning og Farve var noget rigere udstyret' end
de alm. Pottemagervarer. De skulde ikke alene tjene
de rent praktiske Formaal, men tillige være en Glæde
for øjet. Pottemagervarerne hørte til i Køkkenet·
Majolikavarerne var Nyttegenstande med et vist Dag~
ligstuepræg.
Omkring 1860 begyndte Tilvirkningen af Terracotta. En Terracottakrukke gjorde ikke Fordring paa
at kaldes nyttig, den skulde virke alene ved sit smukke Ydre. Den havde intet med Køkkenet at gøre, men
krævede sin Plads paa Etageren i forrige Aarhundredes Stadsstue.
Det var min Far, der havde den Dristighed at stole
paa sin Tids Sans for det smukke i saa høj Grad,
at han turde udelade det Nyttemoment, der hidtil
havde præget al Tilvirkning af Lervarer.
Den nyere Tids Frembringelser og Forsøg med
Ler og Ild skal jeg ikke komme nærmere ind paa
her. Det maa blive vore Efterkommeres Sag.
Oldtidens ærværdige Gravurner, Pottemagervarerne
fra den fattige Tid omkring 1800, Spietz's Fajancer,
Wolffsens Majolika og Pars Terracotta staar med
~re ved Siden af hinanden som Udtryk for forskelhge bornholmske Epokers Skik, Stil og Smag.

Vi ?ar n u set, hvad en Krukke er lavet af, og vi
har skitseret, hvorledes den er bleven til. Vi har set
lidt paa Krukken selv og dens Historie. Til Slut kunde
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jeg. have Lyst til at stille det mærkelige Spørgsmaal :
Hvad kan en Krukke indeholde?
Ja, det er næsten ubegrænset, hvad en Krukke kan
rumme.
Dens oprindelige Bestemmelse var at tjene til Opbevaring af Fødevarer, dernæst til at optage Asken
fra Ligba alet.
.. ....
Disse to i og for sig meget værdige Fonnaaltjencr
Krukken troligt endnu den Dag idag.
Vi bruger ogsaa Krukker, naar vi paa en Festdag
vil pryde vort Hus med Blomster. Blomsterne pryder
Krukken og Krukken Blomsterne.
Det maa være dejligt at være Krukke, naar man
altid var fyldt med friske Blomster!
En Krukke kan ogsaa rumme uhaandgribelige Ting:
En Potpurrikrukke kan mange Aar efter, den er
tømt, endnu indeholde Duften· af Roser og Lavendler.
Husker De "Hyldemor" ? saa ved De, at en ganske almindelig Tepotte kan rumme et helt Eventyr,
Pandora, Psyche havde en lille Krukke, der indeholdt al Verdens Sygdom og Forkrænkelighed ....
og tiUige Haabet! Det var ikke saa lidt!
En Krukke kan indeholde noget, som de fleste
ikke tænker paa, en Vare, der synes at blive sjældnere og sjældnere i denne materialistiske Tid, og som
jeg derfor har villet pege paa i Aften:
En Krukke - omend den er uanselig og ringe kan undertiden, naar man· betragter den indvendig
fra , rumme en lille Smule Poesi.'
...
Af de bornholmske Kaoliri- og L~tlejer udvindes
ikke alene Materiale til Fremstilling af Kar, men ogsaa Raamateriale til Mursten, Drainrør, ildfast Sten

og Klinker. Murstensfabrikationcn, der er i udmær~et Drift, ~g som afgiver et ypperligt Bygningsmatenale, skal Ikke nærmere omtales, da den ikke adskiller sig synderligt fra Murstenstilvirkningen i det øvrige
Land.
Den ildfaste Sten, Chamottestenen, der fremstilles
af en Blanding af Kaolin og Ler, er en skattet Vare
paa Grund af dens store Modstandsdygtighed mod
Ild o~ Varme. Den anvendes ved alle mulige Ovne,
Indfynngssteder og Skorstene, hvor almindelig Mursten enten vil sprænges eller smelte under Ildens Paavirkning.
Klinkerstenen fremstilles af Lerarter, der lader sig
sintre uden at smelte; den anvendes paa Grund af
si~ ringe Porøsitet og store MOdstandsdygtighed mod
Slid og Stød i stor Udstrækning til Stengulv- og Fortovsbelægning o. s. v.
Kaolinen udføres i renset (slemmet) Tilstand til
Brug i. Papirfabrikker, som Fyld i Papirmassen, og i
a~det mdustrielt Øjemed. Det er store, veldrevne
Virksomheder med Hundreder af Arbejdere, der udnytter Kaolin- og LerIejerne paa denne Maade.
- Og saa tilsidst nogle Ord om "Klokkerne".
Det er vel en Kendsgerning, at et bornholmsk
Stueur bringer Hygge med sig, og at det er en god
Ven i de Gamles Stuer.
Den bornholmske Urindustris Periode var kort og
glansfuld. I Løbet af halvandet Hundredaar blomstrede Industri~nop, kulminerede og sygnede hen,
men den var ejendommelig, og Produktet saa smukt,
at de bornholmske "Klokker" endnu den Dag idag
har bevaret deres Folkegunst.
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I Modsætning til de forud omtalte Industrier er der
det ejendommelige ved denne, at den ik~e er baseret
paa nogetsomhelst bornholmsk Raamatenal:. De :"etaller der krævedes til Urværkerne: Jern, Staal, Kobber, Bly og Tin, maatte føres hertil udefra, ligeledes for
en stor Del Træet til Urhusene og Malerfarverne. Det
særligt bornholmske ved Urene er den Sindrighed,
Præcision og Skønhedssans, hvormed de et forarbejdet.
Før Bornholmerurenes Tid havde man Solure og
Timeglas at maale Tiden med. De første mekaniske
Ure man ved om paa Bornholm, var naturligvis store
Rariteter og takseredes f. Ex. ved Skifter i Dødsboer
til en Værdi som 4 Heste eller 6 Køer; altsaa en
meget høj Pris.
. .
"Klokke"fabrikationen begyndte først ngtlgt omkring 1750 med Brødrene Arbo~, der vel. maa betragtes som Skaberne af denne ejendommehge Industri. Ved Slutningen af det 18. Aarh. bestod der allerede en Mængde Smaaværksteder, hvor "Bornholmere" blev til.
.
.
Urene var af saa god Kvalitet, at Kongen hk øje
paa dem og skænkede de 'Rønne-Urmagere ikke a~ene
forbedret Værktøj men tillige kontante Pengemidler
til Rejser og Dygtiggørelse af unge fremadstræbende
Fagmænd.
Ved denne Tid udførtes allerede adskillige Ure fra
Bornholm, og i Aarene 1804-5 var Værdien af de
udskibede Ure oppe paa omkring 30,000 Qaler. I
Rønne boede der i 1835 78 Urmagere (~vende .og
Lærlinge indbefattet) og der tilvirkedes aarh? omknng
2000 "Klokker" - en ret betydelig Industn efter Da-
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Den mest almindelige Form for Bornholmerure var
det velkendte, paa Gulvet staaende Urhus med 8-Da~es .Værk og Timeslagsindretning, og 2 Hovedtyper
I Stilen var de fremherskende: En tidligere, Louis
XVI-formet, med firkantet Metalskive og livlige Farve:, og en senere, Empire-formet med rund Skive og
hVidmalet. Der lavedes imidlertid ogsaa andre Modeller i rig Variation, lige fra den ganske enkle uden
Kasse -- den saakaldte "Væggjasmed" - til den
mest komplicerede med Sekundvisere Kvarterslag
Datoviser o. s. v. Enkelte Klokker ku~de vise Maa~
nens Faser, de 12 Apostle og meget mere.
Urmagerne søgte at overgaa hinanden i sindrigt
udspekul:rede !'1ekanismer, og for ikke faa slog Forstanden Ikke tIl. De blev forstyrrede i Hovedet af
Spekulation eller af Sorg over mislykket Arbejde.
Saa længe Urmagerne lavede første Klasses Haand~rbejde, klarede de sig udmærket, men da de slog
II1d paa Masseproduktion, hvilket undertiden gik lidt
ud over Nøjagtigheden og Skønheden, kunde de ikke
klare sig i Konkurrencen med Fabriksurene, navnlig
de schweitziske.
Mod Slutningen af forrige Aarhundrede sygnede
~rtilvirkningen helt hen og Urmagerne døde ud. Ved
Sidste Aarhundredskifte levede endnu en halv Snes
Stykker af de gamle Veteraner, men kun en enkelt
af dem dyrkede endnu Haandværket. Siden har flere
søgt at genoplive den gamle Urindustri.· Der er lavet
udmærkede Ure baade i Rønne og i Hasle, men ud?ver et rent haandværksmæssigt Stade er det hidtil
Ikke lykkedes at drive det. Der er noget ved Urene, som ikke findes ved
nogen af de øvrige bornholmske Industriprodukter,

tidens Forhold.
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no et fortroligt. De ligesom taler til os; taler ikke
g om Dage Timer og Sekunder, ikke alene 0111
l ene,
a
F
t·d Uret {nar
Nutid, men ogsaa om Fortid og rem I .
b
sin trofaste, stilfærdige Gang uanfægtet, omend ofte
C

upaaagtet.
Bl
S
Børn saa vi Bedstefar trække det tunge ylod ~;; vi saa, hvor det hævede sig fra Bunden, steg
. dtil det gemte sig oppe under den blanke
og steg, 111
fl tt t· d . Fars
Skive Da Bedstefar døde, blev Uret y e 111 .1
Stue . hvor det i sin alvidende Ro va: Vidne tIl vore
Sor~er og Glæder, naar vi var syge 1 de lange Nætter og naar Juletræet skulde tændes ... og nU trække; vi selv det op, mens vore Børn med Undren ser
det tunge Lod stige og stige.
.
Vi kommer til at elske disse gamle Ure, ~er. gik
før vi blev født, og som ikke standser, fordi VI en
skønne Dag er slidt op og bæres ud.
Og det, vi kommer til at holde af dem for, det~
de gamle Ure siger til os hver Dag og Nat, hve
Time paa Dagen, er dette:

ØSTERLARSKIRKE INDVENDIG

Bornholms Kirker.
Foredrag af Arkitekt, Professor Mathias Bidstrup.

B

ornholm har i den senere Middelalder haft 28 Kirker og Kapeller, opførte af Sten. De kan deles
i følgende Hovedgrupper:
15 Landsognekirker: st. Knuds (Langhuskirke med
Taarn, paabegyndt samtidig, men udvidet foroven,
intet fritstaaende Klokketaam). Alle Helgens (Nyker,
Rundkirke, Klokketaarn), St. Klemens (Langhuskirke,
T3arl1, muligvis senere opført, nedbrudt Klokketaarn),
St. Allders (Ruts ker, Langhuskirke, efterbygget Taam,
Klokketaarn), St. Olavs (Rundkirke, Klokketaam), St.
Mikaels (Rø, Langhuskirke, samtidigt Taam, nedbrudt
KlbkketaarnY:), St. Laurentius (0sterIars, Rundkirke,

Klokken slaar,
Tiden gaar,
Evigheden forestaar.

*) Helgennavnene paa Ruts og Rø Kirker er i den senere
Tid angivet omvendt.
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Klokketaarn), St. Marie østre (Langhuskirke, samtidigt
Taarn, Klokketaarn), St. Jakobs (Ibsker, Langhuskirke,
samtidigt Taarn, Klokketaarn), St. Budolfi (Bolsker,
Langhuskirke, efterbygget Taarn, Klokketaarn), St.
Pouls (Isanghuskirke uden Taarn, Klokketaarn), St.
Peders (Langhuskirke, formentlig efterbygget Taarn,
intet Klokketaarn), St. Johannes (Aakirke, Langhuskirke, efterbygget Taarn, nedbrudt Klokketaarn), St.
Marie vestre (Langhuskirke, efterbygget Taarn, intet
Klokketaarn), St. Nicolaj (Nylarsker, Rundkirke, Klokketaarn).
Af Borgkirker har her været een: st. Margrethe
paa Hammershus.
5 Bykirker.' St. Nicolaj i Rønne, st. Nicolaj i Neksø,
Kirker i Svaneke, Allinge-Sandvig og Hasle, "hvilke
tre sidstnævnte Kirkers Helgennavne .er mig ubekendte".
Af Kapeller har her været mindst 7: Salomons paa
Hammeren (ved Tingbakken ; Kilde og Fiskeplads),
Den hellige Trefoldigheds i Rø (Kildekapel), st. Anna
i Gudhjem (Fisker- og Sømandskapel), St. Margrethes
i østermarie (Jorddrotskapel), St. Anders i Ibsker (formodentlig Klosterkapel), St. Jørgens i Aaker (Hospitalskapel), St. Marie i Rønne (Greifswaldernes Kapel
for deres Søfolk). - Om der ved St. Josefs Kilde ved
Tejn, St. Ludes Kilde i Aaker eller ved Ravnsgaard
i østermarie har været Kapeller, vides ikke. Ved Bisko ps kilde i Nyker har der neppe været noget Kapel.
st. Anna i Gudhjem er i vor Tid afløst af en ny Kirke.
Alle Bykirkerne har formentlig oprindelig været
Kapeller. Var Rønne første Sognekirke oprindelig Kapel, saa var dette det største her paa øen. Under
Nedbrydningsarbejdet 1916 skønnedes den nt.. Rønnes

BORNHOLMS FIRE RUNDKIRKER

Foroven tilhøjre :
NYKIRKE
(Allehelgens Kirke).

OLSKIRKE
(SI. Olaus).

'I
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første Stenkirke at have haft et samhørigt Forsvars-,
Vagt, Fyr- eller Klokketaarn ved sit sydvestre Gavlhjørne og Vest for Taarnet et Voldanlæg med Baalsteder. I Aarene 1881-92 blev Klemens, Rø,
0stermarie oa Vestermarie Kirker nedrevne og erstattede af helt ;ye Kirker; af 0stermarie Kirke staar en
Del tilbage som Ruin.
.
De '15 Landsognekirker ligger nogenlunde l Kreds
om Højlyngen og i de mere befolkede Egne, Rø ca.
1500 m fra Kysten, andre 8 fra ca. 2500 til ca. 3400
m og 3 fra 3700 til ca. 4000 m fra nærmeste Kystlinie, medens der fra denne er ca. 5000,. 5900 og
7160 m til henholdsvis Aaker, Vestermane og Klemens Kirker; alle har Udsyn til Havet.
.
Alle 15 Kirker har formentlig ligget inden for KIrkegaardsdiger. 12 har haft firkant.ede Taarne af ~atur
stensmurværk, som i senere TIder er blevet lI1dret.
tede til Klokketaarne.
Kirkerne er opførte ikke blot til Kirkebrug, me~
ogsaa til Værn for Menighederne; dette ses klar~st l
Rundkirkerne, en Slags Kirkeborge. De 4 RundkIrker
har alle ringformede Tøndehvælv om en, gennem fl~rE'
Stokværk opført Centralpille, der i de 3 er maSSIV,
men i 0sterlars opført som aaben Rotunde. - ~lere
af Langhuskirkernes Taarne har mærkbare Hvælvll1gsanlæg, og mindst 2 af disse Kirker har været to.
skibede. -Stenkirkerne blev opført som Afløsere af Træklfker
fra Ilte Aarh. De maa have krævet hver vel mindst
3-4 Aar til Opførelsen og blev opført ikke~i. Ufredstider, men nødvendigvis i Tider med fredehge Forhold. Deres Fæstningsanlæg har næppe vær~t andet
og mere end værnende Tilflugtssted for Met1lgheden
\

o? Omegnens Befolkning overfor Røvere og UgerI1lngsmænd, væsentligst fra Søen. Ved Belejring manglede de jo ogsaa Vand. Forøvrigt vides intet om
Træfninger ved Kirkerne, heller ikke om disse har
været belejrede
eller været Led i
Tidens Rigsværn.
Byggetiden kan
da tænkes at være de ca. 50--70
Aar mellem 1180erne og 1240erne,
for Peders og
Pouls Kirker vel
endnu senere, senest vel for dell
sidste.- Et Aarstalsfragment paa
Pillen i Ols Kirke
læstes 5te Marts
1892 som 1195;
det sidste Tal var
noget utydeligt.
AAI<JRKE
Th. Svendsen
Mundtlige Overfot.

leveringer er meddelt om Aarstallene 1188 og 1287
i Nykirke. Denne Kirke synes da at have været det
første noget famlende Forsøg for Rundkirkerne. Rækkefølgen for Rundkirkerne bliver sandsynligvis: Ny
Kirke, Ols, Nylars og 0sterlars. Forsvarsanlægget er
mest formaalstjenligt i de to sidste, Nylars er desuden den mest velproportionerede og den fineste i
sit Anlæg. I denne Kirke er der 1881-82 under Restaurering fundet 31 Mønter, hvoraf l fra Knud VI
4
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det indre Hjørne af Kor- og Apsisfundamentet samt
1 fra Valdemar Sejr i det oprindelige Stenalters Fundament. Koret er da paabegyndt i Slutningen af
Knud VI's Regering og Alteret i Begyndelsen af
Valdemar Sejrs.Vestermarie Kirke var opført af
Granit og hugne
Sandsten, i Ruts
og Klemens var
der anvendt Kildekalksten.
I Kirkernes Arkitektur kan spores
Paavirkning af de
almindelige europæiske Strømninger. Ikke i de runde Grundplaner elDØBEfONTEN I AAKIRKE
ler i Stentrapperne
spores stedligt Særpræg, men kun i Rundbygningernes massive, gennem flere Stokværk opførte Centralpiller med de ringformede Tøndehvælv.
Kalkmalerier findes saa vel som værdifuldt Billedskærerarbejde, ejendommelige Døbefonter o. a. Enkelte af Runemindesmærkerne har haft Forbindelse
med Kirkerne. Møntfulid i disse har ikke været ringe.
(Resume ved Th. Und).

TORNEGAARD

Thorkil Svendsen fot.

Bornholmske Folkesagn.
Af Arkivar Hans Ellekilde.

l. BONDEVEDDE.

T

ornegaard i Pedersker Sogn er Bornholms sagnberømteste Gaard; her boede i Følge Sagnets
Vidnesbyrd i gamle Dage den Bondevedde, der kæm~ede saa ihærdigt med Bjærgpuslinger og Trolde.
Endnu den gamle Jens Hansen, som ej~r Bondeveddes Gaard, kan fortælle om, at Underjordsfolkene
fra først af boede i de to Høje lige op ad Tornegaard, vest for Gaarden, men Bondevedde blev til sidst
ked af at have dem der, og saa tog han Kørepisken
?g drev dem foran sig, ligesom man driver Kvæg, og
Jog dem op til Falhøj, alt imens han sang:

Ha~driv-hå, fraa Alhøj til FaIhøj!
4"
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Hvornaar Bondevedde har levet, ved vi ikke med
Sikkerhed, og vi kender slet ikke hans virkelige Navn,
Bondevedde er hans Kendingsnavn, hans øgenavn
om man. vil, men jeg tvivler forøvrigt ikke paa, at
Bondevedde virkelig har levet, og at han har boet
paa Tornegaard i Katolicismens Tid omkring. 1450
eller maaske endnu før, i al Fald en rum Tid før
1624 hvor han nævnes for første Gang, den Gang
liges~m 300 Aar senere blot ved sit Kendingsnavn
Bondevedde, ikke ved sit virkelige Navn. Bondeved~e
har efter min Opfattelse været en ikke helt dagligdags Personlighed, ellers vilde han jo forlængst v~re
glemt. Han maa have været en Kristendommens Stndsmand mod det Hedenskab, hans Forfædre, der l.agde
Tornegaarden saa tæt op til Oldtidens Gravhøje de
kunde komme, har været befængt med. Vi har Sagn
om Bondevedde optegnet saa tidlig som 1624 eller
1625 af Hans Ravnholdt, Præst i Pedersker 161 ~-39,
indsendt til Ole Worm, Kristian den 4d.es Livlæge,
Runeindskrifternes og Oldsagernes begejstrede Forsker. Jeg gengiver nedenfor Hans Ravnho~dts Ber.etning ganske med hans egne Ord, men I vor Tids
Retskrivning:
Der er en gemen Sagn [J: almindelig fortælling] over Bornhol~ om en i denne Sogn, som hed Bonde Vedde, hvilken der

skulde være'fød af en Havfrue, med hvilken fa,deren havde.O m l
den Tid han en Gang gik ved Stranden, hVIlken
gænge se,
dre ikke
..
Bonde Vedde der var synsk, og det kunde se, som an
D ne den Tid faderen var død, bekom Gaarden, gav sIg
i Æg~;sk;b; og den Tid Hustruen blev frugtsommel~g, og Barselnød var forhaanden, haver Bonde Vedde gaaet f em om en
Høj, kaldet Korshøj, i hvilken Bjergetroldene hugge paa et Stykke
Træ og sagde: ,Hug det snevnæset, saa er Bonde Veddes Hut "Og som nu Kvinder var hos hende i hendes Barselnød,
~~~ Troldene med deres Troldbillede, tog Kvinden af "engen

og lagde Troldbilledet i Steden, hastede med Bonde VeddesHustru ad Vinduet til de andre, som var der udenfore. Men Bonde
Vedde var før færdig end de, tog imod sin Kvinde, de andre
Kvinder uafvidendes. Lod saa gøre sin Bageovn varm, kaste Troldbilledet der ind; Kvinderne gave sig ynkeligen, som til Stede vare,
ikke andet videndes, end at det havde været Bondeveddes Hustru, som opbrændes; men siden forgik dennem denne Sorrig
den Tid [de] igjen med Glæde saa Bonde Veddes Hustru levendes.
Item siges der, at han i lige Maade kom en Gang frem om
den samme Høj og hørte Troldene sige: ,I Morgen skal Bonde
Veddes Hustru brygge, saa vil vi derhen, at hente Øllet fra
hende." Hvad sker? Bonde Vedde gaar hjem, lod sin Bryggekjedel fuld med Vand og gjorde det det allersy[d]hedeste han
kunde, og sagde til sine Karle: ,Hvor jeg slaar med Vandet,
der skulle I slaa med Træstænger.« Den Tid Troldene kom med
deres Saa og en Jærnstang at hente Øllet, slog Bonde Vedde
dem over med Vandet, og Karlene slog med Stænger, alligevel
at de saa ingen, og i saa Maade forjagede Troldene fra Saaen
og Jærnstangen. Siges, at Bonde Vedde gav Jærnstangen til Pederskirke, og skulde det være de Jærn, som Kirkedøren hænger udi.
Item siges, at han en Gang red frem for Højen en Nats Tid;
da dansede Troldene omkring Højen og vare lystige, drukke
Bonde Vedde til; den Tid han fik Bægeret, lod han, som han
drak, slog det over Akselen og kom en Part paa Hesten og gik
saa vidt Haaret af, som det paa kom. Men Bonde [Vedde] red
hjem med Bægeret, og gav det siden til Kirken, hvor der blev
Kalk og Disk gjort af i Kirken.«

Af Hans Ravnholdt haves der ogsaa en lidt yngre
Beretning, optaget i en Beskrivelse af Pedersker Sogn.
Den indeholder de samme 4 Sagn som den ældre
Beretning i ganske samme Orden: 1) Bondevedde
født af en Havfrue, 2) Bondevedde brænder Træbilledet, der tilsyneladende forestiller hans Hustru, 3) Ølbrygningen, Bondevedde skolder Bjergtroldene og
lader dem gennemprygle, 4) Bondevedde tager Troldenes Bæger og lader Kalk og Disk lave deraf til
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Pedersker Kirke. Desuden indeholder den yngre Beretning endnu et femte Sagn, et Sagn af samme Type
som det, Jens Hansen 300 Aar senere kan fortælle
om Bondevedde, der driver de underjordiske fra Alhøj til Falhøj. Det lyder saaledes: "Og gaar endnu
Rygtet paa denne Dag af, at Bonde Vedde haver saa
handlet med Bjerge-Pusling(ene) i Korshøj, saa de
nødes til at undfly, saa de er henflyttet i Falhøj."
Vi ser af dette Sagn, at Alhøj den Gang har heddet Korshøj ; Hans Ravnholdt fortæller i den yngre,
lidt udførligere Beretning, at ogsaa den nuværende
Tornegaard blev kaldt Korshøj, han nævner os den daværende Beboers Navn "Anders Svendsen i Korshøj "
og siger udtrykkelig, at Gaarden har sit Navn af
Højen, der dengang som nu laa "Nordvest ved en
Bondes Længe." De tre af Sagnene fortælles omtrent
paa samme Maade som i den ældre Beretning, kun
Havfruesagnet er noget fyldigere: Havfruen siger til
Bondeveddes Fader: "Om et Aar skalt du komme
igen, og her finde en Søn, han skal kunne fordrive
Bjærgepuslinge eller Trolde. Hvilket ogsaa skete, at
Aarsdagen derefter kom han og fandt et lidet Dre~ge
barn liggendes ved Havbredden, hvilket han tog hjem
med sig, fostrede det op og kaldte det Bonde Vedde.
Samme Bam vokste op, blev stor og stærk, og blev
synsk og kunde se det, som andre ikke kunde se."
De fem Bondeveddesagn, som Hans Ravnholdt
har optegnet, genfindes alle i Nutidsoverleveringen
fra det 19de og 20de Aarhundrede ~ alle naturligvis
i mere eller mindre afvigende Varianter. Men desuden
findes der et Par Bondeveddesagn i Nutidsoverleveringen, som Hans Ravnholdt ikke har faaet fat p.aa
i sine Opskrifter af Sagnene fra Kristian den 4des Tid.

55
Begge Sagnene er 1927 optegnet af Avlsbruger Peder
Thorsen i Pedersker, saaledes som han havde hørt
dem i sin Faders Smedie i Nylarsker, et Pår Mil Vest
for Pedersker, da han var Dreng:
Bondevedde laa en Aften udenfor en Hoj, hvor Underjordsfolkene boede; han hørte, at de bestemte at ~ende en ud til
hver af Gaardene deromkring for at stjæle, hvad de kunde faa.
Han, som skulde til Bondevedde i den følgende Maaned, maatte
tage alt, hvad Pigen tog paa om Morgenen, inden hun havde
vasket sig. Bondevedde gik hjem og lovede Pigen dobbelt Løn
for at vaske sig, straks hun korn af Sengen. Maanedsdagen efter
var Bondevedde igen ved Højen og hørte efter, hvordan det
\'ar gaaet. Underjordsfolkene kom hjem, den ene efter den anden, med mange dejlige Ting; sidst kom han fra Bondevedde,
og han havde ikke mere end en favnfuld Kvas ocr et Maal
Mælk. Pigen var et Par Gange kommet lidt sent o;, og den
ene Gang havde hun fyret op, inden hun vaskede sig, og den
anden Gang malket Køerne. Det var jo ikke meget, men nu
skulde de hævne sig.
En af dem blev sendt til Tornegaard, han skulde om Aftenen, naar de sad og søbede Grød, fare i den første Skefuld,
som Karlen tog, og som han skulde tabe paa Vejen fra fadet,
for derefter at følge med i Grøden og siden ryste Karlen som
• Kalden", saa kunde jo Bonden ikke faa Gavn af sin Karl den
kommende Maaned. Næste Aften de sad til Bords, passede
Bondevedde paa. Karlen tabte rigtig den første Skefuld paa
Vejen fra fadet og vilde til at tage den op igen, men Bondevedde snappede Grødklumpen og smed den i en gammel Violinpose af Kalveskind, snørede godt til for den og hængte den
paa Væggen. Straks begyndte Posen at ryste ganske forskrækkeligt, men Bondevedde gik efter Tyrepisken og pryglede Violinposen det værste han kunde, indtil den blev stille. Det samme
gentog sig Dagen efter, Sækken rystede, men fik sine Tærsk,
til den blev rolig. Hele Maaneden gik det saaledes, men tiIsidst kunde Sækken bare spjætte en lille Smule; den fik da sine
Bank, og saa faldt den til Ro. Maanedsdagen efter var Bondevedde igen ved Højen. Rundt omkring fra kom Underjordsfolkene
hjem, undtagen ham fra Tornegaarden. Saa maatte de afsted at
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hente ham, de kom asende med ham, men bevares, hvor saa
han ud: han var saa elendig forbanket, at han hverken kunde
gaa eller staa. Han turde ikke komme til Bondevedde mere, og
de andre var ogsaa bange for det, saa Bondevedde fik Fred for

et vanskeligt Livsproblem, han maatte kæmpe igennem
til Afgørelse, enten Sejr eller Nederlag. For ham var
Højens Vætter en faktisk Realitet, ikke som for os
en folkepoetisk Forestilling. Han har troet paa Højfolkenes faktiske Existens som onde dæmoniske Væsener, fra hvem alle Ulykker og Vanheld i Gaarden
og i hans eget Liv stammede. Sagnene fremhæver
stærkt, at han har været synsk i en ganske usædvanlig Grad, "han kunde se det, som andre ikke kunde
se." Det betones udtrykkeligt baade i Barselkvindesagnet og i 0lbrygningssagnet, at han tydelig kan
se Bjærgtrolde, hvor almindelige Mennesker, de fødselshjælpende Nabokoner og Bondeveddes træstangbevæbnede Karle, intet kunde se, formodentlig af den
simple Grund, at der intet faktisk var at se. Den
historiske Bondevedde har haft den psykologiske
Ejendommelighed at være synsk i en saa usædvanlig
og paafaldende Grad, at den gængse Forklaring paa
en saadan Synskhed, at han var et Søndagsbarn eller
et Juleaftensbarn ikke slog til, man maatte have en
kraftigere, en mere direkte Forklaring paa denne
usædvanlige Synskhed. Man digter da den Forklaring, at hans Fader, Bonden i Gaarden nærmest Havet, har avlet Sønnen med disse overnaturlige Ævner
i Omgængelse med en Havfrue. Fra denne overnaturlige Moder har han arvet sin usædvanlige Synskhed
og tillige sin i Naboernes øjne næsten overmenneskelige Kløgt. Et bornholmsk Havfru~sagn optegnet
1859 paa Falster efter en bornholmsk Sømands Fortælling, fortæller, at Faderen havde faaet Havfruen i sin
Vold ved at tage Grimen af sin Hest og kaste over hende. Hun Iod ham komme Dagen efter ned til Stranden
for at hente sin nyfødte Søn. "Han er kun halvt saa

dem siden.

Hermed har jeg opregnet de syv vigtigste Sagn
i Bondevedde-Sagnkredsen, og Spørgsmaalet er nu,
hvad fortæller disse syv Sagn os om den gamle forhenværende Beboer af Tornegaard, som Sagnene kalder Bondevedde. Ja, først og fremmest fortæller Sag~
nene, at han har stillet sig i et afgjort fjendtligt F orhold til Bjærgtroldene i de to mægtige Høje Alhøje,
liggende saa tæt ved hans Gaard, som det omtrent
var muligt at komme. Mens det er en Hovedregel
i de bornholmske Sagn, at Forholdet til Gravhøjenes
Vætter er venligt og præget af Tillid, saa finder vi
her en Sagnkreds paa 7 forskellige Sagn, alle præget
af en fjendtligt Forhold til Højens Vætter. Aarsagen
til denne paafaldende Ejendommelighed maa være
den, at den historiske Bondevedde har brudt med
sine Forfædres og Landsmænds hedenske Tro paa
Højens Vætter som venligsindede, velsignelsesrige
Væsener. At hans Forfædre, i al Fald hans Forgængere i Tornegaard, har næret denne hedenske Tro i
ganske udpræget Grad, kan vi se af, at de har bygget deres Gaard :iaa tæt op til de mægtige Alhøje
(Helligdomshøje ?), som det omtrent var dem muligt
at komme. De har ikke baaret Angst for de i Højen
boende Vætter, de har næret den Tro, at jo nærmere
de kunde søge ind til Højen, des rigere var den Trivsel, den Velsignelse de kunde vente, derved skulde
komme til at raade i Gaarden. For den unge Bondevedde har Alhøjes truende Nærhed ved hans Hjem været
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klog," sagde hun, "som han vilde have været, om du
ikke havde lagt den Grime paa mig, men hatf er dog
alligevel syv Gange klogere end andre Mennesker."
Den historiske Bondevedde har ikke blot indbildt
sig selv og faaet andre til at tro, at han kunde se
de forhadte djævelske Uvætter, men han har ogsaa
følt, at han havde Magt over dem i Kraft af sin store
Klogskab og udprægede Viljestyrke. Han vidste med
sig selv, at han var en Mand, der kunde gennemskue deres Rænkespil og holde dem i Ave, - Naboerne har storlig undret s'ig over det Vovemod, han
lagde for Dagen i Kampen mod Uvætterne. Mindst
af alt har den historiske Bondevedde følt sig som den
lille i Højenes trykkende Nærhed, følt sig afmægtig
i de forhadte Fjenders Vold, nej, han har følt, at det
var ham, der havde Krammet paa dem, ikke omvendt.
Kilden til denne Styrke maa for den historiske
Bondevedde have været hans stærke, overbevisningstro Kristendom. Vi lægger Mærke til, at Højen nordvest for Tornegaard, som i Jens Hansens Sagnfortæl;
Jing kaldes Alhøj, for 300 Aar siden har været kal e
det Korshøj. Grunden hertil er den ganske simple,
at Højen har faaet Navn af et Kors, der havde været
rejst paa Højen. I 1624 var dette Kors forsvundet,
ellers havde Hans Ravnnoldt utvivlsomt omtalt det;
det kan være faldet af Ælde paa den Tid og ikke
være fornyet, eller det kan være omstyrtet i den store
Kirkerenselsestid 1536. Jeg gætter paa, at dette Kors,
der har givet Alhøj sit nye, nu forsvut1dne,Navn
Korshøj, fra først af er bleven rejst af den historiske
Bondevedde, som et virkningsfuldt Mornet1ti Kampen
mod de ham forhadte Uvætter. Jeg kan meget vel
tænke mig, at Bondevedde har indviet Højen og dre-
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vet de djævelske Væsener, som boede der i Vestsiden
af Højen, bort til Falhøj paa den anden Side den
skærmende Bæk, og at han, før han gjorde dette afgørende Skridt, har paalagt sine Folk Forsigtighedsregler af den ene eller anden Art, f. Eks. som Sagnet
fortæller, paabudt sine Folk at vaske deres Hænder
0111 Morgenen, før de rørte paa Føde eller andre Ting,
for derved at hindre, at disse Ting kom i Uvætternes
Vold og blev ødelagt af dem -- en hygiejnisk Forsigtighedsregel, der viser, at Bondevedde var langt
forud for sin Tid. De gamle nedarvede Offerskikke,
at overlade Vætterne de første Draaber af Øllet, ved
at spilde det paa Gulvet, eller den første Skefuld af
Nadvergrøden, ved at "tabe" den, har Kristenmanden
Bondevedde efter min Opfattelse naturligvis fuldstændig brudt med; der maatte intet Øl spildes til Vætterne, den første Offerskefuld af Grøden maatte ikke
overlades til Vætterne, nej, Bondevedde viser sin Magt
ved at indeslutte den første Skefuld af Grøden, Vætternes gamle Rettighed, i en Læderpose og gennemprygle den.
I alle Tilfælde, den naturlige Forklaring paa hele
den omfattende og livskraftige Bondevedde-Sagnkreds
er den, at der har boet en ganske usædvanlig kraftig
og klog Personlighed paa Tornegaard for, lad os sige
500 Aar siden. Sagnene har samlet sig om hans Personlighed, som de plejer at samle sig om hvert kraftigt og usædvanligt Menneske, godt eller ondt. Lad
mig som Eksempel nævne Thyre Danebod, Valdemar
Atterdag, Dronning Margrethe, eller for at fremdrage
et bornholmsk Vidnesbyrd, Prinsenskjold og hans
Frue. De Sagn, som i Tidens Løb har knyttet sig
til Bondeveddes Navn og Personlighed, har et kraf-
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tigt østdansk Præg, vi genfinder de fleste"'Bondeveddesagn i de gamle danske Lande, Skaane, Halland og
Bleking. Særlig gælder dette det mærkelige Sagn
(Nr. 2) om det brændte Træbillede. Det er et Sagn,
der saa at sige ikke kendes Vest for Øresund, det er
derimod ret hyppigt i Skaane og det gamle Sverrig,
og det gaar fra først af -tilbage til keltisk Folketro.
Denne keltiske Folketro gaar ud paa, at en Kvinde,
der dør i Barselseng, ikke er faktisk død, hun er blot
forbyttet af Bjærgtrolde og Uvætter. De lægger et Træbillede i Sengen i Stedet for Barselkvinden, som de
røver til sig. Lykkes det at tilintetgøre dette Billede
ved Opbrænding eller ved Øksehug, da er Troldenes
Magt brudt, og Barselkvinden vender tilbage til Menneskeverdenen i sin fulde Livskraft. For at narre Manden eller Nabokvinderne, der samles om Barselskonens Smertensleje, gælder det om at faa Træbilledet til at ligne den syge Kvinde mest muligt. "Hug
Lemmerne stora, saa de ligner Thora" hedder det i
et sydvestskaansk Sagn, der hører til denne Sagntype ;
"hug det snævnæset, saa er Bondeveddes Hustru,"
hedder det i Hans Ravnholdts Opskrift 1624, hug
hende "Iaanglaid og blæi, saa bier hun Bonaveddes
Konna læi," hedder det i J. P. Møllers Optegnelse
af Sagnet 1867. Jeg vil antage, at Sagnet giver et
virkeligt, om jeg saa maa sige fotografisk Billede af,
hvordan Bondeveddes Hustru har set ud; man ser
hende for sig med hendes lange, smalle, blege Ansigt
og de indsnævrede N<esebor. Hvorledes Bondevedde
selv har set ud, giver Sagnene ingen Holdepunkter
for; vi maa trøste os for vor manglende Viden om
hans ydre Personlighed ved de Drag af hans indre
Personlighed, som Sagnene saa at sige indirekte giver
Vidnesbyrd om.

GI

Bondeveddesagnene er et Udtryk for, at Hedenskabet ikke var saa ganske overvundet, dengang Harald Blaatand paa den store Jællingesten forkyndte
Efterverdenen, at han var den Harald, som gjorde
Danerne kristne. Hedenskabet og Kristendommens
Kamp vedvarer ned. igennem Tiden. For det nedarvede
hedenske Syn er I:Iøjens Vætter stærke, mægtige gode
Frænder, man skal 'holde Frændskab med; for det
nyvundne kristne Syn, som Bondevedde repræsenterer, er Højens Vætter skadevoldende Dæmoner, det
gælder om at drive bort eller underkue ved Hjælp af
Kristendommens Kraftmidler, først og fremmest det
hellige Kors. Men vi kan dog skønne, at Hedenskaben ogsaa har haft sit Tag i Kristenmanden Bondeveddes Sjæl; at ødelægge Højen, som en senere pietetsløs Tid har gjort ved den nordligste af Alhøjene,
kunde ikke falde ham ind, det vilde han føle som Helligbrøde. Højen, der kuplede sig mod Himlens Blaa,
var et helligt Sted, hvor den Gud, han havde givet
sit Hjærte, skulde dyrkes i Bøn og Knæfald for det
stærke velsignelsesrige Kors. I denne Ærefrygt f;r
det nedarvede Helligsted staar Bondevedde vort
Hjærte nær, vi føler ham trods al Forskel som Trosfælle, som Landsmand, Er end den nordlige Alhøj,
Jættestuehøjen, skamskændet paa en sørgelig Maade,
vil vi saa meget des mere haabe, at den skønne, sydlige Høj, Broncealderhøjen, maa bevares til fjærne
Slægtled og bære Bondeveddes Navn ned igennem
Tiderne, knyttet til denne vidunderlige gammeldags
Gaard, Tornegaard i Pedersker.
Hans Ravnholdts ældre Beretning findes i gammel Afskrift i
Rostgaard 35,40 , nu i Rigsarkivet (D. Kane. B. I 2 f. XV Skaane
og Bornholm, Præsternes originale Indberetninger 1624-25);
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hans yngre Beretning findes i Original optegnelse i Ol. kgl. Saml.
734 i Fol. (afskrevet med yngre Retskrivning i Uld all 186 1II
fol. p. 338- 341). Svend Orundtvig har afskrevet begge disse
Beretninger (Dansk Folkemindesamling Kapsel 122), og Tang
Kristensen har udgivet begge Beretninger med moderne Retskrivning i Danske Sagn II D 19, sml. 2 Række I Nr. 359. Et
kort Uddrag af den ældre Beretning ved Provsten Jens Pedersen er trykt i Suhms Samlinger til den danske Historie I 2 S. 37.
Et ganske kort Uddrag af den yngre Beretning er optaget i Resens Atlas III B, se Johannes Knudsens Oversættelse S. 2:3(Sml. DS. II D. 20). Den yngre Beretning er trykt i P. Skovgaard Beskrivelse over Bornholm 1804 S. 280-·Kl (Panum Beskrivelse over Bornholm 18:30 S. 93-- 96; genfortalt Thiele Dane
marks Folkesagn 184:3 Il S. 225--27). Skovgaards Oengivels er
unøjagtig, han gengiver saaledes Stedet, hvor Troldene siger:
"Hug det snævnæscl (i Ol. kgl. Saml. 7:34 sneff Nessil), saa er
Bondeveddes Hustru" saaledes: "Hug det, Snrf! nesl saa er B.s
Hustru." Fra Skovgaard (eller Panum, Thiele) stammer den lille
Snef, som hos J. P. Møller S. 11 faar Besked om at lave Billedet
"Iaanglaid Jg blæi, saa bIer hun Bonaveddes Kanna læi". I øvrigt maa J. P. Møllers Sagnoptegnelse S. 9~-13 (Sagn 1 4) opfattes som ægte Folkeoverlevering.
Peder Thorsens Sagnopskrifter : "Alhøj- Falhøj", "vaske sig
om Morgenen" og "Trolden i den første Skefuld" har tidligere
været trykt paa utilfredsstillende Maade i Karl M. Kofoeds Bog
Bornholmske Sagn og Sagaer 1928 S. 47~49. Havfruesagnet fra
Falster er trykt D. S. II D. 18. Desuden findes følgende Optegnelser af Bondeveddesagnene: Kall. 53, F ol. Indberetninger
om Bornholm m. m. (Sagn 4; heri .Beskrivelse af Bonneweeds
Kar; sml. Thurah Bornholm 1756 S. 95~96, Bornh. Sml. XIl
S. 35); D. S. I Nr. 528 (underjordiske stjæler Mad ved Oæstebud), D. S. j:l 1928 Nr. 357 (Sagn l, 4 og 6), Nr. 603 og 604
(Sagn 1 og 4 optegnet 1808) og Nr. 942, sml. Sko IX 23.5
(Sagn 1 og 7, knyttet til Skræddergaarden i Pedersker. Desuden en Del utrykte Opskrifter i DFS. (mest Sagn 4, og
"Bondeveddes Hat paa Bodils Kirke"). Om Sagn 2, Troldebilledsagnet, se f. Eks. Feilberg Bjærgtagen 1910 S. 15 f., 20 f., 56 ff.,
Jysk Ordbog III S. 869 (Træbillede) ; det skaanske Sagn her hentydes til S. 60 findes i Runa VIII S. 29. Sagn 4 genfindes ogsaa
i omdigtet Skikkelse iB. S. Ingemanns kendte b-ornholmske:For'-

tælling De. underjordiske, rimeligvis efter mundtlig Overlevering
IJg
derfor Ikke uden Værdi. En værdiløs Oendigt·
nmg af Bondevedde
sagnene m. m. henlagt til Vendsyssel (1) findes i Carl
Ewald Æventyrskrinet II Bind S. 7-- 25.

2. SVENSKEN FOR NEXØ 1645.
I den lille klassiske Sagnsamling, J. P. Møller
og andre mundtlige Minder fra Bornhol~
1867, fltldes der Side 28-29 et skønt og m k I' t
S'lgr·
kny tt e t ti'1 Nexø:" De Underjordiske forsvarer
ær e Ig
( l,
Landet"
.
I1er den Originalopte<Ynelse af
"
. Je ""cr gengiver
Sagnet, der findes i Svend Grundtvigs Sa~linger
. Dansk Folkemindesamling. (DFS. XII BI. 720).

Folkes~gt1

Flaade laa engang' for N'eXø, og de højere
.
Olf'"Den Isvenske
.
. :( erer Javdc I.adet sig underkøbe af Svenskerne, saa de skulde
lId\C Lov !II uhIndret at indtage Landet. Alt Mandskabet blev
derfor kommanderet til at møde i Rønne, paa en eneste gammel
Mand nær, som for et Syns Skyld skulde holde Strandvagt N
. lU
begyndte da de Svenske at gøre Landgang hvilket d
Mand nat l' . I
k
'
en garn e
, ur Igvls s et i ke kunde hindre. Han var da helt bedrøvet herover, men derved var intet at gøre D I t I
det l'
h . k
.
a lør e lan
. Igesom VIS e: "Lad og skyd! lad og skyd!" Ja, han saa
sIg om, m~n saa ingen. Lyden blev dog ved, og det mere o
mere tydehg; rundt om ham lød det i et væk' L d
k dg
lad og sk d l" S
. " a og s y ,
,.
y. ,aa tænkte han da til sidst, at han fik vel at
prøve derpaa: han ladede sin Bøsse og fyrede den af
knaldede det løs rundt om ham, og Svenskerne faldt
og de maatte sky~dsomst forføje sig fra Landet, saa mange son;
kunde, og.fra ~klbene kunde de Svenske se, at der myldrede
med. s~aa Pushnger med røde Huer paa; men de havde inge
hl.
gøre nogen Modstand, førend· der var løsnet
ra en r~g!Ig Overjordisk; og derfor var det, de opfordrede saa
stærkt hl at lade og skyde. Men fra den Tid af har aldri no e
S.venskere forsøgt
at tage Landet. "Det var en lef Sa g
Bornholm, naar l-kke de- rødhovedede Djævle vare" Saggde
v~n_s!ærne~"
..'
'

so:n ~~U~~l

~agt

S

t~gt}

a~

Sku~

pa~

a~

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Nittende Bind, Rønne 1928

64
Folkesagnet er ikke Fantasteri, grebet ud af den
tomme Luft, uden reel Virkelighed bag, nej, Folkesagnet er en Digtning, der paa den ene eller den anden Maade har sin Rod i Virkeligheden. Vi kender den
faktiske Virkelighed, der ligger til Grund for en Digtning som H. C. Andersens Æventyr »Den grimme
Ælling", men vi kender som Regel ikke den faktiske
Virkelighed, der ligger til Grund for Folkesagnene,
i al Fald ikke i hele sin Fylde og Rigdom. Her i
dette skønne bornholmske Sagn, om den gamle Soldat, der, ene paa sin Post, ladt i Stikken af sine Førere, værner sin Fædreneø og fordriver dens Arvefjender, kender vi for en Gangs Skyld den ti~ ~rund
liggende Virkelighed for Sagnet. Det er en episode
i den for Bornholm saa ulykkelige Svenskerkrig 1645,
hvor Nexø d'en 9de Juni blev erobret og udplyndret,
hvor Hammershu\> blev overgivet den 17de Juni,
hvor Bornholm var under svensk Herredømme en god
Tid efter Brømsebrofreden d. 13. Aug. 1645 lige til
den 29de Oktober 1645, og hvor fire bornholmske
Førere, Landsdommer Mads Kofoed, Major ehr.
Mackabeus, Sønder Herreds Kaptejn Sivert Gagge
og øster Herreds Kaptejn Jost Nicolai d. 5te Maj
1646 af Herredagen i København bliver dømt til Døden for daarligt Krigsmandskab. Den 19de Maj formilder Kristian den 4de Dommen til Landsforvisning
og Inddragelse af deres Ejendomme under Kronen.
Ingen af de 4 b,liver beskyldt for, og altsaa heller
ikke domfældt for, at de er blevne underkøbt af Fjenden til at forraade Bornholm, men dog kan det næppe
siges at være udenfor Mulighedernes .Græ~se: at. i
det mindste en af dem, Tyskeren Jost Nicolai, virkelig
har været Landsforræder i egentlig Forstand, traadt i
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Svenskernes Sold som deres haandgangrte Mand og
anvist dem det rette Tidspunkt og det rette Sted at
føre Angrebet mod Nexø, der kun lykkedes alt fot
godt.
Om Nexøs Erobring fortæller Bornholms ældste
Historiker, Forfatteren af Botringholms Krønike 1671!
Sogne degn Rasmus Pedersen Ravn i Aakirkeby følgende Begivenhed, der har en paafaldende Lighed
med Sagnet. (Se Johannes Knudsens Udg. 1926
S. 80 f.). Under en voldsom Beskydning af Nexø,
nogle Hundrede Skud uden Ophør, Mandag den 9de
Juni ved 8 Tiden om Morgenen, lader den svenske
Admiral Wrangel sine Skøjter og Sluffer udsætte, og
sine »Folk udi Land sætte, hvor der ingen af vores
til Modstand fandtes, uden en brav Soldat Albert
Wulfsøn af Svannike gjorde etlige Skud udi en Il mod
Slufferne og ihjelskud nogle Svenske, maatte dog paa
det sidste der paa Stedet ærlige n dø. Som da nu de
Svenske (KJ. 10) var komne paa Landet, Norden for
Nexø, paa et Sted kaldes Malquer [J: Maltkværnsskansen], søgte de Byen og den uden Modstand indtoge."
Ravns Beretning 1671 og Folkesagnet stemmer
paa et meget vigtigt Punkt: der er kun een Mand
til Stede for at forsvare Øen imod den svenske Flaades Landgangsforsøg, de andre er ikke, hvor de skal
være. Ravn søger at dække de bornholmske Førere
det mest mulige, fortæller derfor mindst muligt ufordelagtigt om dem, men af andre Kilder ved vi, at den
bornholmske Hovedstyrke under Ledelse først og
fremmest af Landsdommer Mads Kofoed, stod ved
Aakirkeby ved Middagstid den 9de Juni o. 600 Mand
stærk, og at Mads Kofoed lykkelig fik forpurret, at
5
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den forenede sig med Major Mackabeus Styrke, samlet
tæt uden for Nexø og i Forening med dem faldt over
Svenskerne i Nexø, der efter en vel gennemført Plyndring havde drukket sig fra Sans og Samling. Var
det gaaet helt efter Mads Kofoeds Hoved, var Hovedstyrken om Aftenen ført tilbage fra Aakirkeby til Klint
i Vester Marie Sogn, men ikke som Enden blev frem
til Rispebjerg en god Mil sydvest for Nexø. Aarsagen
til Landsdommerens Optræden var dels hans Angst
for at lade Vestlandet ligge forsvarsløst, dels Uvillighed til at stille sig under Major Mackabeus Kommando. Den bornholmske Hovedstyrke blev vel ikke,
som Sagnet fortæller, ført tilbage til Rønne, men den
blev i al Fald ikke, som rimeligt var, i Ilmarsch ført
frem fra Aakirkeby til Hjælp og Undsætning for Nexø.
Tilsyneladende er der den store Forskel mellem Sagn
og Virkelighed af 9de Juni 1645, at Sagnet fortæller
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dm en fuldkommen afslaaet Landgang, mens i-listorietl
meddeler om Nexøs faktiske Erobring. Men der er
dog den Lighed mellem Sagn og Historie, at Svenskerne undet Panik trak sig ud af Nexø ved Il Tiden
om Natten af Angst for Mads Kofoeds fremrykkende
Styrke, at det bort1holmske Mandskab næste Dag ryk~
kede ind og besatte Kystskanserne, og at Svenskerne
efter nogle Dages Forløb, hvor de ved Underhand~
li?g havde Held til at faa Bornholms Kaptejner til at
fnkøbe Bornholm for Plyndring mod en Brandskat
paa 10,000 Rigsdaler, sejlede bort fra Nexø, Nordvest
om Landet til Erobring af Hammershus (17/6), og at
de Svenske ikke ved øjensynlig Nybesættelse af Nexø
gjorde deres Herredømme gældende over 0stbornholm. Menigmand i Nexøegnen, der ikke var inde
i de faktiske Magtforhold, kunde faa det Indtryk, at
det maatte være de Underjordiske, der ved Nattetid
havde drevet Svenskerne paa Flugt, saa de ikke turde
eller kunde forblive i Nexø. En anden Ting var ogsaa
forunderligt, at der ved Landgangen ved Maltkværnsskansen af Enkeltrnand var bleven dræbt saa paafaldende mange Svenskere. Det kunde ikke være gaaet
naturligt til. Nej, det maatte være Underjordsfolket,
der var kommet den modige Vagtmand paa den ensomme Vagtpost til Hjælp, og som, da han havde
affyret det første Skud, havde hjulpet ham til at dræbe
saa forholdsvis mange Svenskere, som Tilfældet var.
I Tidens Løb, efterhaanden som Plyndredagene i Nexø
fortoner sig i Mindet, og Nexøs Uerobrethed bliver
e? bestandig lykkeligere og lykkeligere Kendsgermng, smelter de to Begivenheder fra den 9de Juni
1645 Kl. 9 Morgen og Kl. 11 Aften sammen til en
Helhed tillige med en ældre Begivenhed, den store
5*
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svenske Flaades Bortsejling fra Nexø Aaret før den
4de Juni 1644, "hvor," som Ravn siger (S. 77) "Gud
mod Aftenen sendte en stærk Nordost, der drev dennem fra Landet sønder paa mod Tyske Siden." Som
Følge af Vagtmandens Skud dræber Underjordsfolket
de angribende Svenske og afværger Nexøs, ja hele
Bornholms Erobring. Den unge raske Mand, der i
den faktiske Historie værger Landet imod de overmægtige svenske Angribere, bliver i Tidens Løb af
folkepoetiske Grunde afløst af en gammel Vagtmand,
der endnu mindre end den raske unge Mand kunde
tænke paa at gøre Modstand. Jo ringere Mulighed
for Forsvar, des mere straalende er jo de elskede
Underjordiskes Bedrift. Den smertelige Oplevelse
1645, at Underjordsfolket ikke kunde afværge Bornholms Erobring, eftersom Overjordsfolket ikke for
Alvor vilde vove det yderste i Forsvar for deres
Fødeø, faar sit plastiske Udtryk i det nye Sagnmotiv,
at det var de Underjordiske umuligt at løsne Skud
imod Fjenden til Forsvar for Bornholm, med mindre
en Bornholmer havde affyret det første Skud. Vi staar
her overfor en af de faktiske Forhold nødvendiggjort
Indskrænkning af de Underjordiskes tidligere ubetingede Magt til Forsvar for Bornholm, som enhver bornholmsk Almuesmand, der havde oplevet 1644 med
dets mangfoldige afværgede Landgange, maatte have
de bedste Muligheder for at tro paa.
Vi ved desværre ikke ret meget om den unge
Mand, Albert Wolfsen af Svaneke, der ofrede sit Liv
i den haabløse Kamp mod Overmagten i MaItkværnsskansen den 9de Juni 1645. Hans Fader, Feltfører,
senere Raadmand David W olfsen i Svaneke, har
paa Slægtens Ligsten, bevaret den Dag i Dag i

Svaneke Kirkes Vaabenhus, ladet indhugge følgende
Indskrift:
"Denne Sten hør mig David Wolsen oe min

k[ær~J Hu~tu Ka!"in Diricksdater oe beigis woris
Arfvmger tIl oe ligger hervnder begraffuen hvoris
Søn Albret Wolsen, som blef formedelst sin Trosehab Se hyld til sin Herre Konge oe Federnelandid af de Svenske i hiel slagen for Nexø den Tid
Landet blef dennem opgiffuet, som skede den 9.
!unii 164? Hvis Siel Gvd hafver. - Nøgen vdkom
~eg af mm Moders Lif, nøgen skal ieg fare bort
Igen. Herren gaf dette .......... tit".
Vi ser, at denne Ligsten vidner om, at Rasmus
Ravn har været fuldkommen rigtig underrettet, da han
1671 meddelte, at det var Albert Wolfsen af Svaneke,
som døde Heltedøden den 9de Juni under Erobringen
af Nexø. Denne Godkendelse øger Tilliden til, at
Ravn ogsaa er vel underrettet, naar han opgiver det
Sted, hvor Albert Wolfsen faldt, nemlig Maltkværnsskansen, og naar han meddeler de mærkelige Omstændigheder, under hvilken Wolfsen faldt, nemlig
alene, uden Bistand af sine Landsmænd. Ligstenen
nævner ikke direkte den unge Helts ensomme Død,
uhjulpen af Landsmænd, men den synes indirekte at
fortælle, at den unge Mand, som har hvilet under
den, har vist større Troskab end den, man kan forlange af enhver anden ung Mand i Kampen for Fædrelandet, at han kæmper som en brav og tapper Soldat
under lige Vilkaar. Udtrykket "formedelst sin Trosehab Sehyld til sin Herre Konge oe Federnelandid"
er en saa fuldgyldig Karakteristik man kan ønske, af
den unge Mands Handlemaade, der efter Ravns Vidnesbyrd, trods sin ensomme Stilling brugte sine Soldaterævner i størst m ulig Maal og "maatte dog paa
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det sidste der paa Stedet [altsaa uden at fly] ær!igen dø."
Vi ved om Faderen David Wolfsen, at han den
5te Novb. 1645 selv ottende er Medunderskriver paa
Svaneke Bys Erklæring af 5/11 1645 om Nexø Byes
Erobring og Udplyndring. Her nævnes Albert Wolfsens Heltedød ikke med et eneste Ord. Faderen, der
har følt sig nødsaget til at underskrive Svanekeboernes officielle Erklæring, har efter min Mening paa
Ligstenen givet Udtryk for sin Hjærtens Mening. Ligstenen er saa at sige hans Protest mod den "sandfærdige Erklæring", som han maatte underskrive. Sva·
nekeboernes Erklæring gaar ud paa (sml. Bornh. Sml.
IV S. 124), at omtrent 79 af Svanekeboerne
9 eller
10 Mand fra Ibsker Sogn og Nexø var til Stede paa
det Sted, hvor den svenske Landgang fandt Sted, og
der værgede sig efter bedste Ævne, "og der stade
vi, og os værgede, saa længe os mest muligt var,"
skriver de, men som, da "de Svenske bleve os for
mægtige, og ingen vilde os undsætte," nødtes endeligen til at undfly Skansen, "hvort vi da miste af
vores Folk, og blev samme Tid en ganske Del af de
Svenske skudt, og syntes engang, at de vilde veget
tilbage igen, hvilket og havde sket, dersom vi havde
bekommet Hjælp af de andre Landsens Folk, hvilket
ikke skete."
De "andre Landsens Folk" nævner i deres Erklæringer ikke det mindste om Svanekeboernes tapre Forsvar af Maltkværnsskansen, ikke engang Ibsker Sogn
og Nexø, af hvilke dog 9 -10 Vidner skal have været
til Stede paa Landgangsstedet, ja Aakirkebys Erklæring giver en Fremstilling, der strider derimod. Aakirkebys Borgmester og Bykaptejn, Christian Gregersen

+

holder Skansen sydligst i Nexø besat, da han ser Fjendens Landgangsfartøjer "drive nør ned mod Vejen
norden Byen," og han vil hurtigst muligt ile derhen med sine Folk for at afværge Landgangen. I det
samme kom hans Overordnede, Sønder Herreds Kaptejn Sivert Gagge, til Stede og hævder, at "de nordiste [J: nordre] Skanser, skulde vel være saa forsynet af Jost Kaptejn og Knud Christensen [Borgmester i Svanike] med Svanikebo og 0sterherreds
Mandskab, at de vel kunde formene Fjenden Landgang paa den Sted". Gagge mener, at man ikke bør
blotte de sydlige Skanser, ~aa længe der endnu ligger
Landgangsfartøjer lige udenfor, og man ikke vidste,
hvad de havde i Sinde. Aakirkebykaptejnen giver sig
ikke tilfreds, han faar Sivert Gagge overtalt til, at de
"med en Hast skulde rende ud til de nordiste Skanser at forfare, hvad Folk der var. Da var der ikkun
saare ringe Folk i Skanserne, og begyndte de først
at komme frem ned af Bjærget i Ibsker Sogn." Sivert Gagge og Christian Gregersen skynder sig derfor tilbage, for at føre Folkene fra de søndre til de
praktisk talt ubesatte nordre Skanser. "Og førend de
ku~de komme tilbage og faa Folket med Stykkerne
fra de sønderste Skanser og ud til de nordiste, da skyndede Fjenden sig saa hasteIigen, at de vare i Land,
førend vi komme midtvejs i Byen."
Lægen M. K. Zahrtmann, de~ har skrevet en grundlæggende, værdifuld Undersøgelse, "Bornholms Tilskikkelser i Christian 4des sidste Svenskekrig"
(Bornh. Sml. IV S. 10 1-174) er klar over (S. 123), at
del er Herredskapitajn Jost Nicolais Kompani fra Ibsker og Svaneke, der først nu begynder at komme frem
over Ibsker Bjærg, men han drager ikke den rette
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Konsekvens af Aakirkebyerklæringen, at ogsaa Svanekeboerne kom for sent til at deltage i Landgangskampen ved Maltkværnsskansen, og at deres Paastand
herom er usandfærdig. Kun en af dem, formodentlig
selve den efter Natafløsningen udstillede Vagtpost, Albert Wolfsen, var til Stede, og han flyede ikke, men
optog Kampen og lod sit Liv.
At Svaneke beboernes Beretning er usandfærdig,
kan vi se af dens vage og tvetydige Udtryksmaade
hvort vi da miste af vores Folk". En sandfærdig og
~aalidelig Beretning vilde give nøjagtig Oplysning
om, hvor mange Folk der var faldne, saarede og
fangne i denne Kamp, som Vidnesbyrd om, hvor
haard Kampen havde været, og hvor modigt de havde
forsvaret deres Fædreneø mod den seksdobbelte Overmagt. Nu var det saa uheldigt, om man vil, at d~r
kun var een Svanekebo faldet i K.ampen, nemlIg
selve den unge heltemodige Albert Wolfsen: man
turde paa den ene Side ikke fordriste sig til at sige
kongelig Majestæt den rene Sandhed, at der kun var
faldet een Mand, paa den anden Side turde man af
Hensyn til eventuel senere Edsaflæggelse ikke opgive
et bestemt, passende, men løgnagtigt Tal af faldne;
man hjalp sig derfor, som andre brave Folk i lignende Klemme, med en tvetydig Udtryksmaade. Det
var ikke usandt , at Svanekeboerne
"havde mistet af
.
deres Folk", de havde mistet en af deres bedste
unge Mænd, Albert Wolfsen; og kunde man saa ved
et saadant vagt Udtryk give Kongen og de høje Herrer i Rigsraadet Indtryk af, at et passende stort Antal af Svanekeboere var faldet under det forgæves Forsvar, var det ingen Skade til. Svanekeboernes Erklæring blev læst op for Herredagens krigskyndige Adels-
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mænd, men de lod sig ikke stikke Blaar i øjnene,
de fejede den til Side som værdiløs. De dømte Jost
Nicolai og hans Fæller til Døden og angav som første Motiv til Domfældelsen, at "de befindes ikke
aleneste ingen Modstand at have gjort, der Landgang
af Svenske skete", men ogsaa osv. (Bornh. Saml. IV.

S. 164).

.

Og Jost Nicolai selv, der havde haft den bedste
Anledning til at dække sig selv bag Svaneke boernes
tapre Modstand for at redde sit eget Liv, ja han nævner ikke denne Modstand med et eneste Ord i sin
Erklæring vedrørende Nexøs Erobring! Lad mig gengive hans Erklæring her, da Zahrtmann ikke har medtaget den:
"Gud bedre, den 9de Juni er Svensken kommen med
30 Skibe, store og smaa, for Nexø, og have f strax skudt med
grove Stykker og løb med nogle Gallejer og Jagter tæt under
Landet paa grundt Vand, paa 3 arter [J: Steder], og førte straks
deres Folk tilsammen med Skøjter og Espinger [J: Joller], som
de havde udsat og til Rede, førend de satte med Flaaden [J: kastede Anker], og lod saa alle 3 Parter falde ned for Vinden
paa en Plads, som Skanserne vare liggendes, og strax gjorde
Landgang. Og den menige Mand kunde ikke staa for den grumme
Skyden, som de skøde med de grove Stykker foruden Afladelse. Og var ringe Folk til Stede, fordi det skete saa hastigt
og uformodende, fordi halve 0sterherred var tilsagt at age
Brændeved til Slottet, og vor Major, forbemeldte Christian Mackabeus, paa samme Dag var opstævnet med alle unge Mandskab
af fornævnte 0sterherred. Og de andre, som ellers skulde være
til Stede, de' vare mestendel i Tørvemosen efter deres Vinterbrænde. Den for ringe Modstand er snart overvunden. Dermed
gjorde de Landgang og gik straks i Byen [J: løs paa Nexø) .•

Jost Nicolai var ikke hos sine Folk, Ibskerbøn.
derne af Østerherred, i Farens Stund, han var redet
fra dem ind til Nexø under Paaskud af at søge Hjælp.
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I Nexø red han og Sivert Gagge ud mod Fjenden
og overgav Byen. Jost Nicolai var altsaa ikke til Stede
i Maltkværnskansen, da Svenskerne gik i Land, men
fuldkommen' overse de 79 Svanekeboeres tapre Modstand havde han vel ikke kunnet, hvis den havde
været en faktisk Realitet. At han ikke nævner Albert
Wolfsens faktiske Heltedød er ganske naturligt; har
han kendt noget til den, maatte Albert W olfsens
Heltedaad stille hans egen slette Krigsfærd i det skarpeste Lys.
At de faatallige Ibskerbønder uden deres Førers Tilstedeværelse er flygtet fra Skanserne uden Modstand
af Angst for den voldsomme Kanonbeskydning er undskyldeligt; ligeledes er det undskyldeligt, at Svanekeboerne som Følge af Svenskernes Hurtighed i Vendingen ikke kom til Stede i rette Tid. At begge Parter,
Ibskerboerne og Svanekeboerne, søgte at stille sig selv
i det gunstigst mulige Lys af Angst for den strenge,
ubarmhjærtige Konge, der lod sin egen Admiral Peder
Galt henrette i eget Paasyn d. 31 Aug. 1644 paa Københavns Slotsplads for hans Pligtforsømmelse den
30 Juli 1644, er kun menneskeligt; vi vilde formodentlig handlet som dem, de fleste af os, vi maa blot
ikke, som Zahrtmann, tillægge deres Vidnesbyrd absolut Værdi som Sandhedens eget Ord.
Kommer vi nu godt hundrede Aar ned i Tiden.
har Laurits de Thurah i sin Beskrivelse over Bornholm
1756 S. 230 smukke Ting at fortælle om Svanekeboernes tapre Forsvar i Maltkværnskansen imod Svenskerne: "Det første Anfald skete ved Nexø, da de
Svenske den 9de Juni ganske tidlig om Morgenen
besøgte Staden med nogle 100 Canon-Skud og under
deres Hjælp stege i Land ved et Sted kaldet Malt-
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Quern, og derpaa strax erobrede Byen". Efter en Skildring af Plyndringen af Nexø fortsætter Thurah: "Imod
Fjenden distingverede sig denne Dag ved særdeles
Tapperhed en fornemme Borger-Søn fra Svaneke,
navnlig Albert Wulfsen, tillige med to andre friske
Karle, som han havde hos sig, hvilke vare ligesom
Formænd for de andre, og opmuntrede dem til at staa
som en Mand, gjorde og selv deres yderste Flid med
at dræbe. Men, som de vare de sidste paa Pladsen,
og intet vilde vige, bleve de og af de Svenske ihjelslagne. "
Thurahs Fremstilling har kunnet glæde sig ved almindelig Tiltro paa Bornholm. Bornholms flittige og
grundige Historiker, Overlæge M. K. Zahrtmann, tager
den for gode Varer. I Tillid til denne Beretnings historiske Paalidelighed rejste Bornholmerne 9 Juni
1901 en stor og to mindre Bautastene i den gamle
Maltkværnskanse til Minde om Albert Wolfsen og hans
to Fæller med den smukke Indskrift:
De stred for Konge og Fædreland
og maatte ærlige n dø.
End stiger for Nexø Strand
Danmarks Sol over Sø.

Og dog, saa smuk og tiltalende Thurahs Beretning end er, den bør ikke være hævet over den historiske Forsknings Kritik.
Hvorfra har Thurah sin Efterretning om Svanekeboernes Heltedaad? Thurah tilstaar i sin Indledning,
at han har foretaget sin Bornholmsbeskrivelse uden
nogensinde selv at have set Øen (!), han værger sig derfor imod den naturlige Mistanke, at hans
Bog af den Grund ikke skulde være andet og mere end
blot en dansk Gengivelse af Bornholmsbeskrivelsen i
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Resens Atlas Danieus, nej, han har udfyldt Resen med
»de Efterretninger, han fra Landets egne Indbyggere
har erholdet" , f0rst og fremmestAmtmanden over Bornholm, Hf. Etatsraad von Urne. Thurah kender ikke
Ravns haandskrevne Manuskript, Borringholms Krønike 1671, han kender ikke Herredagsdommen over
Holger Rosenkrantz og de bornholmske Officerer med
de udførlige og vigtige Efterretninger, som dog allerede
dengang var trykt i Danske Magasin V 1751. Han
kender af de samtidige Kilder kun en ufuldstændig
og ikke helt nøjagtig Gengivelse af Albert Wolfsens
Ligsten i Svaneke (S. 161). I hans Hovedkilde Resens
Atlas Danieus nævnes (se Joh. Knudsen Oversættelse
1925 S. 43) Maltkværnen, men Albert Wolfsens Navn
forties. Thurahs Efterretning om ham og hans to Fæller stammer derfor fra ukendt Kilde, snarest vel fra
en Hjemmelsmand i Svaneke, maaske med Amtmand
Urne som Mellemmand. Thurahs Beretning et i Virkeligheden et i Svaneke opstaaet Folkesagn, hvis historiske Kærne er Albert Wolfsens Heltedød i Maltkværnskansen, og hvis uhistoriske Tildigtning er de
to unge Mænd, der stred og faldt samtidig med ham.
Desværre existerer Svaneke Kirkebog af 1645 ikke,
saa vi er derfor uheldigvis udelukket fra bestemt og
umodsigeligt at kunne konstastere, at der den 9de
Juni 1645 kun er faldet een Svanekebo og ikke tre
eller flere, men i sig selv har Thurahs Efterretning
intet, der godtgør dens historiske Værdi, ikke engang
saa meget som Navnene paa de to faldne unge Mænd.
Da Efterretningen i denne eftertidige og ganske ukontrollable Kilde strider imod Efterretningen i den samtidige og kontrollable Kilde, Ravns Krønike af 1671,
maa efter den historiske Kildekritiks Grundsætninger
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den samtidige Kildes Vidnesbyrd staa ved Magt, indtil dens Vidnesbyrd igen bliver omstødt af bedre samtidige Kilders uforkastelige Vidnesbyrd. At det af de
to samtidige Beretninger, Ravn 1671 og Svanekeerklæringen 1645, er Ravn, som har den virkelige
historiske Beretning, Svanekeerklæringen den urigtige,
giver selve Sagnets Existens et værdifuldt Fingerpeg
om. Sagnet med Motivet den enlige Skildvagt kan
umulig opstaa, hvis det er historisk rigtigt, at der er
89 Mand til Stede for at afværge Landgangen. Sagnet
opsfaar i Kraft af Virkelighed, men ikke paa Trods
af Virkelighed.
Det historiske skete er altsaa efter mit Skøn følgende: Da Svenskerne gjorde Landgang ved Maltkværnskansen den 9de Juni 1645, var der kun een
af vore til Stede, Albert Wolfsen af Svaneke. Ibskerboeme var i Jost Nicolais Fravær flygtede fra deres
Post, Svanekeboerne var endnu ikke kommet til Stede.
Trods sine Fællers Svigten havde Albert Wolfsen Mod
og Mandshjærte til alene at tage den haabløse Kamp
op mod 500 svenske Landgangstropper. Efter et heltemodigt og dygtigt Forsvar, uden at have vendt Fjenden Ryggen, dør han som en Helt.
Vi ved ikke, om han, den fornemme Borgersøn
fra Svaneke, har delt Almuens Tro paa de Underjordiskes Landeværn og paa Bornholms Uindtagelighed,
vi ved derimod, at han, som hans Fader vidner om
ham paa hans Ligsten, har været besjælet af Troskab
imod Konge og Fædreland. Han kunde flyet uden
Vanære, men han valgte at blive paa sin Post og
ofre sit Liv for sit Fædreland. Vi kan sidestille ham
med den unge Helt Asbjørn Tokesøn, der paa Sjørup
Runestenen i Skaane lovprises, fordi »han flyede ikke
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ved Uppsala, men kæmpede, saa længe han havde
Vaaben," vi kan sammenligne ham med Leonidas og
hans Spartanere, der i Thermopylæs Bjærgpas forgæves søgte at værne Hellas mod Barbarernes vældige Overmagt, og over hvem der siden blev ridset
den Indskrift: "Vandringsmand, gaa og forkynd i
Lakedæmon, at vi ligger her, lydige imod dets Lov."
Jeg gør opmærksom paa, at Personalhistorisk Tidsskrift IV S.
327 (sm!. 3 R. VI S. 283) indeholder en Familietradition, meddelt
1748 af Skolemester David WoIfsen i Nexø: .Familiens Gravstene
udi Svaneke Kirkes søndre Vaabenhus ... viser for over hundrede Aar siden deres tapre Bedrifter og høje underdanigste Troskab under de AIlernaadigste Danske Konger, da den der er begraven, som, da Nexø blev plyndret, ikke vilde med de faa Sine
før end Sejer eller Døden Pladsen vige." Ligeledes gør jeg opmærksom paa Urnes Tilføjelse til Thurah S. 230. .Nemlig de
hjalp at fyre ideligen paa de Landgang gørende Svenske, saalænge de kunde, men endelig. da dog Landgangen, under Hjælp
af vedholdende Canoners Skud fra Skibene, blev fuldbyrdet,
maatte de af Overmagten gaa under. Landgangens Folk skal have
bestaaet af 600 til 900 Mand." (Ny kg!. Sm!. 726 b. 40 S. 230).
Om Nexøsagnets yngre Varianter, se næste Afhandling.

3. BORNHOLMSKE LANDVÆTTESAGN.
Undersøger man det danske Riges Sagnverden for
at gøre sig kendt med den, opdager man snart, at
Sagnene i alle det gamle Danmarks Egne har udprægede Fællestræk, lad mig f. Eks. nævne, at Nissen
overalt opfattes som en halvvoksen, skægløs Tjenestedreng, der hver Aften faar sin Grød med et dygtigt
Smørhul i; eller at det onde, skadevoldende Genfærd
tøjres til Jorden ved at Præsten rammer en kraftig
Egetræspæl gennem Liget; eller at den kloge Mand
hindrer Heksen i at gøre den syge Skade ved at formene hende Adgang til Huset og afvise hendes Ga-
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ver. liflen vi opdager ligeledes, at de fleste dansk e
Egne gærne har en eller anden udpræget Ejendommelighed, som skiller den fra Landets øvrige Egne. Af
saadanne ejendommelige Særtræk kan jeg f. Eks.
nævne den berømte Forestilling om Ellekongen i
Stevns, der ikke taaler nogen anden Konge paa sit
Omraade, det lille Stevnsherred øst for Tryggevælde
Aa. Eller jeg kan nævne KIintekongen paa Møn, der
bærer det mærkelige Navn "Jøden af Op sal ", og som
0stmønboerne tænker sig boende i en Hule i Dronningestolen paa Møns Klint, og til hvis Hest de ofrer
det sidste Havreneg paa Marken, snart for at den ikke
skal trampe den voksende Sæd ned, snart som
Gave til Klintekongen, fordi han værger Landet mod
Fjenden, rider, som det hedder "Kongeridtet for Landet". Eller vi kan tænke paa hans Nabo Grønjæger
paa Vestmøn ovre ved Grønsund, der rider ud til
Kamp med det gyldne Spyd lysende af sig selv, og
som vender hjem fra Kamp med sit blodige Hoved
under Armen og genoplives til ny Kamp af sin Hustru Fane. Vi kan tænke paa Goen paa Falster og
0stlolland, der kommer ridende gennem Gaarden ved
Juletid; paa Fynshovedmanden, der beder den unge
Pige, der rækker ham den første Drik af det stærke
Juleøl, om at vare sig for hans Hest; vi kan tænke
paa Kong Volmer i Sydsjælland, der udrydder de
vilde menneskeslugellde kvindelige Skovtrolde, de
saakaldte Slattenlangpatter, og vi kunde nævne flere
lignende særtegnende Træk. Ogsaa Bornholm har,
som vi kan vente af dens afsides Beliggenhed, en
saadan ganske udpræget Særejendommelighed, nemlig Forestillingen om, at de Underjordiske forsvarer
Bornholm, saa det vil være umuligt for Bornholm at
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komme under Fremmedherredømme. UnderOdflugtert
til Nexø har jeg allerede fortalt et saadant typisk bornholmsk Sagn, Sagnet om Underjordsfolket, der opfordrer den gamle Soldat paa sin ensomme Post til
at lade og skyde, og som, efter at Overjordsmanden
først har løsnet sit Skud, er i Stand til at afslaa Svenskernes Angreb og frelse Bornholm. "Det var en
let Sag at tage Bornholm, naar ikke de rødhovede
Djævle var," sagde Svenskerne. (Sml. her S. 63).
En udførlig Karakteristik af Bornholmernes Tro
paa Underjordsfolket og dets Konge, Underjordskongen eller Ellekongen, gives i et Underholdningstidsskrift fra Struenseetiden "Fruentimmer- og Mandfolke-Tidenden" for 1770 (4de Aargang Nr.17 --21), Datidens "Vore Damer" og "Vore Herrer" om man vil.
Forfatteren af denne lidet kendte, men meget værdifulde Skildring af uornholmsk Folketro er fuldkommen ukendt. Han lader i "Æventyrs-Collegiet" en
Person "Fætteren", "vantroende i Henseende til Hexe
og Ellekonger" , oplæse "en vidtløftig Optegnelse af
gamle og nye Sandsager om Ellekongen og de ~n
derjordiske ", som han har laant af en Person l et
Selskab, der "var bereyst" paa Landet B. Det er dog
aabenbart, at Forfatteren selv, eller i det mindste hans
Hjemmelsmand, har opholdt sig paa Bornholm i For·
aaret 1762, paa det for Danmark saa yderst farlige
Tidspunkt, hvor den nye russiske Kejser Zar Peter
den 3die sluttede Fred i Maj 1762 med Kong Frederik den Store af Preussen (Den preussiske Syvaarskrig 1756-63), for som den Gottorper han var
at kunne falde over Danmark. Faa Maaneder efter sin
Regeringstiltrædelse (5/1 1762) blev han (9/ 7 1762) styrtet af sin Hustru Katarina den 2den, der straks er-

klærede sig villig til at genoprette det gamle Vert~
skabsforhold mellem Rusland og Danmark.
Vor ukendte Meddeler fortæller, hvorledes han just i
de? Tid, hvor. der taltes mest baade om Ellekongen og
Kngen, kom 1 Følge med en midaldrende, meget snak.
som. Bonde paa Vejen ind over den store Hede (altsaa
"Højlyngen "), og det varede ikke længe, førend vi
havde Rusland, Preussen, Frankerig, EngelIand, ja
hele Europa paa Bane. Tilsidst udbrød Bonden: "Vi
her p~a Landet har slet ingen Fare at befrygte; thi
Undefjordskongen forsvarer nok Landet." Vi synes
at kunne skønne, at det særlig maa være Nordlandet,
den ukendte Bornholmsrejsende har besøgt: han fortælIer et Sagn, der ganske tydeligt er stedfæstet i
Sandvig eller Allinge, og han nævner ikke den berømte sydbornholmske Sagn helt Bondevedde (S. 51)
med et eneste Ord. Den ukendte Forfatters Opfattelse
af Sagnene og Folketroen er ligesom hans Talerør
"Fætteren" s udpræget rationalistisk, han mener, at
"saadanne Historier ere opdigtede, for at indprænte Efterkommerne et stort Mod imod Fædrernelandets Fjender", og hans Fortælletone er gennemført ironisk.
Han indleder saaledes sin Skildring med følgende
Ord: "Da jeg kom til Landet B., fik jeg mange Sandsager at høre om den underjordiske Konge sammesteds, hvorom i forrige Tider endogsaa blandt Ungdommen der paa Landet fortaltes nye Opdagelser.
Det var dog mest gamle KærIinger og udlevede Mænd,
som snakkede om Underjordskongen, og omendskønt
de i mange Aar har haft Skade paa Hørelsen saa forsikrede de dog, at de endnu imellemstund~r kunde
høre Underjordstrommen røres." Til Trods for sin
ironiske Tone og for sin "vantro" Opfattelse er den
6
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ukendte Forfatters Skildring udpræget videnskabelig:
han fortæller, hvad han har hørt om Ellekongen og
Underjordsfolket uden at lægge til eller trække fra~
derfor har hans Skildring en saa fremragende VærdI
for vort Æmne, de bornholmske Landvættesagn, forøvrigt ogsaa for de øvrige ikke her behandlede Sagn
om de Underjordiske. Forfatteren er næppe selv Bor~
holmer og har rimeligvis kun været forholdsvIs
kort Tid paa Bornholm i Forsommeren 1762, m~n
hans Beundring for Bornholmerne er ganske umIs-

dem, der har en stærk Indbildningskraft, har næsten en Lyd
som en Pauke; men Slagene ere mere langsomme end de almindelige Tamburers De underjordiske Folk skal ofte kunne
ses at exercere til Fods, men sjælden til Hest; og man har ikke
spurgt, at de betjener sig af Hestene, uden naar de marcherer.
De beskrives at være smaa af Statur; de største ikkun henimod
to Alen høje, men de fleste ere mindre. Deres Klædedragt er
forskellig. I gamle Dage var den efter Sigende ikkun graa
eJler brun; men i de nyere Tider skal endog nogle være
sete i de allerskønneste brogede Klæder. Deres samlede Tropper skal ellers uden Forskel ses med røde spidse Huer paa
Hovederne, og røde Ærmer i deres korte Vamsa eller Trøjer,
som ere uden Opslag. Man har ikke set dem at bruge Hatte.
De bærer lange Kaarder og sma;). Bøsser eller korte Studsere,
hvilke dog, saa vidt vides, ikke ret ere betragtede af nogen af
Indbyggerne. Hestene ere alle sorte og af middelmaadig Størrelse; men det forunderligste er, de synes ikke at h1\ve mere end
tre Ben." .Enten deres Heste ses for eller bag til, saa har de
kun tre Ben. Ser man dem foran, saa har de to Forben og et
Bagben; og ser man dem bag til, saa har de to Bagben og et
Forben. Ellers skal Hestene se meget vel ud og være gode
Pasgængere, som de der paa Landet kaldes." ,Naar de ere
satte til Hest, marcherer de i største Orden, snart med fire,
snart parvis, ligesom Vejenes og Vangeledenes Rum kafl tillade.
Baade den, som rider foran, og den, som slutter bagefter, saa
vel som nogle andre i Midten har altid været fornemmere end
de andre i Klædedragt eller i det ringeste med højere røde
farvede Huer." .Der fortælles, at for mange Aar siden kom
en Trop igennem et Lyngmarks Led, hvor just en overjordisk
Dreng kom dem i Møde. Deres Anfører tiltalede ham, ligesom
han længe havde kendt ham; nævnede ham ved Navn, og bad
ham lukke op, samt blive staaende for at lukke efter de sidste.
Den, som sluttede Troppen, betalte ham hans Umag med en
hel Haandfuld god og gangbar Sølvmønt, saa Drengen blev
meget glad, og fortalte denne Hændelse alle Vegne.«

kendelig.
,De modige Indbyggere, som have fra Barndvmmen lært at omgaas med Vaaben, skyer ingen Fare, naar det kommer an paa at
vise Lydighed i at forsvare baade Land og Frihed. Og begge
Dele forsvarer de formedelst Guds og deres Konges Naade til
det alleryderste. .Ja, jeg tror næppe, at nogen af dette Lands
ærekære Indbyggere skulde ønske at overleve begges Undergang. Paa denne navnkundige ø vare Indbyggerne unde: en
tapper Commandants Anførsel paa sa~me Tid. ikke saa s~kre,
at de jo stedse vare færdige efter mindste Vink, paa hVIlket
Sted Faren vilde kalde dem hen. Rundt omkring Landet ere
udsatte aarvaagne Poster, som ved Signaler kan langt snarere
samle nogle tusinde bevæbnede Mand, end den snedigs:e Fjende
skulde med 100 Mand kunde bestige Landet, med mindre ty~
L ft skulde forhindre Posternes frie Udsigt til Søen. Dog, I
sauadan Taage har de heller ikke stort atfrygte for: thi Indbyg:
gerne ere selv bange for at nærme sig tIl Land~t I uklar Luft.
Næppe saa snart høres der at tale om Kng eller Landsfjender, førend man allerede længe har hørt mange Tidender
om Underjordskongen. Snart er en, snart flere af hans Folk
sete. Snart har han exerceret og m;:;nstret sine Folk paa et
eller andet udyrket Sted der paa Landet, og snart er han marcheret tvært igennem Landet i smukkeste Orden, men alt om
Nattetider. Alt dette berettes, at Folk kan se, men sjælden
flere end een ad Gangen; ja end mere, at kunne høre dem commandere med Maal og Stemme som den bedste danske Officer.
Trommen, som ofte røres og gemenlig høres om Aftenen af

Det var nu det menige Underjordsfolk, nu skal
vi saa høre lidt om, hvad der fortælles om Underjordskongen.
6*
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"Den gemene [J: jævne] Almue der paa Landet er af de
Tanker at Underjordskongen forsvarer Landet; men at han dog
ikke g~iber til Vaaben, ikke heller uden meget sjælden lader
sig se, førend Nøden udkræver det. ~et tros: at han ~asse.r
paa Strandbredden, og af Kærlighed hl Regenngen aldng ~Il
tillade nogen fremmed Magts Herredømme over B. Hans BolIg
skal fornemmelig være under et gammelt forfaldent Slot der
paa Landet [altsaa Hammershus], samt under en Købstæd midt
paa Landet [altsaa Aakirkeby], saavelsom mange andre
Steder under 0en. Alderdommen [J: Oldtiden] har haft saadan
Godhed for ham, at de endog har givet ham en liden Hjælp
til Hestefoder. Det var i gamle Dage Brug, at Bønderne lode
en liden Lævning af Havresæden ligge paa Ageren, og det
sagde de, at Ellekongen skulde have til sin Hest."
"Underjordskongen har aldrig gjort nogen af Indv~anerne
ondt; men man har dog troet, at han kunde hævne Sig, naar
ham skete Uret. Der er altsaa visse høje Steder, hvor Skov
har voxet, som i gamle Dage ej ere blevne behuggede. [M.eddeleren maa vist her tænke paa Højlyngen]. Ja, der ere visse
Stene, som aldrig ere blevne rørte, for ej at fortørne ham.
Men nu om Stunder bekymrer man sig ikke meget mere om
saadanne Høfligheder."
Det er ikke heller nyt, at høre Folk være af den Mening,
at den underjordiske Konge skal endelig have n~gle overjo~ds
Folk i sin Tjeneste; og det maa vel være for visse For~e~mn
gers Skyld, som de ikke selv kan forrette, s~asom ti~ Vejvisere
og Pibere. Vejen kender de vel ikke for n~Je paa sille Steder
oven paa Jorden, og paa Piben skal de [Ikke] kunne blæse,
efterdi deres Mund skal være overmaade stor, eller som .nogl e
mener, at de ingen Gaver har til Musikken. Men aldng har
nogen tilstaaet, at have staaet i Tjeneste hos dem, saa man kan
ikke vide, om det var andet end en Digt.
Naar de i gamle Dage har rejst forbi et Værtshus og vilde
læske deres Tørst paa et overjordisk Krus 01, har det syntes,
ligesom de ikkun slog 011et i Halsen som i en Krukke, og
meget gesvindt vendt sig om, uden at lade sig nøje be~ragte
i Ansigtet. De har betalt alting forud; og det høres aldng, at
de er hl evne noget skyldige."
"Indbyggerne der paa Landet taler ikke med nogen Frygt
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om de Underjordiske. [saadan] som om Spøgelser og Bjærgtrolde, der troes, at de kan gøre sig usynlige, naar de ville.
Det er en gammel Sagn, at de i forrige Krigstider saa disse
smaa rødhovede Folk altid paa Strandbredderne, og særdeles
paa den Tid, da nogle svenske Skibe strandede, skal de være
sete i stor Mængde af de Svenske, som mente, at det var Landets Folk. Det tillægges dem, at de betjener sig af Vindbøsser og Stenkugler af Størrelse som en Bøssekugle ; og hist og
her paa Landet kan findes saadanne rundagtige Stene, som kaldes af Almuen Underjordskugler. " -

Ja, det var altsaa Beretningen om de bornholmske
Underjordsfolk og deres Konge, Underjordskongen
eller Ellekongen i det 18de Aarhundrede, vi skal nu
se, hvad der fortælles om Underjordsfolket i Beretninger ældre end 1770. Desværre er det ikke ret
meget, Rasmus Pedersen Ravn i sin Borringholms
Krønike 1671 finder Anledning til at fortælle om
Ellekongen, Mindsteparten af, hvad han naturligvis
ved om det bornholmske Underjordsfolk. Han skriver saaledes: (Johannes Knudsens Udg. 1926 S. 178):
"De gamle Oldinge give fore, at her under Jorden paa Landet skal være en Ellekonge. hvilken skal være hørt med Pibe
og Tromme at have mønstret sit Folk, synderligen naar Krig,
Fejde og Uvenner ere for Haanden. Denne skal ikke vel lide,
nogen verdslig Konge her maa blive længer end udi 3 Nætter.
Dette maa tro, hvo tro vil."

Dette sidste Træk, der saa levende minder om
det berømte Sagntræk, at Ellekongen i Stevns ikke
taaler, at nogen dansk Konge betræder Stevns, nævnes ikke i den udførlige Beretning af 1770, men det
genfindes i det 19de Aarhundredes Overlevering.
Den udmærkede bornholmske Sagnsamler, Urmager
J. P. Møller, Allinge, fortæller 1867 (S. 24) følgende:
"Underjordsfolkene har ligesom ethvert andet Samfund deres Overhoved, hvilket bliver benævnet Konge. Denne mæg,/
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tige fyrste taaler ingen anden Konge paa Landet, og hvis
nogen skulde komme, da kan han ikke blive her Natten over,
ti da er han Døden vis. Som et Bevis herpaa fortælles følgende: Engang, i de gamle Dage, kom der en Konge sejlende
til Bornholm. Han gik i Land ved Sandvig. Herfra kørte han
da straks op til Slottet, hvilket han tog i· øjesyn; men
da han herfra over Slotslyngen vilde begive sig til Rønne,

og derfor var det en vovelig Sag for den rigtige
danske Konge at sætte sin Fod paa Bornholm. Saa
tidt dette skete, kom der altid noget galt ud af det.
Dam fortæller ogsaa, hvorledes Vagtmandskabet paa
Rispebjærg i Englænderkrigens Tid (1807-14) sidder og taler om de Underjordi~ke:
"Han tager sig nok i Vare, Engelskmanden, for at gøre nogen Landgang her; ja paa Søen kan han nok spille Mester, for
der kan Rødhuerne ikke komme ud," ytrede en af dem. "Nu
er der ingen fjende, som tør sætte sin fod her paa Landet,
formedelst de Underjordiske, ikke engang vor egen Konge tør
komme her, for han vilde blive taget til fange eller slaaet rent
ihjel af Underjordskongen, " svarer en anden af Vagtmandskabet.
(folkeliv og Indstiftelser paa Bornholm II, S. 174 og 228, utrykt
Manuskript deponeret i Dansk folkemindesamling).

HAMMERSHUS FRA TROLDSBJÆRG

standsedes pludselig Kongens Vogn. Kongen sprang af Vognen
og gik noget til Side hen paa Lyngen; og her kunde man da
tydeligt se, at Kongen havde en ha ard Kamp at bestaa, men
med hvem kunde man ikke se. Noget efter kom Kongen udmattet og gennemblødt af Sved løbende hen til sin Vogn, i
hvilken han sprang op, og befalede da straks at vende omkring
og køre tilbage, hvorefter han ogsaa paa Øjeblikket forlod Landet." Sagnets Mening er tydelig nok den, at den fremmede
Konge er blevet overvundet og jaget bort af Underjordskongen.

Paa det sydlige Bornholm kendes samme Forestilling. Folketingsmand Ph. R. Dam i Aakirkeby
(f. sammesteds 4/4 1823) fortæller, at det var gængs
Folketro, at Underjordsfolket havde deres egen Konge,

Navnet Ellekongen, som baade Ravn 1671 og Beretteren 1770 bruger, kendes (bortset fra en tvivlsom
Overlevering Bornh. Soc. 1925 Nr. 169 om Ellekonger i hvert Sogn) ikke i det 19de Aarhundredes
bornholmske Folkeoverlevering, det glimrer ogsaa
ved sin Fraværelse i Espersens bornholmske Ordbog
1908 (S. 372 f., jf. 403). Det er Underjordskongen (og
ikke Ellekongen), som efter Jens Hansen Kjøbeks
Fortælling (f. o. 1820 V. Marie Sogn) vander sin Hest
i en evig rindende Kilde paa "Klint" i V. Marie
Sogn, det er Underjordskongen (og ikke Ellekongen),
som i 0. Marie Sogn skulde have den sidste Tyvfuld
Havre paa Marken til sin Hest. (Aage Rohmann
1925 efter Fotograf Ellebys Fortælling).
Vi finder derimod i det 19de Aarhundredes Begyndelse en mærkelig Betegnelse paa Ellekongen "Ellestingeren ", som hverken den ældre eller den yngre
Folkeoverlevering kender. Efter Skovgaard (født 1783,
vistnok i Knudsker Sogn ved Rønne) er Ællestingeren
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Underjordsfolkets Høvedsmand. "Mange er der, som
tro sig at have set dem i taaget Vejr at øve sig i
Vaabenbrug paa Lyngene og andre afsidesliggende
Steder, og da beskrives de saaledes: De ere alle til
Hest, men Ællestingeren og de ypperste have Heste
med tre Ben. Hele Troppen er klædt i Iyseblaa eller
staalgraa Klæder og stundom røde Huer, stundom trekantede Hatte paa Hovedet. De menes at gøre intet ondt,
men beskytte Landet mod Fjender i Krigstider. " (Beskrivelse over Bornholm 1804 S. 110~111). Dam mener
(S. 173), at Ællestingeren maa være en Fejlskrift for
"Ælstingen", J: Ældsten = den ældste, for" hvad er en
Ællestinger?" Espersen forklarer (S. 403) sidste Del
af Ordet, som "den der stinger" , J: stikker, støder med Od eller Spids. Jeg mener, at Espersens
Forklaring er rigtig, og antager, at Navnet Ellestingeren er den sidste og vel ogsaa den eneste Mindelse om, at Ellekongen af Fortidens Bornholmere
har været tænkt som bevæbnet med et Spyd, hvormed han stikker eller støder efter sine Fjender (sm!.
ovenfor S. 79, Grøn paa Vestmøn bevæbnet med
Spyd). Forestillingen om, at Underjordsfolket betjener sig af Stenkugler, kendes ogsaa af Skovgaard:
"Et Slags smaa, runde Stene (belemnites) holdes
for at være deres Kugler" (S. 111). Overlærer J. Olsen i Varde, f. 1840 i Ny Larsker, fortæller et Sagn
af samme Type som Nexøsagnet (S. 63, sm!. S. 101)
om en afslaaet Landgang ved Sorthat Nord for Rønne
og siger her til sidst: "De døde Svenskere var allesammen skudt med Flintkugler, men de Underjordiske havde ikke kunnet skyde med dem, førend et
overjordisk Menneske skød først. Det var derfor, de
vilde have Skildvagten til at begynde." Belemniterne,
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de saakaldte Vættelys, kaldes altsaa i Skovgaards
Tid for Underjordskugler; efter deres Pileform kan
vi antage, at Forestillingen oprindelig er gaaet ud
paa, at Underjordsfolket har skudt med Pile, ligesom
deres Fører, Ellestingeren, har stunget med Spyd.
I det 19de og 20de Aarhundredes Overlevering
træder Underjordskongen i nogen Grad i Skygge for
sine Undersaatter Underjordsfolket, ganske modsat
Møn og Stevns, som holder urokkelig fast ved deres
Klintekonge eller Ellekonge. Paa Stevns er det altid
Ellekongen, der værner det lille Stevns mod Englændernes Angreb, og i 1807 hindrer dem i at trænge
ind i :::>tevns. Paa Møn er det altid Klintekongen
"Jøden Opsal", der værner Møns Land mod Rigets
Fjender, og som i Mands Minde har faaet henlagt
det sidste Havreneg paa Marken som Foder for sin
Hest. Paa Bornholm nævnes i en lang Række Sagn,
ikke mindst Nexøsagnet S. 63, og dets Varianter,
Underjordskongen ikke med et eneste Ord. Det er
Underjordsfolket, som opfordrer den ensomme Soldat til at skyde, de kunde ikke gribe ind, før det
første Skud var løsnet af en Overjordsmand. Vel meddeler Magister Aage Rohmann efter Fortælling af
Fotograf Elleby, f. o. 1865 i ø. Marie Sogn, at "den
sidste Tyvenfuld Havre skulde blive liggende paa Marken, naar de kørte Sæd ind, den skulde Underjordskongen have til sin Hest", men jeg vil tro, at den almindelige Nutidsforestilling gaar ud paa,at det er Underjordsfolket, som er Modtagerne af dette Offer. I
alle Tilfælde fortæller B. S. Ingemann efter "mundtlig meddelte bornholmske Lokalsagn ", i første Kapitel af sin berømte Fortælling "De Underjordiske"
1817, at man kunde vente Misvækst, Skibbrud eller

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Nittende Bind, Rønne 1928

90

91

andet Uheld, hvis man vovede at tale ilde om de
Underjordiske, havde "forglemt dem ved Julenadveren, eller, hvad dog sjælden var Tilfældet - borttaget den Neg, som en gammel Skik forbandt Landmanden til at lade staa tilbage paa Ageren, naar der
var indhøstet, og som man sagde var en Gave til
de Underjordiske." (Samlede Skrifter 3. Afd. I S. 4).
Heller ikke Ph. R. Dam nævner Underjordskongen
som Negofrets Modtager, men derimod de Underjordiske. Han skriver nemlig (Folkeliv og Indstiftelser
paa Bornh. 1895 S. 37): "Den gamle Overtro, at lade
et Neg blive liggende paa Stubmarken som en Slags
Tiende til Underjordsfolket, var dog vist nok kun en
Saga" fra endnu ældre Tider."
" I 1770 var det Underjordskongen, som værnede
Højlyngen og andre uopdyrkede Steder mod Opdyrkning, i 1927 skriver en ung Pige Karen Kofoed
fra Knudsker, Højskoleelev paa Askov, i en Optegnelse til Dansk Folkemindesamling. "Jeg har kendt
Folk, der fuldt og fast troede, at Underjordsfolkene
i Tilfælde af Krig vilde hjælpe os, som de ved tidligere Lejligheder havde gjort, med mindre Jorden
var saa bearbejdet med Staal, Spade og Plov, at det
vilde holde dem borte." 1770 er det Ellekongen,
som opholder sig under Hammershus, i 1867 er det
for en Gangs Skyld ikke Underjordsfolket, der træder i hans Sted, det er selve Fanden (se Foredraget
om Helligdommen, Slutningen og I. P. Møller S. 7).
Endnu mere ejendommeligt er det, at bestemte
navngiyne Mænd træder i Underjordskongens Sted
som Leder af Underjordsfolkets natlige Militærøvelser.
En saadan Høvedsmand for de Underjordiske var
Storbonden Jens Albertsen paa Skræddergaarden i

Pedersker. Han levede i Begyndelsen af det 19de
Aarhundrede, var en velstaaende Mand, der havde
en god og velbygget Gaard, Sønderherreds bedste
Besætning, havde mange Børn og levede et lykkeligt Familieliv. Samtidig var han Høvding for de
Underjordiske. Disse førte Forsvaret for Øen, og
det endda saa godt, at en Fjengeanfører engang
skal have udtalt, at han ingen Landgang turde gøre,
for alle Vegne vrimlede det af de rødhovede Djævle.
Men for at føre dette Forsvar med tilbørlig Kraft
fordredes et rigtigt Menneske som Høvding, der
kunde lede Manøvrene ogsaa i Fredstid.
Jens Albertsen var altid til Hest; paa en lille graa Hingst,
kaldet "Kutterbrig", red han i de mørke Nætter over Hegn,
gennem Skove og uvejsomme Steder i susende Galop (Hesten
havde aldrig haft Sele paa), naar han i Embeds Medfør gjorde
sine Pligter. Hans Start var altid, at han førte Hesten udenfor
Porten, svang sig i Sadlen, smed Tøjlen over Manken og raabte
et Kommandoord, og Hest og Rytter forsvandt som et Lyn.
En Tjenestedreng, som havde hørt Ordet "Rundar':, førte en
Nat ved Vintertid ubemærket "Kutterbrig" udenfor Porten, steg
til Hest og raabte "Rundar", og Hesten afsted over Stok og
Sten, gennem Skov og Krat, og standsede først ved "Læuerhøj" i Bodilsker Sogn; men der var den ikke til at faa bort fra,
Drengen kendte ikke det rette Ord. Først da det blev Dag,
kunde han atter føre Hesten bort. Slukøret og forfrossen maatte
han saa vende hjem, hvor Husbonden modtog ham med Formaning om aldrig at prøve sligt mere, og trods Drengens Forkommenhed trøstede ham med, at han var sluppen særdeles
godt fra den Tur." (Gaardejer P. Brandt, Bodilsker, efter sin
Bedstemoder). "Det kunde ske om Natten eller pludselig under
et Selskab, at Skræddergaardsmanden kunde udbryde: "Nu er
der Bud efter mig!" Og straks efter sadlede han sin Hest og
red sin Vej. En modig Mand skal engang have sprunget op
paa en Hest og fulgt efter ham for at se, hvor han blev af;
men Officeren for de Underjordiske var forsvunden, før han
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vidste af det. En anden Mand skal have stillet sig afventende
ved Skræddergaards Port for at se Hjemkomsten; og han havde
omsider hørt Militærmusik og derefter set en Rytter paa en
firbenet Hest, efterfulgt af en Flok Ryttere paa trebenede Heste,
komme ridende. Ved Porten blev der gjort Honnør med Sablerne og spille! en fanfare, hvorefter Afdelingen med de trebenede Gangere sporløst forsvandt. (Karl M. Kofoed Bornholmske Sagn og Sagaer 1928 S. 135 efter Meddelelse af Kommunelærer Thamdrup, f. 1875 i Pedersker Sogn).

Jens Albertsen paa Skræddergaard i Pedersker vat'
ikke den eneste bornholmske Storbonde, der regnedes for Underjordsfolkets Høvedsmand. En Gaardmand i ~nudsker, Officer ved Bornholms Væbning,
holdtes hgeledes for at være Officer hos de Underjordiske.

Det maa utvivlsomt være samme Skræddergaardsmand, som
Ph. R. Dam fortæller om (S. 174--75), uden udtrykkelig at navngive ham, at han holdtes for at være Underjordskongen :
"Visse Folk troede, at det var sandt, og Manden kunde godt
lide, at de lod sig sligt bilde ind. Der fortælles om denne
Bonde, at han enkelte Nætter red omkring oppe i Højlyngen
og mønstrede sit Mandskab. 'fidligt paa Morgenstunden kunde
Naboerne se ham komme ridende hjem til sin Gaard paa sin
hvide Hingst, der var saa svedende, at Skumstumperne dryppede af den. En god Ven i Sognet fik Lyst til at være med
paa en saadan Ridetur, og en Aften sildig red de to Venner op
ad Højlyngen. Men "Underjordskongen " var snu og sagde:
"Vi maa helt op til Valingebjærget, for der er Vaabenpladsen,
og saa maa du ikke snakke til mig, men bestandig dreje Hovedel mod øst, for ellers er hele Fornøjelsen forbi med det
samme!" Som sagt, saa gjort. Da de var kommet til Valingebjærget, raaber "Underjordskongen ": "Rundar" , sætter Sporene
i Siden paa Hesten og - væk er han i en Haandevending
midt i Nattens Mørke. Den nysgærrige maatte saa slukøret
vende Næsen hjemefter. Men om "Underjordskongen " fortælles
videre, at han havde faaet et Drikkekar (nogle paastod, det var
en Dunk) af de Underjordiske, og naar han fyldte denne med
Vand fra Valingekilden og drak deraf, fik han Syner paa en
saa vidunderlig Maade, at han kunde se alt, hvad der foregik,
baade over og under Jorden. (Sml. Danske Sagn 1928 I Nr.
191 og 942 = Skattegraveren IX Nr. 235: Lærer Weiss Fortælling om Bonavedde paa Skræddergaard, hvis hvide Hest kunde
holde ud at løbe, baade hvor langt og hvor længe det skulde
være; Hesten løb lige godt paa Vand som paa Land og lige
godt paa og i Jorden).

Naar han gik og pløjede i Marken, kunde han pludselig
binde Hestene ved Ploven, og saa være borte lige med et. Han
kom altid tilbage, lige saa pludselig som han forsvandt. En
ga~mel Mand, der sad inde i Huggehuset og huggede paa en
Tøjfepæl, saa en Skygge i Døren, som ikke hilste. .Hvad er
der?" sagde han, og Skyggen spurgte da, hvor nysnævnte Officer'
boede. Den gamle Mand fulgte med ud og viste ham Nabogaarden: • Der bor han." Han hilste heller ikke, dengang han
forsvandt. Den gamle Mand blev noget underlig til Mode over
det, og da han kom ind, var han syg og laa længe i stærk
Feber. Han troede jo, det var en Underjordisk, der var kommen for at tale med deres Officer. (DS. 1928 I Nr. 666, Overlærer Olsen, Varde, f. 1840 i Ny Larsker, sml. DS. 1892 I Nr.
255: lille Mand med stort Hoved allarmerer i Krigens Tid
1807-14 Manden i Vibegaard i Povlsker).

Ogsaa ganske jævne Folk kunde udi egen Formening være Fører og Leder af Underjordsfolket.
P. Brandt paa Egesgaard, f. o. 1860, fortæller, at i hans Barndom og Ungdom var Indehaveren af denne Værdighed en Tøffelmager Johan fra Nexø, og at han Snese af Gange i 60erne
ved Aften og Nattetid har hørt Johan røre Trommen med
Kraft oppe i Højlyngen lige fra Anhøj til Helvedsbakkerne i
Ibsker Sogn. J. N. Madvig (født 7/8 1804 i Svaneke) fortæller
i sine Livserindringer 1887 S. 17 om en stakkels Mand Ole
Haakens~n, der i hans Barndom stadig vandrede omkring paa
Landet, Iført en gammel Soldatertrøje og en stor Chakot, med
Sab:1 ved Siden, men tillige behængt med store og smaa Sold
af SIV, hvormed han handlede, .Krigerdragten bar han som den,
der mente ved et Oprør at være fordreven fra sit Kongedømme
hos de Underjordiske, til hvilket han dog fast haabede om nogle
Aar at vende tilbage. Jeg spurgte engang, selv vaklende mel-
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lem Tro og Tvivl, denne fordrevne Regent, om han kunde
skaffe mig de Underjordiske at se; men jeg befandtes ikke at
være noget Søndagsbarn." J. P. Møller fortæller 1867 (S. 34)
om ,Underjordspiberen ", en stor styg Tigger, der bildte Folk
ind, at han stod i nærmere Forbindelse med de Underjordiske
og kaldte sig deres Piber. En Mand ved Gadegaardsmarken i
Vester Marie havde i Englænderkrigens Tid en lille Skilling i
Fortjeneste af at lukke Ledet op hr Krigsfolk. En Aften lidt før
Sengetid gik han udenfor sin Dør. Her hørte han saadan Skinger og Skaanger i Vest paa Landevejen; han tænkte da, det var
Krigsfolk, og han gik derfor hen for at lukke Ledet op for dem,
og det varede heller ikke længe, før der kom en Mængde Ryttere. Den første, der red igennem, sagde: "Autan" [altsaa ikke
Godaften], de øvrige mælede ikke et Ord, og Drikkepenge gav
de heller ikke; men han syntes i den første at genkende, Underjordspiberen ". Hestene havde kun tre Ben".

ypperstes Heste, der er saaledes udrustede (Skovgaard 1804 S. 111).
Meddeleren af 1770 har gjort den Iagtagelse, at
de underjordiske Folk marcherer til Hest, men de
exercerer til Fods. Denne Iagttagelse gælder i Virkeligheden ogsaa for det 19de Aarhundredes Overlevering, ikke mindst de Sagn, som er stedfæstet til
den bornholmske Milits Samlingssteder og Øvelsespladser, ganske særlig Rispebjærg. Disse Øvelser
danner ligesom en natlig Gentagelse af den virkelige
overjordiske Væbnings Øvelser i Dagens Lys.

Vi genfinder i denne Fortælling to velkendte Motiver fra 1770, at Underjordsfolket med Forkærlighed
bevæger sig gennem Led (sml. DS. II J. Nr. 364,
ø. Marie, og Karl M. Kofoed S. 130-131) og at
deres Heste har tre Ben (sml. J. P. Møller S. 33 fra
Brogaard i Olsker Sogn, DS. I. 1892 Nr. 257, Karl
M. Kofoed S. 45). Af særlig Interesse er Sjællænderen Lærer Chr. Weiss Fortælling efter Meddelelse
af en Mand, der maa være født i Hasleegnen :
,Somme siger, at deres Heste har tre Ben, men det ved jeg
intet om; men vi havde en Pige hos mine Forældre, hun havde
tjent paa en Gaard i øster Marie, hvor de havde deres Gang
igennem. De kunde aldrig se det bedre, sagde hun, end naar
der var faldet Sporsne, saa var der lige saa tæt, saa tæt med
Hestefjed ; hun sagde nu, at de havde fire Ben, for der var
Mærke af fire Sko efter dem alle, men de vare jo smaa, kan
tro." (DS. I 1892 Nr. 256, sm!. Nr: 136).

Vi kan fastslaa, at den typiske bornholmske Nutidsforestilling er, at de Underjordiskes Heste har
tre Ben, og at det ikke bare er Ellestingerens og de

Et typisk Vidnedsbyrd herom er Ole Kofoed i Olskers Fortælling om, hvorledes han som Barn vogtede Kvæg paa Torpebakkerne i Klemensker Sogn. ,Hen i Skumringen saa han de
Underjordiske komme ridende paa smaa Heste, og de red hen
paa Bakkerne, mens deres Bidsler raslede, og gav sig der til
at holde Militærøvelser paa samme Sted, som Bornholmerne
plejer at holde Visitation om Efteraaret med deres forskellige
Hold af Væbning. De havde Befalingsmænd med, der begyndte
at holde Øvelser og kommandere. Drengen rejste sig op for
at se paa det, men saa kastede de Søvne paa ham, fordi de
ikke vilde have ham til at se det, og da han vaagnede, var alt
forsvundet." (DS. 1928 I Nr. 130 Lærer Andersen i Stilling,
sm!. Stub-Jørgensen i Bornh. Socialdemokrat 1926 Nr. 151 og
155 Øvelser i Svaartedam og ved Store Krashavegaard).

Ogsaa Forestillingen om Underjordstrommen, der
fremhævedes saa stærkt i Beretningen 1770, og som
ogsaa Skovgaard S. 111 omtaler: "Naar langt borte
høres et svagt Døn, tros det at være deres Trommer" - kendes i Nutidsoverleveringen.
Den lige nævnte Meddeler' fra Hasleegnen hører en Sommermorgen, kort før Solens Opgang, at der blev slaaet en March;
han lyttede og kunde derefter tydelig høre Trommer og Piber.
Ogsaa de andre Høstfolk kan høre Musikken, da de rækker Hovedet ud af Lugen, og mener ligesom han, at der nok skal være
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Exer~its paa Glimminge Lyng den Dag, selvom de ikke har

- Se saaledes hænger det sammen med Rispebjærg; ikke synderligt bedre staar det sig med Torpebakkerne, Paradis- og
Helvedesbakkerne. " (Sm!. DS. I 1892 Nr. 254 og 255, Panum
1830 Tillæg S. 32, hvor det siges, at endnu 1827 talte mange
om, at man havde set de Underjordiske exercere paa Rispebjærg).

hørt noget derom. I det samme fik vi øje paa hele Kompagniet, der trak op, men om de var store eller smaa, kan jeg ikke
sige, da de var saa langt borte. Solen gik op i det samme,
og siden saa vi dem ikke mere og hørte heller ikke Musikken.
(DS. I 189~ Nr. 136, sm!. Nr. 256). I denne Sammenhæng kan
nævnes, at Ph. R. Dam fortæller, at Underjordsfolkene synger
paa deres Vandring til Trommeslag (DS. I 1928 Nr. 897):
Nu vandra vi,
frå Æggjasten
til Sjæggjasten
bom, bom!

Særlig er det paa Rispebjærg, Sønder Herreds
Exercerplads, at de Underjordiske driver deres Spil.
Den senere Folketingsmand, Lucianus Kofod, f. 1829
i Pedersker, fortæller 1854:
"Endnu i vor Tid er det ingen let Sag at komme over Rispebjærg, naar Solen er gaaet ned, og forhen har det været tusinde
Gange værre. Mange, som vilde over Rispebjærg ved Nattetid,
ere blevne forvildede der, idet de omringedes af Krigsfolk a'
alle Slags med røde Hætter paa Hovedet. Dette var dog især
Tilfældet i Svenskekrigen; ti da exercerede de "Rødhættede"
hver Nat, for at øve sig saaledes, at de kunde hjælpe til med
at forsvare øen. (Thi det skal være deres eneste gode Egenskab,
at de er patriotiske.) Men de tilføje ellers Vandreren intet ondt,
saafremt han blot ikke gør dem Modstand; de finde blot Behag
i hans Selskab, hvorfor han stundom maa følge med dem en
hel Nat. Men ikke saa snart har der lydt et Hanegal om Morgenen, før de Underjordiske ere som bortblæste, og nu kan
den forvildede Vandrer, har han opført sig vel, gaa fri og
uskadt hjem; men har han ikke det, saa faar han vel dog Lov
at gaa, men bliver saa derefter gærne i længere Tid syg. Mange paa Rispebjærg Vildfarende have se et de Underjordiske
øve Felttjeneste, idet disse saa have en Høj oprejst paa 3 støtter og derunder antændt en stor Vagtild, hvorom de hoppe og
danse. Men en saadan Dans kan intet Menneske taale; thi
Alle, som have prøvet det, af hvilke der endnu skal være et
Par i Live, ere blevne meer eller mindre sygelige derefter.

At de Underjordiske hævner sig, naar man spotter
deres Exercits, anfører K. M. Kofoed (S. 135 f., sm!. E.
T. Kristensens Æresbog S. 49) et typisk Exempel paa.
"En Skomager, som hørte til Bornholms rette Milits, gik i
Krigens Tid Strandvagt i Rø og hørte da en Nat nogle Underjordsfolk holde Exercits oppe paa Agrene ved Køllergaard.
Deres Kommandoord lød saa sjov, at Skomageren morede sig
med at eftersige dem ganske højt. "Venstre om! og Neten paa!
Til Højre sia a !" skogrede han. Men det skulde han ikke have
gjort; for pludselig følte han sig omringet af de underjordiske
Soldater, der trak afsted med ham og satte ham ind i deres
Kompagni. Der stillede de ham paa højre Fløj og kommanderede uafbrudt" Venstre Sving!", saa han uafladelig maatte
marchere den største Bue i Vendingen; og saaledes hersede
de med ham, til. Solen stod op."
Gaardejer Lars Hansens Fader i Aspegaard, øster Lars Sogn,
mødte i Tiden før 1864 et Kompagni Underjordsfolk, der under
Trommen, Piben og Sværdklirren har marcheret hen ad en Vej
i Almindingen. Da han ikke gik tilstrækkeligt til Side for dem
paa Vejen, gaven Soldat af de Underjordiske ham en saadan
øretæve, at han tumlede ned i Vejgrøften. Lars Hansens Fader
havde ikke set, han havde kun hørt de underjordiske Væsener.
(Karl M. Kofoed S. 136).

Denne sidste Beretning er en Undtagelse fra den
almindelige Regel, at de Underjordiske marcherer til
Hest, men exercerer til Fods, en Undtagelse af den
Art, der bekræfter Reglen. Endnu skal jeg nævne
et sidste Vidnesbyrd om Underjordsfolkets Exercits.
Fotograf Elleby har 1925
Mand fra øster Marie engang
set Underjordsfolkene excere.
engang imellem svingede de

meddelt Aage Rohmann, at en
kom og fortalte, at han havde
Han saa dem bevæge sig, og
med Sablerne, saa det blænkte.
7
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De gik saa derhen - og saa, at det var en Flok Raager, der
holdte Forsamling, og engang imellem slog de op med Vingerne. Det var det, han havde troet, var Sablerne, de svingede med. (Opskrift i DFS. 1906-23: 673).

Vi har nu set, hvorledes det i Natten frembrusende
Underjordsfolk, ridende paa trebenede Heste under
Førerskab af Ellekongen (Ellestingeren) eller Underjordskongen mere og mere tager Karakter af et natligt Genbillede af Bornholms Væbning, dets Exercits
og militære Øvelser i Fredstid under Ledelse af ivrige,
pligtopfyldende bornholmske Officerer. Vi skal nu
se, hvorledes dette Underjordsfolk forsvarer Landet
imod Fjenden i Krigens Tid.
Den store Prøvesten paa Underjordsfolkets Krigsdygtighed var Englænderkrigen 1807-14. Det gik
heldigvis ganske anderledes end i 1645; det bornholmske Forsvar er nu saa godt organiseret, at den
mægtige engelske Flaade ikke for Alvor prøver paa
at erobre Bornholm (s m!. Anholt), men nøjes med
at veksle Skud med de bornholmske Kystskanse;,
og det skønt Bornholmerrie voldte den engelske Handel stor Skade ved deres uforfærdede Deltagelse i
Kapertogterne. Bornholmerne føler sig sejersbevidste
i Tillid til deres mægtige Hjælpere og Beskyttere,
Underjordsfolket og dets Konge (sm!. S. 87), de føler sig overbevist om, at kom det endelig til Kamp,
stod der 7 Mand Underjordiske bag enhver Forsvarsmand af Militsen (Dam II S. 168). Undertiden bliver
de menige Bornholmere, ligesom i 1645, vel trygge.
,En jysk Soldat, Jens Holmsted fra Støvring, fortæller, at han
under Englænderkrigen en Nat skulde gaa Strandvagt paa Bornholm: Han gik ind i en Hytte til en enligboende Mand for
at faa Ild i Piben. Denne Mand sagde saa, at det ingen Nytte
var til, at han saaledes gik og passede paa, for de Underjor-
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diske skulde nok selv bevogte deres 0. Da Jens kom hen til
?e andre Strand vagter, gav nogle Krigsskibe, der laa udenfor
~ H~vet, en Salve, som besvaredes af Landhæren (J: de UnderJordlske~ Hær, bestaaende af et Regiment Infanteri, en Afdeling
Kavallen paa trebenede Heste og en Deling Artilleri). Genlyden
var saa stærk, at Jens Holmsted sank i Knæ (DS. I 1892 Nr. 257).

Sammenligner vi dette ganske beskedne Sagn med
Nexøsagnet (S. 63), vil vi se, at ikke her en Overjords~and behøver at skyde først paa Fjenden, før
Underjordsfolket kan gribe ind, nej Underjordsfolket
kan udmærket godt forsvare Landet uden Bornhol~ernes egen Medvirkning. Vi har Sagn af begge
dIsse Typer bevaret i bornholmsk Overlevering, enten
de saa først er opstaaet i Englænderkrigen, eller de
gaar tilbage til de langt ældre Svenskekrige, 1644-45
og følgende Krige.
Til den første Type hører et Sagn, som Skovgaard 1834 fortæller i Bornholms Saga (S. 25\, hvorledes to svenske Orlogsmænd viser sig ved Hammeren og vil gøre Landgang; men Landgangsforsøg~t bliver afvist af Strandbatterierne og to Kompagnter Tropper. Svenskerne blev rædde ved at se de
hastigt fremrykkende eller ligesom frem myldrende
T.ropper og mente paa et Sted at have set ni Kompag~Ier med Estandarter og Faner, hvor der dog i Virkeltgheden kun var to. De syv Kompagnier, som Svenskerne saa, men Bornholmerne ikke, maa have været de
berømte Underjordsfolk, som kom deres overjordiske
Landsmænd til Hjælp. Skovgaard knytter dette Sagn
til et mislykket svensk Angreb paa Hammershus den
26de Febr. 1645 (i Virkeligheden vistnok foregaaet
11 Marts 1645, se Ravn S. 79). I alle Tilfælde minder Sagnet stærkt om tilsvarende Sagn fra Englæn7"
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derkrigens Dage 1807-14.
sine Livserindringer
1887 S. 17 fortæller J. N. Madvig fra Svaneke:

tage i Striden, er den yngre, mere poetiske Type,
som ovenfor (S. 68) antydet, inspireret af de sørgelige Erfaringer fra 1645. Vi har to Opskrifter af Vagtmandssagnet, stedfæstet til Sorthat imellem Rønne og
Hasle (DS. I f928 Nr. 209) og stedfæstet til Povlsker Sydvest for Nexø (DS. I 1892 Nr. 255), og bægge
tidsfæstet til Englænderkrigen 1807-14.

.1 1807 eller 1808 troedes de Underjordiske endogsaa at
have afskrækket Englænderne fra en paatænkt Landgang ved
at vise sig talrige og med skinnende Vaaben langs Kysten.·
Højskoleforstander J. West i Voldby, f. 1844 i Aaker Sogn, fortæIler om et lignende opgivet Angreb paa Nexø under Krigen
med Engelskmændene. "Under Krigen med Englænderne lagde
et stort engelsk Krigsskib sig udenfor Nexø. Det vendte Siden
til og lukkede Kanonportene op, saa det saa ud til for dem,
der stod paa Land, som om Byen nu skulde beskydes, og de
rystede og bævede. Men lidt efter blev Portene lukkede igen,
og Skibet stak i Søen. Næste Dag kom en Matros i Land fra
samme Skib, og da Folk spurgte ham, om Byen ikke skulde
have været beskudt, svarede han: ".Ia, det var ogsaa Meningen,
men da vi saa, at hele Stranden fra Nexø til Svaneke var helt
fuld af Krigsfolk, turde vi intet gøre, men stak i Søen igen.·
Bornholmerne vidste ingen Krigsfolk af, men det var jo de
Underjordiske. (DS. I 1928 Nr. 208). Seminarist G. Josefsen, f.
1845 i Gudhjem, fortæller 1863, at nogle Bølshavnsfiskere havde
været ude paa et engelsk Skib, der sejlede forbi Bornholm.
Folkene paa Skibet havde spurgt om, hvormange Indbyggere
der var paa Øen, og Fiskerne havde fortalt dem det, men Englænderne paastod, at det passede ikke, der maatte være mange
flere, de havde set en utaIlig Mængde smaa Folk med røde
Huer bevæge sig langs Stranden. G. Josefsen tilføjer, at det
samme var Tilfældet med de Svenske, dengang Bornholmerne
havde skudt Prinsenskjold. (Sm\. DS. I 1892 Nr. 255).

Fælles for disse Sagnopskrifter er det Træk, at
de Underjordiske narrer Fjenderne til at tro, at Bornholmernes Antal er langt større, end det i Virkeligheden er, og ligeledes det Træk, at de Overjordiskes
Medvirkning ikke er nødvendig for at beskytte Bornholm mod Fjenden. Dette maa regnes for den ældre,
den mere oprindelige Sagnform ; den anden Sagnform,
Soldaten paa den ensomme Vagt, der maa skyde
først, for at de Underjordiske kan komme til at del-

Sorthatsagnet handler om, hvorledes en Strandvagt, der en
regnfuld og blæsende Efteraarsnat tyr ind i sit Skilderhus, 3
Gange hører Befalingen: "Skyd·. Tredie Gang adlyder han,
skyder sin Bøsse af i Luften og hører en forfærdelig Knitren
og Knalden nede ved Stranden,han stod jo selv oppe paa
Strandbakken. Næste Morgen kunde de se, at Svenskerne havde
villet gøre Landgang, og at de Underjordiske havde slaaet dem
tilbage. Som før nævnt (S. 88) var alle de døde Svenskere skudt
med Flintkugler. Povlskersagnet er optegnet 1863 af Seminarist
G. Josefsen, hvis Faders Familie netop var fra Povlsker Sogn.
I Englænderkrigens Tid lagde der sig en engelsk Flaade ud
for Povlsker Sogn. En Nat gik der kun een Mand paa Vagt,
og førend han tænkte paa nogen Ting, begyndte Engelskmændene at skyde. I Førstningen vidste Manden ikke, hvad han
skulde gribe til, men da hørte han flere Stemmer, som sagde:
.skudt, skudt". Manden adlød og skød sin Bøsse af mod de
Engelske, og straks hørte han rundt om sig: paf, paf, og han
saa, hvorledes Hattene fløj af Folkene paa Skibene og rullede
ad Søen ti\. Englænderne vendte om og sejlede bort, saa skyndsomt som muligt, de Iod nok være at modstaa de smaa Krigeres Vaaben.

De to Sagnopskrifter, stedfæstet til hver sin Kant
af Bornholm, hører ganske tydeligt til samme Sagntype som Sagnet, Svensken for Nexø (S. 63), en
Sagntype, der, mig bekendt, ikke forefindes nogetsteds udenfor Bornholm. Sorthatopskriften og Povlskeropskriften skiller sig fra Nexøopskriften ved fuldkommen at mangle Forrædermotivet - det er i al
Fald for Sorthatopskriftens Vedkommende fuldkom-
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men i sin rette Orden, at der kun er een Strandvagt paa Post i den mørke Efteraarsnat - og desuden ved udtrykkeligt at være tidsfæstet til Englænderkrigen 1807-14. Den simple Forklaring paa den
Ejendommelighed, at der gives tre Opskrifter af
samme Sagntype, indbyrdes ganske nær beslægtet,
men med hver sit Stedfæste (Nexø, Sorthat, Povlsker)
er den, at Vagtmandssagnet fra sin Hjemegn, Nexøegnen, har bredt sig ud over Bornholm, og ifølge Sagndigtningens Hjemstavnslov bliver stedfæstet i Fortællerens egen, nye Hjemstavn. Det er absolut ikke noget enestaaende Tilfælde i Sagndigtningens Udviklingshistorie, det er tværtimod Regel. Hvor Sagnene
om Dronning Margrethes Slag imod Svenskerkongen
Albrecht kendes i Overleveringen, finder Slaget Sted,
ikke som Tilfældet faktisk var i Sverrig, men derimod
i Fortællerens egen Hjemstavn, saaledes f. Eks. Jeppe
Aakjærs Hjemegn ved Karup Aa. Sagnene om Svenskernes Overgang over Lillebælts Is kendes ikke
blot i Middelfart-Assensegnen, hvor Overgangen virkelig fandt Sted, d. 30 Jan. 1658, men ogsaa i østfyn; her i østfyn har Fortællerne den Opfattelse, at
Svenskerne gik over Isen fra Langeland til østfyn;
de fra først af vestfynske Sagn om Overgangen over
Lillebælt er stedfæstet til Langelandsbæltet. Forræderimotivet i Nexøsagnet, der som ovenfor paavist (S.64 f.)
har sin gode historiske Begrundelse i Tildragelserne
1645, hvor 4 af Bornholmernes Førere bliver dømt
fra Livet for daarligt Krigsmandskab, har ingensomhelst Trivselsmulighed i de yngre nyudviklede Sorthatog Povlskersagn fra Englænderkrigens Tid. Da var de
bornholmske Føreres Fædrelandstroskab hævet over
enhver Tvivl, og det gamle Forrædderimotiv afstryges

derfor som en Urimelighed. Derimod er Motivet,
Skildvagten paa den ensomme Vagt, for Englænderkrigens Mænd en ganske virkelighedsnær og, om
man vil, fuldkommen normal Foreteelse. Povlskersagnet staar, som rimeligt er, Nexøsagnet nærmest; dær
ser Skildvagten med egne øjne, at Landgangen afslaas; i Sorthatsagnet er det en Morgendagens Overraskelse.
Vi har endnu nogle faa, ikke alt for værdifulde
Sagnopskrifter tilbage, hvor det ikke er en enkelt
Vagtmand, men en en Flerhed af Bornholmere, som
de Underjordiske opfordrer til at "skyde først".
Chr. Weiss, Lærer i Klemensker 1860-63, fortæller om Hasles
Forsvar i Englænderkrigen 1807-14 .• Fjenden skød paa Hasle.
Underjordsfolket havde stillet sig op paa Strandkanten og raabte:
"Fyr, Fyr", for at faa de Overjordiske til at skyde først, før kan
de nok ikke. Landfolket kunde ellers ikke se dem, men Englænderne saa dem i tusindevis. Derfor sejlede de deres Vej
ret ad, de turde ikke vove dem ved at binde an med saa
mange, kan tro." (Sml. DS. I 1892 Nr. 256) .• Under en Krig mod
Svenskerne", fortæller Frk. Karen Kofoed i Knudsker 1927
(S. 90), • var der et Tidspunkt, da Bornholmerne var ved at
give op, men saa hørte de ganske tydeligt nogen, der raabte:
.Skyd! skyd!" Og da for de frem med fornyet Styrke, og sejrede da ogsaa. Svenskerne skal have udtalt, at hvis ikke de
.rødhuede Djævle" havde været med, skulde de nok have klaret
sig." En anden ung Højskolepige fra Knudsker, Frk. Louise
Jensen, optegner 1913 følgende Sagn. "I den Tid var der en
Dronning i Sverrig, og hun vilde bestemt have Bornholm. Hun
sendte derfor en Flaade til Bornholm, men da de kom til Stampen, kom Nisserne straks frem og slog Sand i øjnene paa
Svenskerne, saa de maatte gaa tilbage. Saa forsøgte de paa at gaa
i Land ved Nexø. Men Nisserne var nogle gode Soldater, de
boede under Jorden paa Rispebjærg, og de kom kun op at
exereere om Natten. Svenskerne var ogsaa lige ved at tage
Bornholm; men saa hviskede Nisserne i Ørene paa Bornholmerne,
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skyd, skyd, for Bornholmerne skulde gøre det først, og saa
vrimlede Nisserne frem allevegne fra. Saa maatte Svenskerne
sejle fra Bornholm; da de saa kom til Sverrig, spurgte Dronningen, om de havde faaet Bornholm? Nej, det var umuligt
paa Grund af de rødhættede Nisser. Og der klarede Bornholmerne sig, og Folket blev meget lykkeligt."

til sin Sagnsamling 1863, (trykt i sin Helhed Bornholms Tidende 28/1> 29/1> 5/ 2 og 8/2 1929):

Vi har kun en eneste Tidsperiode i Sverrigs nyere
Historie, hvor Riget er behersket af en Dronning,
Tidsperioden 1632-54, hvor Gustav Adolfs Datter
Kristina var Sverrigs Dronning. Under hendes Regering falder netop den for Bornholm saa ulykkelige
Svenskerkrig 1645. Ligesom ved Sagnopskriften "Svensken for Nexø" har vi altsaa her et bestemt Fingerpeg
om, at Sagnet fortæller om Svenskerkrigen 1645, og
ikke om nogen tidligere eller senere Svenskerkrig.
Sidste Halvdel af Sagnet omhandler tydeligt nok Angrebet paa Nexø 9/ 6 1645; af Ravns Krønike (S. 80)
ved vi, at den svenske Flaade den 6te Juni opgiver
et Angreb paa Sydsiden af Bornholm med 20 Skibe,
~der de fornumme, Landfolket vare udi Beredskab."
Knudskeropskriftens Forhold til Nexøsagnet er det, at
vi her har Nexøsagnet bevaret, vel at mærke i fuldkommen forhutlet Skikkelse: det gamle poetiske Motiv, inspireret af Albert Wolfssens ensomme heltemodige Kamp i Maltkværnskansen (S. 65), om Skildvagten paa sin ensomme, til sig selv overladte Post, er i
denne unge Opskrift, saa rigsdanskpræget, at den
fortæller om Nisser og ikke om Underjordiske, fuldkommen udvisket og forvansket.
Grundsummen af de bornholmske Forestillinger
om Underjordsfolkets Landeværn giver den udmærkede unge Sagnoptegner, Seminarist Georg Josefsen,
der selv har optegnet Povlskersagnet, i Indledningen

"De Underjordiske er især virksomme, naar der er Krig og
Ufred paa Færde, og da passer de næsten altid paa at sia a
Fjenderne paa Flugt, naar de kommer. Det er derfor, Bornholmerne aldrig kan komme under fremmed Herredømme, thi,
siger Bornholmerne: .Havde vi ikke haft de Underjordiske,
havde Bornholm været svensk for længe siden."

Rimeligvis har der ogsaa under Verdenskrigen
været mange gamle Bornholmere, der for Alvor har
troet, at Underjordsfolket nok skulde have værnet
Bornholm, hvis Danmark var bleven trukket med ind
i Verdenskrigen af Tyskerne eller Englænderne. I alle
Tilfælde, alle nye Oplysninger vedrørende det bornholmske Underjordsfoik modtages med Glæde og Tak
af Dansk Folkemindesamling (Adr. Det kg!. Bibliothek).
Vi har set (S. 85), at de bornholmske Sagnforestillinger om Ellekongen, der "skal være hørt med
Pibe og Tromme, at have mønstret sit Folk, synderligen naar Krig, Fej de og Uvenner ere forhaanden«,
ikke litterært kan paavises længere tilbage i Tiden
end til Ravns Borringholms Krønike 1671 (S. 178).
Ellekongen og Underjordsfolket nævnes saaledes ikke
i Præsteindberetningerne til Worm fra 1624 (se Bornh.
Saml. XVII S. 51-69 Beskrivelse over Bornholm
1625, sml. Suhms Samlinger I 2 S. 32-40). Men
det betyder ingenlunde, at Troen paa Ellekongen og
de Underjordiskes Magt til at forsvare Bornholm først
er opstaaet i Tidsrummet imellem 1625 og 1671. Vi
har jo ogsaa paavist (S. 68), at Svenskerkrigen 1645
med dens smertelige Oplevelse af Bornholms Erobring af Svenskerne har bibragt Troen paa Underjordsfolkenes ubetingede Forsvarsmagt en Svækkelse, hvis
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Eftervirkning i Sagndigtningen (Nexøsagnet og dets
Aflæggere) spores helt ned til vor egen Tid.
Ravns Bemærkning 1671 om, at Ellekongen ikke
taaler nogen verdslig Konge paa Øen længere end
tre Nætter, peger tilbage til den Tid, da Bornholmeme,
om man vil, havde en gejstlig Konge, nemlig Ærkebispen i Lund, der ikke saa med blide øjne, at den
danske Konge søgte Fodfæste paa Bornholm. Men
Sagndigtningen om Ellekongen kan heller ikke først
være opstaaet i Ærkebispevældens : Tid da havde
nemlig Sagnene formodentlig talt om en Ellebisp
som Underjordsfolkets Hersker og ikke om en Ellekonge. Nej, den bornholmske Sagnforestilling om,
at Underjordsfolkene er behersket af en Ellekonge,
gaar efter mit Skøn tilbage til den Tid, Ottars Tid,
da Bornholmerne havde deres egen Konge. Sagnene
om, at Ellekongen ikke taaler nogen anden Konge
paa sit Omraade, selv ikke det danske Riges Konge
(sm\. S. 86), er et lille, uforgængeligt Minde om den
Tid, da Bornholm endnu ikke hørte under det Danerige, det siden, Dec. 1658, viste en saa forbilledlig
Troskab imod, men var et eget lille selvstændigt
Kongedømme. Maaske ogsaa Stevns (og Odsherred)
forholdsvis længe har bevaret deres U afhængighed af
Daneriget og haft deres egen Konge. Det være nu
som det vil - Sagnenes Fingerpeg bør ingen ægte
Historiker stille sig haanligt afvisende overfor - vi
finder i alle Tilfælde i gammelnordisk Litteratur mærkelige Sidestykker til den bornholmske Almues Tro
paa de Underjordiskes Landeværn.
I sine norske Kongesagaer (Olav Trygvesøns Saga
Kap. 33) fortæller Islands store Historieskriver Snorre
Sturlasøn (dræbt 1241) et islandsk Folkesagn om,

hvorledes de islandske Landvætter hindrede den danske Konge Harald Blaatand i at lade sin Flaade
erobre Island, i Forbitrelse over et Niddigt, Islænderne havde digtet om ham.
Først sendte Kong Harald en af sine troldkyndige Mænd af
Sted for at udspejde Landet, hvor Flaaden helst skulde lande.
Troldmanden svømmede af Sted i Skikkelse af en Hval. Da
han kom til Nordøstkysten af Island, saa han, at alle Fjælde og
Høje var fulde af Landvætter, nogle store, andre smaa. Da nu
Hvalen prøvede at give sig i Land i Våpnafjord paa Nordøstkysten, for der en stor Drage ned igennem Dalen, og mange
Orme, Padder og 0gler fulgte den, og de blæste Edder paa
Hvalen. Hvalen svømmede bort vest paa langs Nordlandet og
ind i 0fjord. Da for imod ham en Fugl saa stor, at Vingerne
rørte ved Fjældene paa begge Sider af Fjorden, og i Følge med
den kom en Mængde andre Fugle, baade store og smaa. Hvalen
svømmede bort derfra og naaede ind i Bredefjord paa Vestlandet. Der vadede en mægtig Tyr ud i Havet mod ham og
tog til at brøle frygteligt, en Mængde Landvælter fulgte den.
Hvalen maalte svømme bort, uden om Reykjanæs. Men da han
prøvede at gaa i Land ved Vikarsskeid ved 01vesaaen paa Sydlandet, Sydøst for det nuværende Reykjavik, kom der en Bjærgrise, der bar sit Hoved højere end Fjældene, og som havde en
Jærnstav i Hænde, ud imod ham, og mange andre Jætter fulgte
den. Hvalen svømmede videre østpaa langs Islands sydlige
Kyst. Der saa han ingen Landvælter, men derfor kunde man
alligevel ikke lande med Langskibe, der var Sandbanker, stærk
Brænding og ingen Havne." Som Følge af denne Spejderfærd
opgav Harald Blaatand sit Flaadetogt imod Island. - Snorre
nævner Navnene paa 4 islandske Stormænd i Våpnafjord, 0fjord,
Bredefjord og ved 0lvesaa; han tænker sig vistnok, at disse
Stormænd i Drage-, Fugle-, Tyre- og Bjærgriseham har været
Høvedsmænd for Landvætlerne, og at Island, takket være dem,
har holdt sig fri for dansk Overherredømme (sml. her S. 91
Jens Albertsen som Høvedsmand for Underjordsfolket).

Harald Bladtand og Islændernes historiske Mellemværende interesserer os ikke i denne Sammen-
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hæng (se f. Eks. Knud Berlin: Et gammelt Straffebud og dets Historie, i Dagens Nyheder 11/1 1929),
hvad der interesserer os, er den Lighed og Forskel,
der forefindes imellem det islandske Landvættesagn
fra Valdemar Sejrs Tid og de bornholmske Underjordssagn fra det 17de til 20de Aarh.). Vi ser, at
der, trods betydelig Afstand i Tid og Sted, er den
afgørende Lighed til Stede, at de islandske Fjælde
og Klipper ligesorn de bornholmske fyldes med overnaturlige Væsener, til Værn imod den truende Fjende,
der, ligesom Englænderne i 1807-14, ikke tør foretage Angrebet paa Grund af Landvætternes Vagtsomhed og Mængde. Men der er den Forskel, at de
bornholmske Landvætter bestandig optræder i Menneskeskikkelse, mens derimod de islandske Landvætter
optræder i forskellige Dyreskikkeiser (Okse, Fugl,
Padder, Orme, Øgler) eller i fantastiske Skikkelser
(Drage, Bjærgrise). Hvilken af disse Forestillinger
om Landvætternes Udseende eller Fremtrædelsesform,
den bornholmske eller den islandske, er nu den
ældste og oprindeligste Forestilling? Efter Tidspunktet at dømme skulde man tro, at den islandske
maaUe være det, men i Virkeligheden staar de bornholmske Landvætteforestillinger paa det oprindeligste
Standpunkt. De islandske Landvætteforestillinger fra
Valdemar Sejrs Tid eller saa repræsenterer sagnhistorisk set et yngre Udviklingstrin (sm!. Evald Tang
Kristensens Æresbog ved H. Ellekilde 1923 S. 59);
Snorres Landvættesagn repræsenterer nemlig en islandsk Særudvikling af de ældgamle, fællesnordiske
Forestillinger, som Islænderne har bragt med fra
deres gamle Hjemland Norge.
De gammelnorske Landvætteforestillinger berøres

109
i den berømte Fortælling i Egil Skallagrimssøns Saga
(Kap. 57 Slutn.) om Egil, der paa Øen Herdia rejser
Nidstang mod sine Fjender, den norske Konge Erik
Blodøkse og Dronning Gunhild, der har forjaget ham
fra Norge og berøvet ham hans Eje. Han plantede
en Hasselstang paa en Klippespids, der vender ind
imod Fastlandet, og satte et gabende Hestehoved
paa Stangens Top. "Her rejser jeg Nidstang" , forkynder han, "og jeg vender dette Nid (J: denne Nidstang) imod de Landvætter, som bebor dette Land,
saa at de alle fare vildene Veje, og ingen finde eller
hitte sin Boplads, før de har drevet Kong Erik og
Dronning Gunhild af Lande." Egil søger altsaa ved
sin Nidstang og ved sin Besværgelse, som han i
ramme Runer indridser paa Nidstangen, at true sit
gamle Fædrelands Landvætter til at forlade de Hjemsteder, hvorfra de skulde værne Landet, og tvinge
dem til tværtimod deres egentlige Bestemtnelse at
drive Landets retmæssige Konge af Riget, hvis Kongedømme de ellers som en Selvfølge skulde støtte
og opretholde. Rimeligvis er disse norske Landvætter i Egils Saga ligesom de bornholmske opfattet
i menneskelig, men ikke i dyrisk eller fantastisk
Skikkelse.
I den islandske Landnamsbog om Landets første
Bebyggelse er der (Udg. 1900 S. 95) bevaret en
Stump norsk-islandsk Lovgivning fra Hedenskabets
Tid. Det paabydes her, at Skibe, der nærmede sig
Island, før de fik Landet i Sigte, skulde tage Forstavnenes "gabende Hoveder og opspilede Tryner"
af. for at ikke Landvætterne skulde blive skræmt
deraf. Til Grund for denne Lovbestemmelse ligger
rimeligvis en Folketro, at blev Landvætterne skræmt
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af dette fjendske Nid, det gabende Hoved og den
opspilede Tryne, kunde de fare vildene Veje, og
som Uvætter ødelægge Landets Fred og Lykke, i
Stedet for at opretholde den.
Det var nu gammelnordisk Overlevering om Landvætterne. (Sml. J. Olrik Sakses Danesaga II S. 121).
I nynorsk Folkeoverlevering kendes mig bekendt
Betegnelsen Landvætter ikke mere, lige saa lidt som
paa Bornholm, men Forestillingen om, at Huldrefolket og dets Konge værner Norge imod Svenskerne,
bestaar i fuld Livskraft i forskellige af Norges Egne.

Krigsfolk komme marcherende med Trommer og Musikanter.
En gammel Kælling fortæller ham, at det var Krigsfolk fra alle
Bygderne, som skulde ud og jage Svenskerne. "Den høje Karlen, du ser derhenne med alt det Guldet paa sig, han er fra
Fjældet Kovstulnuten, og han er Kongen vores, og der er Lensmanden fra Lundestad ved Flextveit." "I den store nordiske
Krigs Tid møder en Soldat fra Morgedal en stor vakker Karl
med en underlig Mundering. Han fortæller, at han er fra Underbergshøjen i Morgedal: "Det er saa laget (J: tilskikket), at
naar dere har Krig, saa maa vi ogsaa ud." (Norsk Folkerninnelag XIII S. 128).

I Egnen om Oslo tror Almuen, at Ekebergkongen i Krigstider plejer at drage i Marken for at hjælpe de :--.Jorske til Sejer.
Naar hans Folk rykker ud, hører man Hestetrampen og Susen,
som naar en Kavalleriafdeling farer frem, men ingen kan se dem.
Sejeren anses for sikker, naar det Rygte udbreder sig, at nu er
Ekebergkongens Folk draget ud. (H. A. Bjerregaard Digtninger
1848 S. 259, sml. R. Berge, Norske Folkeminnesamlarar II 3
S. 35 C. N. Schwach).
I Hardanger i Vestnorge tror man, at Horgekongen (Kongen
i Bjærgtinden Horgen ved Vossestranden) rykker ud imod Svenskerne sammen med de norske Soldater. En og anden, som var
synsk, kunde tydeligt se, at der foran Geledderne vrimlede med
fremmede Soldater. Det var Horgekongens Folk, som sloges
med de svenske Huldrefolk. Naar Nordmændene sejrede over
Svenskerne, sejrede ogsaa det norske Huldrefolk over det svenske og omvendt. Var Krigen endt, rejser Huldrefolket hjem,
men de rejste saa hurtigt, at de altid kom hjem tre Dage før
de andre virkelige Soldater. Engang ved Slutningen af Krigens
Tid hører en Mand fra Vossestranden et stærkt Skud fra Horgen
og straks efter en Røst, som raabte: "Nu kom Horgekongen
igen". "Ja, det var glædeligt det", lød en anden Røst. Tre
Dage efter kom Soldaterne hjem. (Haukenæs: Natur, Folkeliv
og Folketro i Hardanger IV S. 551).
I Telemarken fortælles der, at en Mand fra Laugardal 1814 paa
Sæteren til den øde Gaard Strand ser og hører en hel Mængde

I Valders midt inde i det indre Norge hedder det,. at de
Underjordiske (en Konge nævnes ikke) følger med i Krig, og
i Slagene gaar de forre~t. Sidst vi sloges med Svenskerne,
havde vi vel ikke vundet saa let, havde vi ikke haft dem til
Hjælp. De stillede sig tæt op foran de Svenske og løftede
deres Bøssepiber i Vejret, naar de skulde skyde; derfor var det,
at Svenskerne stadig skød for højt. En af de Svenske var synsk
og sagde til Officererne: "Det er ikke værd al kriges med Nordmændene, der er flere af de usynlige end af de synlige." I
Valders og flere af Norges indre Bygder fortælles der om
"Dystetrommen", der lader sig høre som Varsel om forestaaende
Krig. "Den gaar ud fra Ringerike fra en Gaard, som hedder
Dyste, der begynder den under Laavetrappen, farer saa Nord
paa over alle Bygder, opover paa den ene Side og nedover
paa der: anden Side. Da durer det i Fjældene, ganske som
om det var Torden. ,Det er Tegn paa, at alle Soldater skal gøre
sig rede til at drage ud, og naar de saa marcherer imod Grænsen, er der slig en Trommedur, at det er forskrækkeligt.· (Segner fra Bygdom I 1871 S. 32 f., sml. Helland Norges Land og
Folk V 2 S. 368; om Dystetrommen se Helland IV I S. 673,
Brage og Idun 1839 II S. 432, Faye Norske Folkesagn S. 66,
sml. Visted Vor norske Bondekultur 1923 S. 294, Jonas Lie
Saml. Værker X 1903 S. 143).
.
I 0sterdalen tæt ved den svenske Grænse har man hørt
Militærsignaler bevæge sig vestfra og imod 0st, først svagt,
saa stærkere og stærkere, efter som det kom nærmere, og saa
igen svagere, og man har hørt Knald i Knald som af to Skyttekæder, der vekslede Skud i 300 Alens Afstand; der var intet
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at se, men de kunde høre, at den ene Skyttekæde forfulgte den
anden østpaa (Norsk folkerninnelag XI S. 109-110).

eller glemt den gammelnordiske Landvættetro. Det
er saa meget mere forunderligt, som Bornholms og
Skaanes Sagnverden i øvrigt staar hinanden saa nær.
I det nuværende Danmark har vi udenfor Stevns,
Møn og Bornholm kun svage Mindelser tilbage af
den oprindelige fællesnordiske Landvættetro.

Følger vi nu med den vigende Skyttekæde over
til Sverrig, synes det gamle egentlige Sverrig fuldstændig at mangle tilsvarende Forestillinger. Landvættetroen har dog naturligvis i sin Tid været til ogsaa paa gammelsvensk Omraade, men er i Tidens Løb
døet bort. Kun i de yderste Udkanter af nysvensk
Omraade finder vi Mindelser derom.
Hos Svenskerne i Estland er Benævnelsen .Landsgubbar"
eller "Landsfolk" bevaret som Betegnelse for de Underjordiske
(sm!. Landvætter paa g!. norsk-islandsk Omraade), men Sagn
og Tro om Landsgubbernes Landeværn er svundet bort (C.
Russwurm Eibofolke II 1855 S. 257). I det finske Karelen kendes der forestillinger, nær beslægtet med de norske om Dystetrommen. ni Kalis Sogn er der et Bjærg Tyrian Wuori, hvor
Guden Turri eller Turrisus skal have sit Sæde. Egnens folk
har det Sagn, at Turri [sandsynligvis = Nordboernes Thor] ofte
kommer frem, naar der forestaar Krig, og at han saa trommer
i Luften."

Mere oplyser Fr. Riihs desværre ikke i sin Bog:
Finland und seine Bewohner 1809 S. 305 om denne
Tro, men det er dog tilstrækkeligt til at sandsynliggøre, at Thor (og ikke Odin) i det gamle Sverrig
og Norge har været Landvætternes Fører og Herre,
at Thor (men ikke Odin) er den "Landas" [J: den As,
som er Landvætternes Herre], hvem Egil Skallegrimssøn i en bevaret Skjaldekvadsstrofe, besværger at
drive den grusomme og uretfærdige Kong Erik Blodøkse af Lande. I Danmark er det derimod, som vi
snart skal se, Odin, der i gammel Tid har været opfattet som Ellefolkets eller Underjordsfolkets Konge.
De gamle danske Landsdele Skaane, Halland og
Bleking har ligesom det egentlige Sverrig opgivet

I Skagensegnen fortælles, at der en Gang laa en svensk
flaade udenfor Gammel Skagen. Denne flaade beskød Byen
med sine Kanoner og vilde gøre Landgang. Da saa det ud,
som om alle Klitter og Bakker blev skjult af en Mængde bevæbnede, der stod opstillede til Landets forsvar. En gammel
Kone, der havde været sengeliggende i tyve Aar, lod sig
bære op paa en høj Bakke, hvorfra hun kunde overse hele den
svenske flaade. Da udraabte hun: nSaa skønt et Syn saa mit
øje aldrig tilforn", og derpaa lod hun sig bære til sit Hus.
Næppe var hun kommet hjem, før der rejste sig en rasende
Storm, hvori hele den svenske flaade gik under, saa at Kysten
bedækkedes med Vrag og Lig uden Tal (Thiele Danmarks folkesagn 18,13 I S. 88, sm!. DS. VI 1900 Nr. 1220). Paa det sydlige Langeland fortælles i I 830erne, at da Slaget paa Koborg
Hede (J: Kolberger Heide) fandt Sted, stod alle Bjærgfolkene
omkring ved Kysten og passede paa, hvorledes det gik til, og
hjalp til at holde Vagt for Landet tIllige med vore egne folk
(Vilh. Liitken Bidrag til Langelands Historie 1909 S. 243-44).
Paa Lolland fortælles der i Rødbyegnen et Sagn om Hans Daniel
Ahlefelds Landeværn imod den svenske flaade i den store
nordiske Krig (se LolI. falster hist. Aarbog 1927 S. 168), et
Sagn, der muligvis er en rationalistisk Omdannelse af ældre
Landvættesagn af bornholmsk Type. Hans Ahlefeld til Baadesgaard samler en Mængde Bønder og Bønderkoner ved Rødby,
forsyner dem med tjærede Plejler og Køller, og lod desuden
alt Kvæget drive sammen ved Rødby, saa at Hæren syntes saa
forfærdelig stor, at den skræmmede den svenske Anfører fra at
angribe Landet. I Odsherred findes der Sagn om, at Ellefolkene
hindrer Svenskerne [1659] i at sprænge Dragsholm fuldstændig
i Luften, i alle Tilfælde de to fløje, de selv beboede, her borttog de nemlig Minerne (E. T. Kristensens Æresbog 1923 S. 50,
sm!. Lars Andersen folkesagn og folketro i Odsherred 1918
8
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Nr. 33-34). Sm!. DS. I 1928 Nr. 204 (Brahe Trolleborg ved
Faaborgs Redning i Svenskekrigen).

Vagt over øen. En senere mønsk Præst, Johan Paludan i Fanefjord (død 1821) fortæller, at det var almindelig Tro, at Klintekongen endnu engang skulde hjælpe Møn imod fjendtligt Overfald. Man havde længe ikke set ham, men i Efteraaret 1807 blev
han igen til stor Trøst set af adskillige. En ung Fisker under
Møns Klint fortæller 1832 til Fr. Hammerich. .Gamle Folk ved
ogsaa at sige, at Jøden Opsal (se S. 79) med sine Grønjægere
var trukken over Klipperne i sidste svenske Krig, og han har
lovet, fortæller de, at gøre det endnu engang." "To Gange har
,Klintekongen redet Kongeridtet og frelst Landet ud af Fare",
fortæller Thiele 1843, .nu skal han snart ride tredie Gang. Da
gør han alle Stenene paa Stranden til Hestfolk, og med dem
slaar han Landets Fjender." Højskolelærling Niels Andersen fra
Elmelunde fortæller 1855 om Gjøde Opsal, at naar Møn engang
kommer i Fare, og er nærved at falde i sine Fjenders Hænder,
da skal Gjøde Opsal komme sine betrængte Landsmænd til
Hjælp, og da maa Fjenden være, hvem han vil; Mønboerne
skulde dog nok sejre over ham." Ofret af det sidste Neg, der
efter nogle Meddeleres Vidnesbyrd baade i det 18de og det
19de Aarhundrede ydes Klintekongen, for at hans Hest ikke
skulde trampe den voksende Sæd ned, altsaa af praktiske Grunde,
gives efter andres Vidnesbyrd af nationale Aarsager : "Den Neg
skulde Jøing Upsal have til sin Hest, for det han havde stridt
for Land og Rige·, eller .Jøing Upsal skal beskytte Øen, og
derfor skal den sidste Haandfuld Sæd i hver Mark være til hans
Hest." (Se Hans Ellekilde .Odinsjægeren paa Møn" i Festskrift
til C. W. v. Sydow 1929 S. 93 rf. og S. 107 ff.).

Gaar vi nu over til Stevns, fortælles der i det
19de Aarhundrede Sagn om, hvorledes Ellekongen i
1807, efter Nederlaget ved Køge, hindrer Englænderne i at trænge ind i Stevns.
Da Englænderne vilde trænge frem over Prambroen, nordligst over Tryggevælde Aa, kunde de ikke komme længere end
til Midten af Broen. Her maatte de standse og vende om, og
ingen vovede at gaa længere, ti en usynlig Magt ligesom drev
dem tilbage. Englænderne rpaatte derfor nøjes med at hjemsøge
Landsbyerne vest for Tryggevælde Aa, og her røvede og plyndrede de rask væk, hvorimod Stevns blev fuldstændig skaanet.
Beboerne fra de hjemsøgte Byer flygtede derfor over til Stevns,
hvor de vidste, at de var i Sikkerhed. (DS. II 1893 S. 8 Nr. 33,
sm!. Nr. 34, hvor det siges, at Ellekongen forsvarer Stevns med
hele sin store Hær, og Skattegraveren 11I 1885 Nr. 1125). I en
Sagn optegnelse fra 1818 fortæller Thiele (Danske Folkesagn I
S. 82), at der nær Store Hedinge Kirke findes Spor af en Egeskov. Det er Ellekongens Soldater. Om Dagen staar de der,
som om de var Træer, om Natten er de drabelige Kæmpere.
(Se H. Ellekilde "Ellekongen i Stevns" i Danske Studier 1929).

I Præsten Hans Viborgs latinske Mønsbeskrivelse
af 1681 fortælles der, at da Svenskerne 1644 faldt
ind i Skaane og Jylland, blev der set uhyre Hære
paa Toppen af Møns Klint, hvilke snart stod beredte
til at afværge Fjendens Angreb, snart løb frem og
tilbage, som om de vilde gøre Angreb paa Fjenden.
Samme Aar saa man Klintekongen exereere sine
Troldjægere i et Tornekrat i Aalebæk, Borre Sogn,
det blev især set af en Mand fra Fyn, Henrik Fynbo.
Viborg bemærker, at Bønderne paa Møn af disse Syner havde
faaet den Tro, at deres ø skulde være uindtagelig som Følge
af denne overnaturlige Hærs Værn: ja der gaves dem, der før
Møn i næste Krig 1658--59 blev erobret, aabenlyst sagde, at
Møn vilde være uovervindelig, saalænge Klintekongen holdt

r

Vender vi nu tilbage til de bornholmske Landvætteforestillinger om Underjordsfolket og dets
Konge, ser vi, at disse Forestillinger staar i særlig
nært Slægtskab med Møns og Stevns Overlevering.
Fælles for Møn, Stevns og Bornholm er Forestillingen om, at en overnaturlig Konge (Klintekongen,
E,11ekongen eller Underjordskongenl, raadende over
et overnaturligt Folk eller en overnaturlig Hær, sejerrigt kan afslaa Fjendernes Angreb paa det Omraade,
han hersker over. Stevns og Møn har det Fælles8*
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træk, at Klintekongen bor i en Hule i Klinten (Stevns
eller Møns Klint), og at han skaber Træer (Stevns)
eller Sten (Møn) om til Soldater i Kampen for Stevns
eller Møn. Fælles for Bornholm og Stevns er det
Motiv, at Ellekongen ikke taaler nogen fremmed
Konge paa sit Omraade, ikke engang selve det danske Riges Konge. Den samme Forestilling kendes i
Odsherred (DS. II 1892 S. 9 Nr. 35) og i Skelskør.
(P. E. Friis Skielskørs Beskrivelse 1759 S. 45, sml.
Thiele 1843 Il S. 189, Danske Studier 1929 S. 37).
Fælles for Bornholm og Møn er det Motiv, at
der henlægges et Offer af det sidste Neg paa Marken til Klintekongen eller Underjordskongen. Dette
Negoffer kendes ogsaa paa Falster og Østlolland,
hvor det bringes til et mytisk Væsen, der kaldes
Goden eller Goen. (Se Danske Studier 1904 S. 35-37;
Lolland-Falsters historiske Aarbog 1927 S. 67 f.).

altsaa til et Væsen, som i Smaaland kaldes Oden,
i Skaane Noen, paa Falster og 0stlolland Goden
eller Goen, paa Møn Jøden af Opsal, paa Bornholm
Ellekongen eller Underjordskongen. Jeg antager, at
Noen og Goden eller Uoen blot og bart er Dækkenavne for Odin. Man skyr af religiøs Ærefrygt at
bruge Guddomsvæsenets egentlige Navn, og hjælper
sig med et Navn, der paa en eller anden Maade
staar i Tilklang til dette (Exempler fra Nutidstale er
unge Pigers Ed "ved Grød" i Stedet for det oprindelige "ved Gud" eller unge Tjenestekarles Ed "for
Søren" eller "for Katten" i Stedet for det oprindelige
"for Satan"). Jeg antager, at den typiske mønske
Benævnelse for Klintekongen "Jøden" er en mønsk
Folkemaalsform af "Goden", og at Opsal er et digterisk Navn paa Møns Klint (Højsalen eller den højtliggende Sal, hvor "Goden" :>: Odin har sin Bolig).
Tilbage staar Ellekongen eller Underjordskongen paa
Bornholm. Jeg mener, at en yngre Benævnelse Ellekongen, ligesom i Stevns, har fortrængt det gamle
Odinsnavn saa fuldstændigt, at end ikke et Dækkenavn er blevet tilbage. Et Fingerpeg om, at den
bornholmske Ellekonge fra først af er et Guddomsvæsen Odin, finder jeg foruden Negofret i Benævnelsen Ellestingeren (S. 90). Jeg opfatter denne Benævnelse som et sidste Lævn af en bornholmsk Forestilling om, at Ellekongen ligesom den stærkt odinsagtige Grøn eller Grønjæger paa Vestmøn (S. 79)
har baaret et Spyd i Kampen mod sine Fjender. Det
samme er Tilfældet med Odin, ikke blot i Eddamytologien (Sværdet Gungner), men ogsaa paa de pragtfulde Kongehjælme, der er fundet ved Vendel i Uppland, stammende fra Tiden omkring 600, (afbildet

I Kristianstadegnen, altsaa i den mod Bornholm vendende
Side af Skaane, var det Skik ned imod vor egen Tid at lade
nogle Aks staa tilbage paa hver Ager, naar Høsten bjærgedes.
Disse Aks var bestemte til Noens Hest. Paa den skaanske Slette
har det før i Tiden været Skik at sætte et Juleneg ud til Noens
Hest (Svenska Landsmålen VIII 3 Nr. 356-357). Gaar vi over
den gamle danske Grænse til Smaaland, fortæller Hylten Cavallius 1864 (Warend och Wirdarne I S. 212, sml. 259), at det
for nogle Menneskealdre tilbage var Skik "at ofre eller give til
Odens Heste." Det gik for sig paa den Maade, at man ved Høsletten efterlod nogle grønne Græsstraa uhugne paa Egnen eller
en ny Tot Hø, idet man sagde, .dette skal Oden have til sine
Heste", eller "dette skal være til Odens Heste." Undlod nogen
at give dette Offer til Odens Heste, troede man, at han blev
straffet med Aaret efter paa sin Eng at faa en daarlig Afgrøde
af Græs."

Et Høstoffer af det sidste Neg eller de sidste Straa
paa Sædemarken (i Smaaland paa Græsmarken) gives
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bl. a. i Danske Studier 1918 BI. V), hvor den hjælmklædte Odin, ledsaget af to Ravne, rider paa en prægtig firbenet Hest med et vældigt Spyd i Haanden i
Kamp med et Uhyre, underlegent i Strid.
Til Grund for Folkemytologiens og Eddamytologiens Opfattelse af Thor ligger et bestemt Naturfænomen, Tordenen (sml. ovenfor S. 111 Dystetrommen, Turri i Karelen); til Grund for Folkemytologiens og til en vis Grad ogsaa for Eddamytologiens
Opfattelse af Odin (Odin ridende den ottefodede
Sleipner) ligger ligeledes et bestemt Naturfænomen,
Stormen. I det gamle danske Rige er baade Torden
og Storm opfattet som Guddomsvæsener, der hjælper
Menneskene i deres haarde Tilværelseskamp, ved at
udrydde de menneskefjendske Trolde, for Stormens
Vedkommende tillige ved at bringe fjendtlige Flaader, der vil erobre Landet, til at gaa under. Det
naturmytiske Motiv, der er saa fremtrædende i de
sydsjællandske Sagn om Stormen (her benævnt Kong
Volmer), at den udrydder de menneskeslugende kvindelige Skovtrolde med de lange Bryster, de saakaldte
SlattenlangpaUer (se Præstø Amts hist. Aarb. 1920
S. 80 og S. 101) kendes mig bekendt ikke paa Bornholm. Det nationale Forsvarssynspunkt har været saa
afgørende paa Bornholm, at det fuldstændig hår præget Udviklingen og ladet alle de Motiver visne bort
og svinde hen, som ikke stod i Samklang dermed.
Et mærkeligt gammelt Sagn motiv fik dog Lov at
bestaa under hele denne Udvikling, som mere og
mere gør de oprindelige Landvætter til et natligt Genbillede af den bDrnholmske Væbning og dens Militærøvelser, nemlig Forestillingen om Ellestingeren og
hans Underjordsfolk ridende paa trebenede Heste.

Det er i Virkeligheden den gamle bornholmske My teforklaring paa Naturforeteelsen "den vilde Jagt",
Stormvinden, der farer hen over Højlyngen i den
bælgmørke Nat.
At Ellekongen og Underjordsfolket rider paa trebenede Heste, er en speciel bornholmsk Ejendommelighed, der hverken kendes paa Stevns eller Møn,
og heller ikke paa de øvrige danske Omraader, hvor
Forestillingen om Odinsjægeren (den vilde Jagts
Navn i det nordlige Jylland) kendes og yndes. Trebenet er jo en overnaturlig Hest af en anden Art
end Ellestingerens Hest, nemlig Helhesten. Vi ved
jo alle fra Blichers Æ Bindstouw, "Po trej Bien humper e Hælhæjst astej, Faa de te han haaer ikke flier;
Men hwem dæ ska møhd ham epo si Vej, Humper
snaaer i e Kjerrgor nier". Den trebenede Helhest
er mig foreløbig ganske ukendt fra bornholmsk Omraade, det skal interessere mig at faa nærmere Oplysninger fra bornholmske Meddelere herom. Hvad
jeg kender af tilsvarende Forestillinger fra Bornholm,
er en Optegnelse fra Ol sker ved Forfatteren Stub
Jørgensen (Bornh. Sociald. 1926 Nr. 163) om tre
Søfolk, der skraar over Olsker Kirkegaard, og derefter ser en hvid Hest gaaende bag dem, som pludselig paa gaadefuld Maade forsvinder. En af de tre
Kammerater drukner, da de kommer ud at sejle.
Der kendes bornholmske Forestillinger om Døden
ridende paa en hvid Hest (I. P. Møller 1867 S. 39)
og om en hvid Krikke trækkende en Dødskærre,
Skarvajavognen (sml. Redaktør C. F. Mortensens ypperlige Fortælling af dette Navn fra 1925 og Bornh.
Soc. 1926 Nr. 163), men kendes der mon bornholmske Forestillinger om en dødsvarslende og døds-
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bringende hvid Hest med tre Ben? Det Spørgsmaal
vilde jeg meget gærne have besvaret af bornholmske
Læsere. Muligvis skyldes Ellestingerens (og Underjordsfolkets) trebenede Heste Indflydelse fra saadanne
nu forsvundne bornholmske Helhesteforestillinger.
Rimeligvis har fra først af kun Ellestingeren redet
paa trebenet Hest (sml. Odin paa den ottefodede Sleipner), mens hans Folk derimod fra først af har optraadt til Fods, hvad de jo ogsaa gør i de Sagngrupper, hvor Ellekongen ingen Rolle spiller, Nexøsagnet og dets forskellige Aflæggere; men under
Indflydelse af Forestillingen om Ellestingeren ridende
paa en trebenet Hest, er Underjordsfolket i Lighed
dermed opfattet som ridende paa trebenede Heste.
Sammenhængen er rimeligvis den, at to paa Forhaand hinanden uvedkommende Sagngrupper, Strandklippernes Vætter, der forsvarer Landet, (de egentlige
Landvætter), og Stormens ridende, spydbevæbnede
Guddom, er smeltet sammen til en Helhed, ja man
kan næsten sige Enhed under gensidig Paavirkning
og Tilnærmelse: Ellestingerens trebenede Hest overføres til Ellefolket, Ellefolkets Landeværn gøres til
Gengæld til det afgørende Motiv i Sagnene vedrø- .
rende Ellekongen, han skal ikke mindst værne om
de uopdyrkede Steder, hvor de Underjordiske ynder
at holde til (S. 90).
Det er utvivlsomt, at Myteforestillingerne om den
vilde Jagt (Odin) er rigere udviklet i Sydsjælland,
paa Møn, ja selv paa Stevns end paa Bornholm; til
Gengæld er Bornholm det rette Sted at søge hen
til, naar man vil danne sig fyldige og indgaaende
Forestillinger om, hvilke Begreber de gamle Nordboere for 1000 Aar siden har gjort sig om Land-

vætterne. Derfor bør Bornholmerne ikke skamme
sig over deres formentlige Overtro paa de Underjordiske, men holde den i Ære. Islænderne har sat
deres Landvætter (Dragen, Tyren,. Kæmpefuglen og
Bjærgrisen) til Skjoldholdere paa Islands nye Rigsvaaben af 1918; de opfattede, som rimeligt er, det
gamle Sagn som et smukt og værdifuldt Symbol paa
Landets tusindaarige Uafhængighedstrang og Selvstændighedsvilje. Det samme gælder i Virkeligheden
,de bornholmske Landvættesagn, jeg her har fremdraget. Jeg kunde ønske, at Bornholmerne i Islændernes Spor satte deres. Landvætter et synligt Minde,
f. Eks. ved at gennemføre gamle Professsor Bidstrups
smukke Plan om en Brønd paa Rønne Torv, med
Motiv;er fra Sagnene om de Underjordiske. Efter
den gode gamle bornholmske Almues Overbevisning
er jo de Underjordiske Skyld i, at "end Bornholm
er Danmarks ø". Et smukt og værdifuldt Symbol
for Bornholms Ønske og Vilje, at det altid maa
være saa.
4. HELLIGDOMMEN.
Den ældste Beskrivelse af Helligkilden ude ved
Spidsen af Helligdomsklippen er foretaget 1624 af
Præsten i Rø, vi ved ikke med Sikkerhed, om det
er Peter Trelleborg eller Janus Olai i Præsteindberetning til Ole Worm. Han skriver heri følgende (gengivet med nymodens Retskrivning):
.En liden Halvfjerdingvejs fra Kirken Nordøst ved Strandbredden findes nogle gamle Mure af et Capel, som i Pavedommet haver været dediceret [J: indviet] den hellige Trefoldighed
og haver Landsens Indbyggere paa hellige Trefoldighedssøndag
begaaet der megen Superstition [J: Ov.ertro], idet Præsten til Rø
Kirke haver holdet Missas [J: Messer] der efter pavelig Skik
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og bekommet stort Off(er). Sønden op til fornævnte Capel er
en dyb Dal, (der ser) man en Sten·hob oplagt med men(neskelig Magt) og er bred oven paa; kaldes et Altere, h(vor) man
finder mangfoldige Kors med Haar af M(ennesker) og Kvæg
indsatte, og Klude med adskillige Farv(er). østen fra fornævnte
Altere findes i Havbredden en hul (og) rund Sten, kaldet en
Kilde, til hvilken at (ned)- og opstige igen er meget vanskeligt,
saa man m(aa kry)be paa Hænder og Fødder med stor Besværlighed, i h(vilken) Sten og Kilde Vandet af Stranden slaar, og
derfor fattes der aldrig Vand udi.
Til denne Kilde have de i fordum Dage henrejst at to sig
for adskillige Legemens Sygdom og Bræk.«

katolisk Capel, hvoraf endnu af Jorden opgraves nogle
Sten-Rudera." Panum derimod fortæller i sin Beskrivelse over Bornholm 1830 S. 67 f., at der lige Vest
(:>: Nord) for Kildevigen findes en Hule, næppe 6 Fod
bred, der kaldes Kapelrenden, fordi der
i fordums Tid har
staaet et Kapel ovenpaa Klippen. Panum
opfordrer de Rejsende til, naar de kommer i Land i Kilde. vigen og gaar tilbage oVer Kildesbækken til Kildesgaarden, at kaste et øje
til det Sted, hvor Kapellet skal have staaet, det er lige over
Kapelsrenden. "Man
kan kun se en liden
Forhøjning paaAvlsjorden, hvor det skal
have staaet, der oppløjes ogsaa endnu HELLIODOMSKLIPPEN
Else Bager fot.
Tegl og Mursten med Kalk. Sæden synes ogsaa
ej at staa saa godt paa det Sted, som maaske er,
fordi Jorden der er blandet med det underliggende
Kalk og Grus."
Stendyngen omtales mig bekendt ikke idesenere
Beskrivelser; rimeligvis har dens Plads været der, hvor
der i 1672 paa Initiativ af Præsten i Rø, Christen
Christensen Lind, bliver rejst en Fattigblok til Op-

Denne mærkelige Beskrivelse af 1624 fortæller os,
at der dengang, foruden Helligkilden, i hvilken Vandet fra Havet slog ind for trehundrede Aar siden ligesom den Dag i Dag, fandtes to andre, nu forsvundne
Helligdomme: l) et Kapel, i Katolicismens Tid indviet til den hellige Trefoldighed, og 2) en Stendynge,
opkastet af Menneskehaand, prydet med mange Kors
med Haar af Mennesker og Dyr og med Klude af
forskellige Farver og kaldet for et Alter. De tre Helligdommes indbyrdes Plads er den, at Stendyngen
har ligget vest for Helligkilden i en dyb Dal, altsaa
rimeligvis i den dybe Kløft, hvor den lille Kildesbæk
søger sig Udløb til Kildevigen lige Nord for Helligdomskilden, den nøjagtige Plads vil jeg bede stedkendte Folk om at udfinde. Helligtrefoldighedskapellet har efter Præstens Indberetning ligget Nord for
den dybe Dal, altsaa Nord for Kildesbækken, rimeligvis helt ude ved Strandbakkens Rand, da der jo
siges, at de gamle Mure af Kapellet findes ved Strandbredden. I Amtmand Urnes Indberetning af 17/ 4 1745
gives der desværre ikke nogen nøjagtig Stedsbestemmel5e, der siges kun: "Ikke langt fra denne Kilde
oppe paa Landet skal i gamle Dage have staaet et
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tageise af Kildegæsternes Offer. Halvdelen af Indholdet skulde tilfalde Rø Kirke, Halvdelen Sognets Fattige. Denne Kildeblok stod ligesom Kildeblokken i
Tisvilde ikke umiddelbart ved selve Helligkilden. Panum fortæller 1830 (S. 61), at han, ved at gaa fra KiIdesgaarden i Nord over Kildesbækken til Nedgangen,
kommer forbi Fattigbøssen, som han lægger en
Skærv i. I alle Tilfælde, hvad enten Stendyngen har
ligget, hvor Kildeblokken blev anbragt 1672, eller et
andet Sted i Kildesbækkens Kløft, saa staar vi her
overfor et mærkeligt Minde fra Hedenskabens Tid.
Jeg antager, at vi saa sent som 1624 har haft bevaret
et hedensk Offersted, en Offerstendynge, i katolsk
Tid nødtørftigt kristnet ved Smaakors og ved Benævnelsen "Alter". I gammel nordisk Litteratur omtales
hyppig en "Hørg" ; det var fra først af en Stendynge,
hvor der blev ofret Blod af Mennesker og Dyr. I
Hervør og Heidreks Saga (Kap. 1) fortælles f. Eks.,
at Kongedatteren Alfhild under Diseblotet ved Nattetid rødfarvede Hørgen ude ved Fossen med Blod.
Jeg nærer den Opfattelse, at der i hedensk Tid er
blevet ofret Mennesker eller Dyr paa Sten dyngen i
Kildesbækkens Kløft. I sen hedensk eller tidlig kristen Tid er det egentlige Menneskeoffer eller Dyreoffer erstattet med Offer af Menneske- eller Dyrehaar, derfor er Korsene saa sent som 1624 behængt
med Haar af Mennesker og Kvæg. De brogede Baand,
"Klude med adskillige Farver", hvormed "Alteret"
og dets mange Kors har været prydet, er efter min
Opfattelse ikke de Pjalter af de syges Tøj, der ofte
efterlodes ved Helligklippen, nej, det har været en
naiv Ud pyntning af den gamle Offerstendynge til
Midsommernattens Fest.

Man kunde af den gamle Beskrivelse fra 1624
faa det Indtryk, at Helligdomsfesten har været holdt
ikke Midsommernatten, som i det allermeste af det
øvrige Danmark, men derimod, ligesom i Mellem- og
Nordsverrig, Helligtrefoldighedssøndag, men det er
ikke rigtigt. Rasm us Ravn nævner udtrykkelig 1671,
at der "nedre udi Havbredden under Rø Sogn er et
Helligdom, en Kilde, til hvilken mange syge og
skrøbelige Mennesker af hele Bornholm om St. Johannes Aften eller Nat hensøger, Hjælp for deres
Sygdom og Svaghed der at erfinde." Præsten i Rø,
Christen Lind klager 1686 over, at "Korn og Kærne
bliver i Rø Sogn meget opædt og Engene nedtraadte
af Folks Vogne og Heste, som Sankt Hans Aften
findes ved Kilden." Sammenhængen er den, at det
katolske Præsteskab har søgt at bryde den gamle
hedenske Midsommerfests Magt over Almuens Sind,
ved at henflytte Kildefesten fra Midsommernat til
Helligtrefoldigheds Søndag. Dette Maal blev naaet i
Mellem- og Nordsverrig, men det blev forfejlet i det
konservative Danmark. Her var den hedenske Natur,
der vilde fejre Midsommernat, stærkere end den katolske Optugtelse, der lod Almuen lytte paa Messer
og Præsten i Rø modtage stort Offer Helligtrefoldigheds Søndag.
I hedensk Tid er Ofret blevet kastet i selve Helligkilden. Endnu saa sent som 1830 fortæller Panum
(S. 68). at man "ved at kaste Huer og andre Klædningsstykker, hvori Penge vare indviklede, deri, har
troet at erholde Helbreden. " Skønt der, som før sagt,
1672 blev opstillet en Kildeblok paa Sydsiden af
Kildesbæk ovenfor Nedgangen til selve Kilden, blev
Almuen saa haardnakket ved sin gamle Skik at kaste
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sine Offergaver i Kilden, at det i Indberetningen 1745
omtales, at man sætter en liden Skaal i Kilden, hvori
Ofret til Rø Kirke samles. (Thurah har fejlagtigt
ved Kilden). Det beløb sig paa den Tid til et Par
Slettedaler, mens det efter Rø Kirkes Regnskaber for
1684 f. beløber sig til o. 17 Slettedaler hvert Aar.
(Amtmand Urnes Oplysning). 1806 fortæller Købmand Bohn i Svaneke, at han o. 1786 har besøgt
den, ogsaa den Gang ligesom 1624, næsten utilgængelige Helligdomskilde udenfor Kildetiden for at bese
dens Mærkværdigheder, og han meddeler, at Konen
i Helligdomsgaarden St. Hans Aften maatte øse Vand
fra Havet i Kilden, i det Tilfælde at Havet ikke selv
kastede Vand i Kilden, og for det Arbejde fik hun
en Del af den i Kilden faldende Almisse. Ved Stedet paa Klippepynten fandt Bohn nogle gamle Klæder og Pjalter, disse skulde være henlagte af de syge
Kildegæster, som drak af det i Kilden værende
Universalvand.
Jeg gør opmærksom pa<J, at medens Bohn taler
om, at Kildegæsterne drikker af Kilden Vand, der
1745 bedømmes som "skønt, klart og rensmagendes" ,
saa taler Præsteindberetningen af 1624 kun om at
to sig med Vandet af Kilden. Ravn [671 kender
baade Badning og Drikning, han siger nemlig, at
"de syge, naar de den Tid noget af den Kildes
Vand erlanger, det samme bruger indvortes eller udvortes, ligesom Lemmernes Bræk og Brøst er." "Dette
skal dog være saa befundet, at nogle have derved
igen bekommet deres Legemes Sundhed, ofte kast
Kæppen der og gaaen stavløs hjem." Det oprindelige har sikkert været, at Kildegæsterne har badet
sig i selve den mandsdybe Jættegryde yderst ude

ved Klippepyntens Spids; senere har man nøjedes
med at vaske det syge Sted med Jættegrydens Vand,
og Skikken med at drikke af Kilden er i Tidens Løb
bleven mere og mere udpræget.
Læge Zahrtmann fortæller i sin Oversigt over Kildens Historie (Bornh. Samlinger VIII 1913 S. 134),
jeg ved ikke med hvilken Hjemmel, at for at virke
retteligt, skulde Vandet drikkes af et nyfødt Barns
Knæskal, eller en Elverskaal, en svagt udhulet femkantet Benplade. der kan rumme saa meget som en
Theskefuld Vand. Zahrtmann overlod en saadan E[verskaal til en Anatom og fik af ham Forvisning om,
at den foregivne Knæskal af et nyfødt Barn blot var
en Halshvirvelplade af et Føl.
Det var ikke blot de syge fra hele Bornholm, der
St. Hans Nat strømmede til Helligdomskilden, for at
opnaa Helbredelse for deres udvortes eller indvortes
Sygdomme, det var ogsaa de sunde og raske, der
søgte dertil for at holde Midsommerfest. Det faar
vi et umiddelbart Indtryk af gennem et Bilag til et
Jordebogsregnskab af 1685 fra Ibsker Sogn, som
Læge Zahrtmann har fremdraget. Præsten i Ibsker
Hans Dominici skriver: "Anno 1684 Dominica Judica
[J: 5. Søndag i Fasten] stod Boel Lassesdatter aabenbare Skrifte for Lejermaal, og bekendte hun, at hun
blev voldtagen en Sankt Hans Aften i Birkeskoven
ved Helligdommen. Hun er idel fattig og er nu
Amme paa Christiansø."
Vi tænker os vel i Reglen, at det kun var de
Syge og deres Paarørende, der havde noget at gøre
ved Helligkilden i Midsommernatten, nej det var i
gammel Tid ogsaa de sunde og raske, der Midsommernatten søgte til Kilden for, som Svensken siger,
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at drikke sig Marv i Knoklerne", eller om man vil,
føl; sig genfødt paany ved det liflige Bad i HelligkiIdens Væld. Midsommernatten og Midsommerdagen stod Livet paa sit Højdepunkt, da besad alle
Ting i Naturen deres største og gavnligste Kraft.
Ikke blot. den vanskelig tilgængelige Kilde paa Helligdommens Strand, men ogsaa Midsommerduggen
og Urterne i Birkeskoven havde da en velsigne~se~
rig Kraft i sig, som det gjaldt om at faa Del 1, hl
Styrkelse i Dagligdagens Arbejdsliv b~gefter. Derf~r
har Nordboerne fra hedensk Tid op hl vor egen TId
forsamlet sig i Midsommernatten Aar efter Aar, for
Aar efter Aar at opleve det vidunderlige, den herlige
Skærsommerfest i vor milde, lyse Sommernat.
Nu er Helligdommen ikke længer det store Samlingssted for Bornholmerne i Midsommernatten, det
er, som vi alle ved af "Pelle Erobreren", Festpladsen
i Almindingen, hvor der ligeledes i gammel Tid har
været en Helligkilde med det betegnende Navn Koldekilden. Men· da det gjaldt om for Foreningen Bornholm at sikre, hvad der var Bornholmerne dyrebarest,
saa det ikke skulde komme paa udenlandske Hænder og blive vanrøgtet, da var Hammershus det første og Helligdomsklippen det andet Sted, som Bornholmernes Kræfter samlede sig om. Men ligesom
Nutidens Bornholmere har ønsket at bevare "Helligdommen" i hele dens betagende Ejendommelighed,
saaledes har ogsaa Fortidens Bornholmere værnet om
Klippen og harmedes over Overgreb paa den. Det
fremgaar tydeligt af Præsteindberetningen fra 1624.
Ved Indgangen til den sorte Ovn [nu i Reglen kaldt den
tørre Ovn] staar der, skriver Præsten, .en Sten ligesom et Lys
(med Væge) og Draaber, en halv Alen høj og paa den (anden)

129
Side haver og staaet lige saadant et Lys, (men en) Skalk slog
det ned med en Aare og siges (det), at den, som det gjorde,
gik og visnede hen (af en S)ot."

Vi ser, at den bornholmske Almue 1624 opfatter
den tærende Sygdom, som den skyldige blev angrebet af, som en velfortjent Straf for den Brøde, at
slaa det ene af "Lysene" i den sorte Ovn ned med
en Aare.
Det 19de Aarhundredes bornholmske Folketro taler
om en underjordisk Forbindelse imellem Hammershusklippen og Helligdomsklippen, den saakaldte
Gaaserende. Denne Forestilling kendes ogsaa 300
Aar tilbage i Tiden. Præsten i Rø 1624 fortæller i
sin Indberetning først om "den vaade Ovn":
,Sønden fra denne Kilde findes i en Stenklippe et Hul, som
vore Folk kalde Røovnen, i hvilket Hul man kan indro ligesom
i en hvald [J: hvælvet] Kælder og være sikker og tryg for Regn,
Sne og Storm." Og derefter fortsætter han med at fortælle om
.den tørre Ovn": .Sønden fra denne Ovn findes et grumt og
forfærdeligt Hul, hvilket kaldes her den sorte Ovn og er tør
inden, saa man kan gaa derind. Nogle er i den Mening, at
det skulde gaa under Jorden hen til Slottet og derud igen, som
er halvanden Mil Vejs, men dog ingen haver fordristet sig til
dette at forsøge, ti de som vil gaa noget langt derind blive
(strax) forskrækkede og holder sig tilbage.. "

Vi ser, at Præsten i Rø 1624 ikke kender det
19de Aarhundredes Benævnelse "Gaaserenden", ej
heller Sagnet om, at der blev sluppet en Gaas ind
i Renden ved Hammershus, som kom ud ved Helligdomsklippen ved Rø. Muligvis har disse Sagn endnu
ikke været til i 1624, men er af en ret nymodens
Oprindelse.

r. P. Møller fortæller 1865 i sin haandskrevne Sagnsamling
til Svend Grundtvig (S. 63), at ingen tør rigtig undersøge den
9
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underjordiske Gang fra Hammershus til Helligdommen, for der
bor en Trold midt inde under Slottet, hvor han har et Bord,
han spiller paa; men man slap engang en Gaas derind, og den
kom frem igen ved Helligdomskilden ud af den vaade Ovn.·
I sin trykte Sagnsamling 1867 (S. 6-7 fortæller l. P. Møller,
at det er .Fanden, der bor derinde, lige midt under Slottet,
hvor han midt i en gruelig stor Hule sidder og spiller paa et
Bord, samt passer nøje paa, at ingen slipper helskindet forbi
ham." J. P. Møller fortæller om to Karle, der i gamle Dage
havde indgaaet Væddemaal om, hvem der kom først til Røkilde,
den ene over Jorden, den anden under Jorden. Da den, som
løb over Jorden, kom til Røkilde, sad hans Kammerat, som
havde løbet under Jorden, der allerede, men han var stendød.
Fanden havde nemlig for at bevise Gangens Tilværelse ladet
ham naa ud til Enden af Gangen men saa dræbt ham der.
J. P. Møller fortæller ogsaa, at "Fanden havde dræbt Gaasen,
som løb igennem Gaaserenden, og hængt den op ved Mundingen af Ovnen, hvor den endnu er at se."

J. P. Møllers Sagnopskrifter gør et ganske nydannet, ja nylavet Indtryk. Allerede saa sent som
1770 fortæller Meddeleren af Fruetimmer- og Mandfolketidenden (sm\. her S.84), at det er Ellekongen,
som residerer under Hammershus. Trolden eller Fanden er naturligvis kun et tarveligt nymodens Surrogat for Ellekongen. Vi kan med nogen Rimelighed
antage, at der før i Tiden har været en nu forglemt
bornholmsk Folketro om, at den underjordiske Gang
mellem Hammershus og Helligdomsklippen, der nævnes allerede 1624, har været Ellekongens Gang. I
den Gang havde Mennesker ikke noget at gøre, og
den formastelige, der alligevel vovede sig herind,
blev dræbt. Igennem denne underjordiske Gang fra
den tørre Ovn under Hammershus til den sorte Ovn
i Helligdommen, kunde Ellekongen føre sit Underjordsfolk fra den ene Side af Øen til den anden, alt
eftersom det var nødvendigt for Øens Forsvar.
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Det morsomme er, hvorledes Helligdomsklippen
og Hammershus knyttes sammen i Bornholmernes
Forestillingsliv. De gamle Bornholmere har lagt
Mærke til de mærkelig ensartede Naturforhold bægge
Stede~, de dybt i Klippen indgaaende "Ovne", den
vaade Ovn, den tørre Ovn eller den sorte Ovn hvad
de nu kaldes'. Af denne Lighed mellem den' tørre
Ovn under Hammershus og den sorte Ovn ved Helligdommen, slutter Folket, at der maa være en indre
underjordisk Forbindelse imellem disse Ovne, som
overnaturlige Magter raader over. Drypstensformationer i den sorte Ovn paa Helligdommen kan have
~ivet Anledning til Sagnet om Gaasen, der slipper
Igennem, om man vil "Ellekongens Gang", og hænges op i Ovnens Munding - ogsaa "Lysene" i den
sorte Ovn fra 1624 er jo rimeligvis Drypstensformationer - og derved opstaar det nymodens Navn
"Gaaserenden". I nyeste Tid overføres dette Navn til
en tilfældig Kløft nær "Lyserenden", hvor man naturligvis ogsaa finder en hvid Drypstensgaas ophængt.
(III. Tid. 1906-07 S. 239, sm!. Panum S. 64).
Ogsaa det bekendte Lindormesagn om Prinizenskjølds Frues Hævn knytter Hammershus og Rø Sogn
nær sammen. Foreningen Bornholm freder paa en
~an~ Hamm~rshus og HelIigdomsklippen, og ogsaa
VI H]emstævlllnger besøger altsaa, i de gode gamle
Bornholmeres Aand, Helligdomsklippen og Hammershus paa een og samme Dag, vel at mærke over
Jorden.
En grundlæggende Redegørelse for HelligkiIdens Historie er
givet af Læge M. K. Zahrtmann i Bomh. Saml. VIII S. 132-137
sm!. Joh. Bulmer Fra Rø Sogn BS. IX S. 1-7. Beskrivelse~
fra 1624 findes i gammel Afskrift i Rigsarkivet (D. Kane. B. I
9*

www.vang-hansen.dk

..

/

Bornholmske Samlinger, Nittende Bind, Rønne 1928
132
2 f. XV B. l a, Beskrivelse over Skaane og Bornholm, Præsternes originale Indberetninger 1624-25). S. Grundtvigs Afskrift
(DFS. 122) er trykt DS. III Nr. 715, sml. Zahrtmanns Gengivelse
Bornh. Saml. VIII S. 133, der fejlagtig opfatter Provsten Jens
Pedersen som selve Indberetningens Forfatter, og Johs. Bulmer
i Bornh. Sml. XVII S. 68-69. Et kortfattet Uddrag af Indberetningen forefindes Suhms Samlinger I 2 S. 40, sml. Skovgaard
1804 S.354-55. Beskrivelsen 1671 er trykt i Rasmus Pedersen
Ravns Borringholms Krønike ved Johannes Knudsen 1926 S.
157-58, sml. Uddrag i Kirkehist. Saml. 4 R. I S. 461. Ravns
Krønike er benyttet i Resens Atlas Danieus, se J. Knudsens
Udg. 1925 S. 33. Amtmand Urnes Indberetning af 17/4 1745
(KalI. fol. 53, Originalen i Rigsarkivet) er benytfet af Thurah
1756 S. 33, 110, sml. Amtmand Urnes haandskrevne Tilføjelser
i sit Exemplar af Thurah (Ny kgI. Saml. 726 b 40 S. 33, 110) og
Skovgaard S. 232. Beskrivelsen 1830, se Panum Beskrivelse
over Bornholm 1830 S. 61 f., 67 f. Se i øvrigt Aug. F. Schmidt
Danmarks Helligkilder 1926 S. 124 med Henvisninger, Dania,
Illustreret Ugeblad 1881--82 S. 711. I DFS. findes Meddelelser
af Bager Joh. 0sterbye, Rønne (28/ 8 1893) og pens. Lærer P. R.
Siersted (1/9 1893) uden særlig Interesse.
Den tørre og den vaade Ovn; Oaaserenden: se Panum
1830 S.. 62 ff, smI. S. 42; Indberetningen af 1624, se Bornh.
Saml. VIII S. 134, XVII S.69, smI. Suhms Sml. I 2 S. 40, Skovgaard S.355 f. Nutidsoptegnelser af Sagnet se DFS. XII p. 718
(Manuskript), J. P. Møller 1867 S. 6-7, Skattegraveren 1884 I
Nr. 240, Illustr. Tid. 1906-07 S. 239 (A. Ipsen), I Borg og
Hytte 1880 S. 230.

SP0RGSMAAL OM FOLKESAGN
Til Brug for et Arbejde "Bornholms Sagn verden og Folketro",
jeg har under Forberedelse, ønsker jeg særlig gærne Sagnoptegnelser vedrørende følgende Æmner: 1) Gravhøje og Brandpletter, 2) Bavtastene, 3) Varper, Pilte og Knægte, 4) Hyldefruen, 5) kloge Præster, 6) Folketro om Vaadeild og Smørbarer,
7) "Den store Svineslagtning" og Prinsenskjolds Frues Hævn.

GAMLEVÆLDEGAARD I ØSTEI{LARSKER

Bornholmske Gaarde.
Resume af et Foredrag af Museumsinspektør, Arkitekt

H. Zangenberg.

aa en isoleret ø som Bornholm er det naturligt,
at der ved de gamle Oaarde og Huse findes 'en
Række Ejendommeligheder, der giver dem et eget
Præg. Den gamle bornholmske Oaard adskiller sig
dog ikke i Hovedtrækkene fra Landets øvrige almindeligt kendte Oaarde, og selv i ældre Tider, hvor den
bornholmske Oaard ikke, som nu, bestod af 4 Længer, men undertiden kun af en eller to Længer, har
den bornholmske Oaard vist en Tilknytning i Byggeskikken til vort Lands øvrige Egne, endog til saa
fjerntliggende Landsdele som Thy, Vendsyssel og den
nordlige Del af Himmerland.
I den egenartede Bebyggelse, med de enkelte Orup-
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per paa ganske faa Gaarde, har Bornholm. kun et
Sidestykke i visse Egne i Vestjylland. Gaardgrupperne kan vel bære et Fællesnavn, der ender med
Stavelsen -by, og Bynavnet kan endog være heftet
til kun to Gaarde, liggende paa hver Side af en forbiførende Vej, men selvom Gaardene er anbragt i
spredte Rækker langs Færdselsveje eller en Aa,· kan
man dog ikke helt sammenligne dem med den, især
i Jylland, kendte Landsbyform : Terrænbyen. Dog kan
en bornholmsk Gaardrække, anbragt langs en Aa, til
en vis Grad betegnes som en Terrænby, og Aaen er
her af Betydning som Vandingssted for Kreaturerne,
Vaskested for selve Gaarden, og som Drivkraft for
Gaardens "Plaskemølle" (lilIe Vandmølle til Gaardens
eget Brug), og paa Aabrinkerne opvoksede undertiden
den Skov, som var nødvendig til Gaardens Brændsel
og Gavntræ.
De bornholmske Gaarde nævnedes fra gammel Tid
som Selvejer- eller Vornedgaarde, og var nummererede inden for hvert Sogn. En Vornedgaard var en
Gaard, hvis Beboere i sin Tid var Vorned, d. v. s.
havde Gaarden i Fæste. Selvejergaardene laa i en vis
Rækkefølge og Nummerorden, men Vornedgaardene
laa spredte, uden Hensyn til Nummer. Særnavne for
Gaardene kendtes fra ældre Tider, men blev dog først
almindelige i Løbet af det 18. Aarh.
De gamle Gaarde er næsten overalt med Forsæt
anbragt paa hældende Terræn, og ofte saaledes, at
Terrænet hælder til flere Sider, saaledes at Regnvandet ad naturlig Vej ledes bort fra Bygningerne. Stuelængen er gerne fritliggende, og de andre Længer
kan være sammenbyggede, men oprindeligt var alle
Længer adskilte og fritliggende. Stuelængen er oftest

hævet og synes for det meste at ligge højere end de
øvrige Bygninger. Undertiden følger Længerne Terrænet, saa at man fra Stue til Stue gaar et Trin nedefter, men de fleste Steder er dog Terrænhældningen
udlignet med en
Podmur, tildels
vandret under
Bindingsværkets
Fodtømmer, saa
at den ene Gavl
kan have en Sokkel paa 15 cm,
medens den anden har en Fodmur paa indtil
2,5 m, bag hvilken er indrettet
en Kælder, uden
at denne er gravet i Jorden (se
Fig. l). Ved Laderne har Fodfig. 1. Stuehusgavl fra Bakkegaard
muren den praki 0sterlarsker Sogn.
tiske Betydning,
at den væsentligt forøger Højden, hvorved Korngulvene bliver mere rummelige.
Selve Terrænet er aItsaa Aarsagen til den karakteristiske høje Stuehusgavl, som er saa typisk for de
fleste bornholmske Gaarde. Bag Fodmuren findes en
stor og rummelig Kælder, og over denne er indrettet
et af Gaardens største Rum "Salen", og herover kommer som Afslutning den trekantede Overgav!.
For det meste er Vinduerne i "Salen" anbragt
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i Gavlene, og vender gerne mod østersøen, hvorfor
Salen paa Østlandet vender mod øst, og modsat paa
Vestlandet. De høje Gavlopbygninger har dog ikke
været saa almindelige paa Gaardene i ældre Tider;
men den Slags Gavle nævnes dog allerede ved et Bygningssyn i 1670, hvor det hedder: "Loftet med Loftsalen med en Jord Kælder under sat tilsammen for
12 SId r. "
Hver af Gavlene bestaar af 3 "Stolperam" , som man
kalder Fagene paa Bornholm, og Stolperne staar enten umiddelbart paa Fodmuren eller paa Fodtømmer.
Kun Hjørnestolperne staar direkte paa selve Fodmuren. I ældre Tider har man vistnok almindeligt brugt
Fodtømmer overalt, og det bibeholdtes i de bornholmske Bindingsværksbygninger helt ned til Slutningen af det 18. Aarh. Mellem Stolperne ses de vandrette Tømmerstykker "Løsholterne" og mellem Løsholt og Fodstykke er anbragt et kort lodret Tømmerstykke, det saakaldte "Oplængd". Foroven sammenholdes Stolperne i Bygningernes Længdevægge af
"Leiden" , og Bjælkerne hviler i Stolperne med lange
Bjælkehoveder, der rager uden for Stolperne og som
i ældre Tider kaldtes "Nokken
Tavlene i Bindingsværket er lerklinede og i ældre
Tider var de ufarvede. Senere sværtede eller tjærede
man Stolperne sorte, og paa Nordlandet hvidkalkede
man for det meste Tavlene, hvorimod de farvedes
røde paa Sydlandet. Undertiden kan Tavlene være
hvide mod Gaardspladsen og røde paa Længernes udvendige Sider. Paa Neksøkanten, hvor man havde
let Adgang til den rødlige bornholmske Sandsten,
lukkede man sine Steder Tavlene med en eneste Sandstensplade, og i Begyndelsen af det 18. Aarh. har

man udfyldt Tavlene med "Pask" , d. v. s. Staver og
Lyng eller Risfletning og Skillerummene undertiden
med Tørv.
Den øverste Del af Gavlen er bræddeklædt, og
Brædderne skjuler her ofte den saakaldte "Skunkbjælke", en Bjælke, anbragt mellem Hanebaandene
og Gavlbjælken, og Lerkliningen var ofte ført op i
denne Højde. Øv
erst paa Gavlen
findes en lang
Egestang Brandstangen, et Gavlsmykke, der
utvivlsomt er et
Levn fra Middelalderen og ogsaa
kendt fra andre
Steder i vort
fig. 2. Oavlstolpe fra den østligste
Land. BrandstanKeldsebygaard i 0sterlarsker Sogn.
gen var gerne
smykket med pyntelige Udskæringer og har paa Bornholm ofte været forsynet med en Vejrfløj -- det nævnes allerede i 1709 - og Vejrfløjene havde gerne
Form af et Dragehoved, der bar Aarstallet for Bygningens Opførelse, og Mandens, undertiden ogsaa
Hustruens Navne.
Hjørnestolperne i Bindingsværket, der jo altid fandtes i Gavlene, havde oftest en særlig Udsmykning,
idet den øverste Ende af Stolpen var indtil 15 cm
bredere end den underste Del, og var udskaaret som
en Art Knægt, der tilsyneladende bar den fremspringende Tagrem, se Fig. 2. Denne dekorative Udsmykning af Hjørnestolperne med Knægte, skaaret ud i

(I •

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Nittende Bind, Rønne 1928

138
selve Stolpen, er et Træk, som ikke er kendt andre
Steder her hjemme, og de synes at have den praktiske Opgave, at de fra Siden dækker den nederste
Del af Overgavlene, der gerne springer noget frem
for Undergavlen og Gavlbjælken, som derved i nogen
Grad skærmes for Regnvandet.
lait har Arkitekt Thorsen i Rønne fundet op mod
50 forskellige Varianter af saadanne Stolper. Det maa
tilføjes, at en Længes 4 Hjørnestolper alle er ens i
Udskæringen, man finder altsaa ikke forskellige Udskæringer paa en Længe. De gamle Gavle har dog
ikke altid været bræddeklædte, og i Tidsrummet mellem 1670 og 1730 er de mest forskellige Gavle bleven
anvendte. Man har saaledes haft gammel Bræddegavl i den ene og "Deller" d. v. s. Planker i den
anden Gavl, eller ogsaa Deller i øst og i Vest en
Gavl af Enebuskens Træ med Brædder foroven. Endvidere omtales "Paske-Gavle", altsaa risflettede Gavle, Lynggavle, og desuden " Rødde - Gavle", flettede
af Kvikrod.
Selve Tagene er overalt tækket med Halm, men af
Synsforretninger ser man, at Taget enkelte Steder har
bestaaet' af Tørv, andre Steder af Lyng. I ældre Tider
blev Tagene lagte paa Rafter, paa Bornholm kaldet
Tagredsel, som var stillet parallelt med Spærene, og
herpaa lagdes vandrette Stænger eller Ris. Alt blev
bundet sammen med Lindebast og Rygningen dækkedes med Lyng, sikret ved fastbundne Rafter paa
langs ved Tagrygningen. Undertiden brugtes ogsaa
Græstørv, de saakaldte "Gimper", til at dække Husenes Rygning med.
Til ældre Byggeskik, som. forlængst er forsvundet,
hører dette, at man har haft Bulhuse og Bindings-
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værk i samme Længe. Ved Bulhus forstaar vi i vort
Land et Stolpehus som Bindingsværk, hvor Fyldetømmeret, Løsholter og Oplængder, samt de lerklinede Tavl. er udeladt, og Mellemrummene mellem
Stolperne er i Stedet for udfyldte med svære Egeplanker, indfalsede i Stolperne. Allerede 1043 har vi
de første Antydninger af denne Byggeskik i vort Land,
og den er med en vis Sejghed blevet fastholdt som
Byggeskik i det sydlige Østjylland. Fra Bornholm
kendes dog kun to længst forsvundne Eksempler paa
Anvendelse af Bulhuse, nemlig fra Pedersker i Store
Gadegaard og i den 41. Gaard i Østerlarsker. Som
nævnt er det dog kun Opholdsstuen, der i begge Tilfælde har været bygget som Bulhus, Resten af Stuelængerne har været af Bindingsværk. Lignende Tilfælde er ikke kendt inden for vore Landegrænser, derimod kan Skaane opvise flere.
Mange af de nuværende firelængede Gaarde har
i tidligere Tider kun bestaaet af to eller tre Længer,
og der har været en stor Afveksling i Gaardtyperne.
Da Krongodset blev solgt i 1744, bestod dette af ialt
51 firelængede, 82 trelængede, 72 tolængede og 19
enlængede Gaarde, og hertil kan endnu føjes i hvert
Fald 2 enlængede og 22 tolængede Gaarde, som ikke
tilhørte Kronen og som med Sikkerhed vides at have
eksisteret i Tidsrummet mellem 1679 og 1730."') De
fleste af disse en- og tolængede Gaarde blev efterhaanden ændrede, enten ved Tilføjelse af flere Længer til de oprindelige eller, vistnok oftest, ved Nybygning i Løbet af det 18. Aarhundrede. I Tiden
*) De Oplysninger, som Foredraget giver om Byggeskikken
i dette Tidsrum, hviler paa Arkivstudier, hvortil Carlsbergfonden
har givet Understøttelse.
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omkring 1811 var de fleste bornholmske Gaarde blevet firelængede, dog kan man paa de ældste Kort i
Matrikelarkivet f. Eks. over 0sterlarsker endnu i 1818
se en enkelt Gaard, Kroggaarden, tegnet som tolænget Gaard.
I ethvert gammelt bornholmsk Stuehus fra ca. 1700
findes en Hovedkærne, der fra Vest til øst eller omvendt indeholder Rummene: Krobhus, Stuen, Forstue med Ildsted, og Stegers med Bagerovn, altid i
samme Rækkefølge. Paa Stuens ene Side findes altsaa Krobhuset og paa den anden findes Forstuen
med Ildstedet. I et af de mindste Stuehuse fra ældre
Tid, nemlig det ved Skrædergaarden i Pedersker, som
kun bestaar af 7 Stolpe rum eller Fag, og som ses
nederst paa Fig. 3, findes denne Hovedkærne i sin
mest sammentrængte Form. I det første Fag langs
Vestgavlen findes Krobhuset (1), et Rum, hvis oprindelige Brug man tidligere har været tvivlraadig om,
men da der altid findes en eller flere Senge i Krobhusene og man i ældre Tider næsten aldrig finder
Senge i selve Dagligstuen, maa Krobhuset sikkert betegnes som den bornholmske Gaards Sengekammer.
Her findes en Seng i Krobhuset og Nord til er indrettet et lille Kammer (2). Derefter følger det daglige
Opholdsrum (3), der kaldes Stuen. Den er her 2 Fag
stor, men er oftest paa 3, sjældnere paa 4 Fag. Her
findes en Bænk langs Vinduesvæggen og en Bænk
for Bordenden. Foran staar Bordet og i Stuen findes
en muret Kakkelovn af Tagtegl (a). Kakkelovne findes i meget forskellige Former, i en Gaard findes en
Stengrue, de fleste Steder er Kakkelovnen af røde
Teglsten, hvoraf enkelte er forsynede med " Træ
Røcke", d. v. s. et Rækværk af Træ. Desuden nævneS

Kakkelovne af Tagsten, Kakkelovne af grønne Tegl
og Potteovne af Tegl og et enkelt Sted en hollandsk
Stenkakkelovn. Jærnovne omtales aldrig paa den
Tid. - øst for Stuen ligger Forstuen (4) med Udgang

fig. 3. Grundplaner af Hullegaarden i 0sterlarsker Sogn (øverst)
og Skrædergaarden i Pedersker Sogn (nederst).
Gaardene var tolængede i 1711 og 1730, men helt ombyggede
og firelængede i 1818 og 1816.

til Gaarden og bag Forstuen findes Ildstedet (c), kaldet
Ilderstedet, i senere Tider "Ildjarijn", der her er forsynet med Skorsten. Det er dog kun faa Steder i
gamle Synsforretninger, at der omtales Skorsten, enten oven paa Bjælkerne eller af Træværk med Ler,
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et enkelt Sted af Graasten, - men undertiden omtales
det, at der er Loft over Ilderstedet, hvad der viser,
at det bornholmske Stuehus i tidl. Tid har været et
Røghus. Røgen har da formentlig banet sig Vej ud
i det Frie enten gennem Forstuedøren eller gennem
et Hul i Loftet op i Tagrummet, og derfra kan den
have fundet Vej ud enten gennem en Lem i Gavlen
eller et Hul i Tagrygningen, som ved vore gamle
Lyrehuse.
øst for Forstuen ligger Stegerset (6), der her benævnes Køkken. I Stegerset findes Bagerovn (d) og
Skorsten, og desuden findes 2 Borde og en Haandkværn. Dette er Stuehusets Hovedkærne, og østligst
findes endelig et ubenævnt Rum (7).
Til selve Hovedkærnen føjes efter Stuehusets Størrelse de forskelligste Rum som f. Eks. Kælder, Ovnhus, Drengehus (Karlekammer), Meelhus, Lillestue og
flere andre foruden adskillige Udhusrum, og endelig
Herberghuset og Loftet, og disse to sidstnævnte forekommer ret ofte i de gI. Stuehuse. Loftet er vistnok
identisk med den yngre Byggeskiks Sal, og ligeledes
Herberghuset synes undertiden at være en Forløber
for Salen.
Paa Fig. 3 foroven ser vi et saadant noget større
Stuehus, som fandtes paa Hullegaarden i Østerlarsker
i 1711, og vi skal, ved en kort Gennemgang af Rummene samtidig se paa Bohavet og Løsøret, som et
Skifte fra den Tid kalder Skrammel og Baskabsvare.
Mod Vest har vi et ubenævnt Rum, derefter følger
Krobhuset (3) med en opredt Seng, en gammel Fyrrekiste og et gammel Fyrreskrin. I det afdelte Kammer (2) Nord for Krobhuset staar formentlig alle de
Tønder, Ølfjerdinger, Bøtter, Deigtruge med Trugstol,

Brændevinsottinger og Mælkesiebøtter, der her, som
andre Steder, nævnes som Inventar i Krobhuset, og
naar man derfor ofte ser, at der er skilt et Kammer
fra i dette Rum, er Grunden hertil sikkert den, at
man har villet bortgemme alle disse Ting, der jo ikke
har været nogen Pryd for Gaardens Sengekammer. I
Stuen (4) ser vi de sædvanlige Bænke under Vinduerne
og for Bordenden, hvorover der har været en Hylde,
som i den senere Tid synes at kaldes en List. Undertiden kunde der ogsaa være et Panel for Bordenden, ja endog en "Himmel" over Bordet. I Stuen
laa der en 3 Al. lang Bænkedyne for Bordenden, og
maaske har de Agedyner og den syede Hynde, som
nævnes, ligget paa Vinduesbænken. Endvidere fandtes her et Fyrrebord og et gammelt Bord af Asketræ,
og Kakkelovnen (a) af røde Tegl med "Træ Røcke"
om, altsaa Træ-Rækværk omkring. øst for Stuen var
Forstuen (6) og Ilderstedet (5), dernæst Stegerset (7),
hvori fandtes en Maltkølle. Heri bestod Husgeraadet af
nogle Øltønder, Kalktønder, en Skæppe og Røste-Kar
og Ballier, som brugtes til Malttilberedning. Op til Stegerset ligger et Fag(S) med Bagerovnen(d), som er ubenævnt, men som man dog vist vilde kalde Ovnhuset.
Endnu to ubenævnte Rum findes øst for Bagerovnen,
heraf har det ene sikkert været Huggehus, hvori Sager som en Krabat Sadel (vistnok kroatisk Sadel) og
en Del Økser og Redskaber har været anbragt. I
Husets Østende findes Herberghuset (11), som ogsaa
er et Sengekammer med to opredte Senge, en Kiste,
en Haandkværn og en Bænk langs østvæggen.
Paa Fig. 4 ses den samme Gaards Stuehus, som
det rimeligvis har set ud 100 Aar senere, og vi ser,
at det er en helt anden Indretning af Stuerne. Mod
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Vest har vi et Huggehus, dernæst kommer et Bryggers med Bagerovn og Skorsten, kvori Bagerovnen
ligger inden i Huset. øst herfor har vi Forstuen
med vedliggende Lillestue, hvori er en Alkove, og
bag disse Rum findes Stegerset med den aabne Skorsten. Op tii Lillestuen ligger Storstuen, dernæst føl-

holm ske Gaard, som den nu findes her paa Øen, vil
vi se nøjere paa Grundplanen af Lille Strandbygaard
i Nylarsker, Fig. 5. Gaarden er nu helt ombygget,

/9.

t-20

2J.

9.

Fig. 4. Hul1egaard i 0sterlarsker Sogn.
Opmaalt i 1917 af Arkitekt K. Thorsen, Rønne.

ger endnu en Forstue med vedliggende Mellemsal
med Alkove og et bagved liggende Fadebur, og endelig yderst mod øst Salen, der her mangler Kælder
og den høje Stuehusgavl.
Som vi ser er det en hel ny Byggeskik, der her
dukker frem, og i det væsentlige vil man finde den
i alle nuværende gamle bornholmske Stuelænger. Den
nuværende kendte Byggemaade ved Gaardenes Stuehuse genfindes i Avlsgaardene i Byerne.
For at blive bekendt med den firelængede born-

Fig. 5. Grundplan af Lil1e Strandbygaard i Nylarsker Sogn.
R. Mejborg maalt i 1889.

men Billedet viser os Gaarden som den synes at have
set ud i 1889. Naar vi gennem Gadeporten er kommen ind paa Gaardspladsen, ser vi en fritliggende
Længe, der ligger her. Den har været almindelig i
de bornholmske Gaarde og kaldes Oaardkonen. Allerede i ældre Tiders Gaarde, omkring 1713, synes
10
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man at have haft saadanne Længer i Gaardene, men
de betegnes da som Tuerlænger og er kun paa 2 Fag.
Her er den paa 7 Fag og indeholder Drengehus (2),
Huggehus (4), Iggelen eller Svinehus (5), samt Rum
for Fjerkræet, nemlig Høns (6), Ænder ~7) og. Gæs (8).
Mellem Gaardkonen og Sydlængen er iviøddmgen (9)
anbragt paa udmærket Maade ved Staldene og skjult
for Stuelængen. I Gaardens Udlænger, som kaldes
Ladelængerne, findes iøvrigt de almindelige Rum, som
man altid vil finde i enhver ældre Gaard hele Landet
over. I den østre Ladelænge findes en Række Korngulve (19), derefter følger i Sydlængen to ~ogn
porte (26), det ene udbygget i en Hodda (en Tllbygning paa Siden af Længen), derefter endnu et Korngulv (19), og saa en Foderlo (21) og ved Sid~n af
denne Hestestalden (22), Faarehus (23) og en mmdre
Stald til Kalve (24). I Vestlængen findes Kostalden (26) og endnu et Faarehus (23) samt en Lo (20)
og et Korngulv (19). Vi vender os nu mod. Stuelængen. Udenfor dennes Gaardvæg kun.de der staa et
Træ, for Eksempel: en Lind, en Kastame eller Valnød,
ja et enkelt Sted et Morbærtræ. Et saadant Træ kaldes et Gaardtræ og det var i ældre Tider Gaardens
Skytstræ. Endvidere kunde her ogsaa være indrettet
en lille Bihave. Gennem de fornemste Dørrene kommer vi ind i Forstuen og her kunde man undertiden
se Rytterpalasker, Patrontasker og Bøsser, som b:ugtes af den Del af Gaardens Mandskab, der var mdskrevet i Bornholms Væbning. Ved Siden af Forstuen
findes Pigekammeret (11) og mod Nordsiden findes

Mælsalinj (12).
Dette Rum var i Almindelighed et Slags Gæsteværelse uden Seng, og brugtes ved Gæstebud som
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Selskabs rum for de Fremmede, som ikke dansede i
Salen. En saadan Mellemsal kunde være rigt dekoreret. Selve Salen (13), som ældre Bornholmere i sin
Tid har kaldt Huset eller Loftet, altsaa Navne, der
hentyder til de Rum i den ældre Byggeskik, der senere afløstes af Salen, laa her i Stuehusets vestre
Ende. Den havde et smukt dekoreret Loft. Lignende
Lofter kendes fra enkelte andre bornholmske Gaarde,
det ældste omtalt 1712. Salens Bohave bestod gerne
af en opredt Seng, en Dragkiste eller nogle Kommoder, og somme Steder udskaarne Stole.
I Storstuen (14) øs1 for Forstuen fandtes gerne i
et af Stuehjørnerne en Himmelseng med Omhæng.
Den var beregnet til Husbondfolket, og langs Nordvæggen kunde der staa en Slagbænk, som altsaa ogsaa kunde tjene som Sengested. Langs Vinduesvæggen stod et større Egebord med en Stenplade paa
en Fod af svære drejede Ben, og ved Væggen til Forstuen kunde findes et Glasskab, hvori man ogsaa
gemte Sølvtøjet. Endvidere kunde der i denne Stue
findes et Fløjbord og nogle Stole uden Ryg, de saakaldte "Endestole" , og en Lænestol ved Bilæggerovnen. I Gaardene, bygget i Løbet af det 18. Aarhundrede, synes der at have været Jærnovne fremstillede
i de. smaalandske Jærnværker. I Lillestden (16) fandtes ligeledes en Bilæggerovn, og her stod Madbordet,
der til daglig var fælles for hele Husstanden. Omkring Borde.t var anbragt faste Vægbænke, og herpaa
kunde der 1 et af Stuehjørnerne staa et Vraaskab,
der var et Stolpeskab, med 2 Skabsrum, et foroven
og et forneden. I Lillestuen fandtes som Regel en
Alkove, saaledes som det ses af Grundplanen af
H ullegaarden.
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Fig. 6. Loft fra Salen paa Lille Strandbygaard.

Lillestuen i den bornholmske Gaard maa utvivlsomt opfattes som Gaardens egentlige Dagligstue,
altsaa den Stue, hvori man opholdt sig, spiste og sov.
Som oftest var det Børnene og Pigen, der sov her.
Bag Lillestuen ligger Stegerset (16) eller Køkkenet.
der her er udvidet ved et "Tværbygge" (et Tværhus
paa Siden af Længen). l Køkkenet har vi i selve Skorstenen det aabne Ildsted "Ildjarinj", hvor man anvendte Kedelkrogen eller 7 re/oden ved Kogning, og
Stegespiddet ved Stegning. l Bryggerset (17) findes
Husets anden Skorsten med vedliggende Bagerovn,
og paa Siden af denne fandtes Kobber-Bryggerkedlen. l Stuehusets østlige Ende ligger Brændselsrummet (18).
Gaardene havde sjældnere noget særligt indvendigt dekorativt Udstyr med Undtagelse af, at Lofterne
i Salen enkelte Steder kunde være malede, og paa
Fig. 6 ser vi Loftet fra Lille Strandbygaard; hvor
baade Felterne mellem Bjælkerne og selve Bjælkerne

er dekoreret med meget kraftige Slyng, og i det
runde Felt, midt i Loftet, findes følgende Inskription:
Lev Warlig -- Ter Sparlig - - Tiden er farlig - Døden Kommer Snarlig - Anno 1.7.8.6. Foruden Lofterne kunde, som tidligere nævnt, ogsaa Mellemsalens
Vægge være særligt dekoreret. Paa Gaarden Skovsholm i Ibsker, fandtes en saadan Mellemsal, der ved
et lykkeligt Tilfælde blev reddet, da Gaarden i 1879
brændte, og senere blev den skænket til Dansk Folkemuseum.
Stuens Vægge var dekoreret med store barokke
Acanthusranker, og paa hver af Salens fire Døre var
der malet Allegorier paa Aarstiderne. En af Dørene
ses paa Fig. 7, hvorpaa Foraaret hyldes i følgende
Vers:
Mod
man
Gud
som

For Aaret, sig Blomster Pryde
dertil Lugter, det er Vist,
lad os dog de Blomster nyde
spirer ud, Fra Jesum Christ.

Som endnu en Prøve paa denne Stues Vers-Inskription skal jeg anføre Verset om Vinteren:
Mod
Som
Gud
Som

Kuld er Klæder jo en Lycke
varme godt og passe vel,
zire os med saadant Smycke,
pryder altid vores Si el.

•

Som en af de Ting, der ogsaa kunde høre til
Gaarden, maa nævnes Vandmøllerne, Plaske-Møllerne, som de kaldtes. Navnet, en Plask, der paa
Bornholm betyder en Vandpyt, antyder, at der ikke
behøvedes meget Vand til at drive dem. At der ikke
ud.krævedes særlig megen Husrum til saadanne Møl·
ler ses f. Eks. af et Bygningssyn over Brumme Mølle
i Rø Sogn 1682. Den bestod af 2 Bygninger, Mølle-
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Gaardkone fra Marevadgaard i Klemensker.

huset paa 3 Fag, vurderet til 3 Sldr., hvori endog
var Beboelse, og et Ladehus, ligeledes paa 3 Fag,
som vurderedes til 2 Sldr.
I Begyndelsen af det 19. Aarhundrede var der 72
Vandmøller paa Øen, og deraf var de 18 Plaske. møller. Man har dog ogsaa haft andre Møller, deriblandt den saakaldte "Dævledajns", en Vejrmølle
med et vandret stillet Hjul. Dc er forlængst forsvundne, men Mindet om dem er st.adigt frisk paa

øen.
Af de almindelige Vejrmøller, Stubmøllerne, findes
nu kun fire, og i Egeby i Aaker Sogn findes den
eneste, der har bevaret sin gamle Vingeform, og hvor
man i Vingerne, som Sejl, anbragte Træskodder, den
saakaldte Split. Paa Stenbjælken bærer denne Mølle
Jesu Monogram, samt Aarstallene 1787 og 1794 og
den daværende Ejers Navne-Forbogstaver.
Fig. 7. Dør fra Mellemsalen paa det tidligere Skovsholm i Ibsker Sogn.
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Med de gamle Bygninger er ogsaa de gamle Udmarksgader (Fægyder) ind til Højlyngen ved at forsvinde, og man finder vist i Nutiden kun meget lidt,
som minder om dem. De var ogsaa ejendommelige
for Bornholm, og hører til de Minder, der har maattet vige for den moderne Drift og Opdyrkning, der
stadig gør det sværere Aar for Aar at undersøge og
indhente Oplysning om vor gamle BondekuItur.

GAMMEL FISKER

Efter Maleri af Bertel Hansen-Svaneke

Det bornholmske sprog.
Foredrag af mag. art. Aage Rohmann.

STUBMØLLEN I EGEBY

N

år det emne, jeg nu skal have den ære at fortælle Dem lidt om, er blevet nævnt: Bornholmsk sprog, så skyldes det ikke mig, men stævnets
ledere. Jeg 'vilde snarere have valgt at kalde det det
bornholmske folkemål eller den bornholmske dialekt.
Ved sprog forstår vi jo nemlig i almindelighed noget
mere. Ikke blot det mål, en befolkning betjener sig
af ved mundtlige meddelelser i dagliglivet, men også
det mål, hvori den iinder udtryk for sit åndelige liv,
som den benytter som prædikensprog, som digter-

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Nittende Bind, Rønne 1928
154

·1.55

sprog, og som jo i almindelighed er det samme, der
benyttes som skriftsprog. Og som sådant har bornholmsk kun i meget ringe grad været anvendt. Her
har bornholmerne ligesom andre danske benyttet rigssproget.
Det sprog, vi altså nu skal beskæftige os lidt med,
er det sprog, som bornholmerne indbyrdes anvender,
når de taler sammen - eller snakker med hinanden-for at holde sig til den bornholmske udtryksmåde.
Om dette sprog råder rundt om i Danmark de
mærkeligste opfattelser. Den almindeligste er vel, at
det er svensk. Lægen Panum karakteriserer det i sin
"Beskrivelse over Bornholm" fra 1830 som "et slet
Dansk sammenblandet med tydske Ord, med adskillige svenske Endelser, og en norsk Accent". - Slet
så broget vil det dog ikke vise sig at være, når vi
ser nærmere på det.
Det første, man fæster sig ved, når man hører en
mand fra en fremmed egn i landet, er vel det noget
ubestemmelige, vi kalder tonefaldet. - Og dernæst
visse ord, der forekommer en påfaldende. Det vil
sige, at man enten ikke kender dem, eller de har en
form eller betydning, som man ikke er fortrolig med.
Man har i de forskellige landsdele ligefrem moret sig
med at danne sætninger, der væsentlig består af sådanne ord. F. eks. vil De, dersom De beder en bornholmer om at sige noget rigtig bornholmsk, sandsynligvis få denne sætning: "piblijn så te horrijn: tå
kjitan ver gjåred å gakk på tijlled ælte slømmer te
gjyltan, så ska du få palthæsta te ujnnarna." Det betyder: "pigen sagde til drengen: tag spanden ved
gærdet og gå op på loftet efter affaldskorn til gylten
(den unge so), så skal du få klatkager til aftensmad."

Men en dialekt er jo ikke bestemt ved enkelte
ejendommelige ord. Vi må se på den som en helhed og ikke ud fra et rigssprogstandpunkt. En meget udbredt opfattelse er, at rigssproget er det
rigtige - "sådan skrives det, og sådan skal det jo
egentlig hedde" og folkemålene blot forvanskninger heraf. - Dette er fuldkommen forkert. Rigssproget er egentlig et hjælpesprog- beregnet på at
forståes over hele riget - og blevet til ved gensidig
påvirkning fra øst og vest, om end det væsentlig er
østdansk-, det vil sige sjællandsk-skaansk·præget, idet
det vist er opstået på grundlag af folkemiUene ved
Øresund.
Nej, vi skal ved betragtningen af folkemålene tilbage til et olddansk - eller, da sproget må antages at
have været nogenlunde ensartet over hele norden, et
oldnordisk sprog - et sprog, som vi kun har meget
lidt overleveret af, men væsentlig må konstruere ad
den sammenlignende sprogforsknings vej. Og her har
vi en mægtig støtte i det sprog, som i almindelighed
går under navnet oldnordisk, men som i virkeligheden er middelalders-norsk og især middelalders·islandsk. Disse sprogområder har nemlig været langt
konservativere end de østnordisKe, svensk og dansk.
Navnlig dansk har fjernet sig stærkt fra oldsproget.
Folkemaalene har udviklet sig af dette oldsprog.
Et folkemål består altså dels af flere eller færre sprogformer, der er bevaret fra dette sprog, dels af nydannelser. Begge dele - konservatismerne og nydannelserne - vil som regel kunne genfindes i andre
nordiske folkemål, er altså ikke særegne for en bestemt dialekt. Men det er det ganske bestemte sammenspil af disse former, der karakteriserer den enkelte dialekt.

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Nittende Bind, Rønne 1928

156

157

Da grænserne for disse forskellige ejendommeligheder kun sjælden falder sammen, vil nødvendigvis
folkemål, der grænser op til hinanden, have en del
sprogforhold fælles - og som regel flere, jo nærmere to områder ligger hinanden. De landsdele, der
ligger hinanden nær, vil altså i almindelighed også
have folkemål, der ligger hinanden nær. Da Bornholm nu ligger nærmest ved Skåne - nøjere bestemt
ved Sydøstskåne - og ikke som på landkortet i en
bås for sig selv med Færøerne, Island og Grønland
til naboer - så kan man på forhånd vente, at bornholmsk må have størst lighed med - slutte sig nærmest til - sydøstskånsk. Det er da også tilfældet.
Men af den grund at betragte bornholmsk som svensk
er fejlagtigt. Det må jo ikke glemmes, at selvom
Skåne politisk i over halvtrediehundrede år har hørt
til Sverrig, må det skånske folkemål sproghistorisk
regnes med til dansk. Folkemålene i Skåne fortsætter det sprog, der taltes, da landet var dansk. Der
er ikke sket noget sprogskifte, som tilfældet f. eks.
er i Sydslesvig. Selvfølgelig er der påvirkning fra
svensk skriftsprog, i nyeste tid endogså stærk påvirkning, ligesom jo i Danmark påvirkningen fra skriftsproget på folkemålene er meget stærk. Men hovedbestanddelen i skånsk er dog det sprog, som i løbet
af middelalderen, især den senere middelalder, den
tid da de nuværende folkemål i alt væsentligt formedes, udviklede sig af oldsproget.
Bornholmsk kan egentlig betragtes som en skånsk
dialekt. Men mellem Bornholm og Skåne ligger det
5-6 mil brede Hammervand og sætter et kraftigt
geografisk skel. Også sprogligt sætter Hammervandet
skel. Bornholmsk er på flere punkter gået sine egne

veje, hvad vi vil se flere eksempler på, når vi nu går
over til en nærmere betragtning af nogle af de mere
fremtrædende lydforhold i bornholmsk.
For det første: tonefaldet. Bornholmerne" synger"
på sproget. Det gør skåningerne og fynboerne og
lollikerne og mange flere også. Men de synger på
hver sin melodi og hver sin måde. For jyder og sjællændere lyder måske bornholmsk og skånsk lige
"svensk"; men for en bornholmer er forskellen meget
stor. Denne syngen er i bornholmsk en slags melodisk sætningsrytme, medens skånsk både har sætningsrytme - forskellig fra bornholmsk - og forskellige ordtoner - ordaccent. Ordaccenten er vistnok omtrent helt gået tabt i bornholmsk. Stødet, der
i dansk rigsmål delvis har erstattet den såkaldte enstavelsesaccent, findes ikke. Det hedder på bornholmsk f. eks. en dor, en ko, et lagen, betalla uden
stød.
Et meget væsentligt forhold, hvorved dansk vest
for Øresund skiller sig ud fra det øvrige Skandinavien, er forholdet mellem lydgrupperne p og b,
t og d og k og g. I almindeligt dansk er forholdet
det, at p, t og k er spændte lukkelyd og i almindelighed udtalt med et lille pust, medens b, d og g har
en slappere udtale. øst for Sundet - altså også i
bornholmsk - udtales b, d og g med stemmebåndssvingninger, er stemte lyde (vest for Sundet mangler
stemmebåndssvingningerne helt ved disse lyde, eller
de er af underordnet betydning). p, t og k er både øst
og vest for Sundet ustemte og som regel pustede.
Men pustet er svagere øst for Sundet eller kan helt
mangle. På dansk lærer man et barn at slukke et lys
ved at sige "pølse". Det er ganske udelukket, at en
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bornholmer skulde vente, at et lys slukkedes, fordi
han sagde "pølsa" til det.
På grund af den her nævnte forskel holder bornholmerne i udtalen ord, der efter vokalen har oprindeligt dobbelt-p (p p) elI. dobbelt-k (kk) ude fra ord med
oprindeligt bb eller gg, hvad målene vest for Sundet
- ligesom rigssproget - ikke gør, idet pustet lyd i
alm. ikke forekommer inde i ord. Bornholmerne siger altså: lappa = tøj lapper, men labba = lab, hånd,
happa = hænde, habba = snappe. I rigssprog rimer
sukke, lukke udmærket på vugge og hugge. Men
bornholmsk har sokka, lokka, men vagga og hugga.
Det hedder takk (f. eks. månge takk = mange tak),
men tagg = (hjorte)tak, idet dette ord oprindelig
har g-lyd.
Det var et par ejendommeligheder ved udtalen.
Vi skal nu se på nogle lyd udviklinger. Det er nem·lig sådan, at ord forandres ikke vilkårligt og tilfældigt, men efter visse love, der er særegne for hvert
enkelt sprogsamfund. Ensartede lydgrupper følges
ad - ændres på samme måde.
Vi vil først se på behandlingen af de tryksvage
vokaler - selvlydene i de tryksvage stavelser. Oldsproget havde her tre vokaler, a, i og u. I dansk
rigssprog er de alle blevet til en noget tilbagetrukken
e-agtig lyd [dl, skrevet e: bonde, løbe, drengene, koner o. s. v. Svensk har som regel a, e og o. Bornholmsk - ligesom skånsk med undtagelse af det
sydvestskånske, der ligesom dansk rigssprog har
e-agtig lyd - står på et mellemstandpunkt, idet a
bevares, medens i og u (udenfor særlige forbindelser)
bliver til d-lyd. Udsagnsordenes navnemåde ender
altså i alm. i bornholmsk på a: hoppa, kjøvva (købe),

gala, fryza, liggja. Det hedder månad (måned), syzlan (syslen). Vi har dømmer, byggjer (af døm ir,
byggir), men hadar, lastar (af hatar. lastar). I sammensætninger har vi f. eks. hanafod (oldn. han a-),
men krågeklo (oldn. krdku-). Det hedder: ejn gammajl elI. gammajler majn, en gammel mand (oldn.
gamall) men: en gammel konna, en gammel kone
(olddansk '"gamul). De gamle navne Karina, Marina,
Elina (fra helgenindenavnene Kathrina, Marina og
Helena), der i rigssproget er blevet til Karen, Maren,
Ellen, hedder Karna, Marna, Elna. Jfr. at de danske
ømål for en stor del har former som Kame, Marne,
Elne.
Men bornholmsk har endelsen a i endnu videre
udstrækning end skånsk, idet de såkaldte svage navneord i hankøn, der i oldsproget endte på -i, men i
de afhængige kasus (fald) på -a, får -a, medens
skånsk, ligesom svensk, har e-lyd. Det hedder på
bornholmsk hara (en hare), hana (hane), måna (måne),
mozza (mose), mawa (mave).
Endelsen -ugr i tillægsord bliver til -uer: vittuer
(vittig), sten Iler (stenet). Ligeså i den fra plattysk lånte
endelse -agtig, der får formen -ajtuer: bællaajtuer
(barnagtig), skarnajtuer, storajtuer.

Udviklingen af oldsprogets p, t og k i udlyd efter
vokal eller i indlyd mellem to vokaler.
Medens størsteparten af det nordiske sprogområde
bevarer disse lyd, er de i dansk (skånsk indbefattet)
ændrede. I dansk skriftsprog er p blevet til b, der
hyppig udtales som v-lyd; t er blevet til d - udtalt
som åben d -lyd; k er almindelig blevet til g, udtalt
som åben g-lyd, eller i visse· tilfælde som j- eller
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v-lyd eller helt forsvundet i udtalen. Indenfor folkemålene er udviklingen meget forskellig i de forskellige dele af landet.
I bornholmsk bliver p til v: griva (gribe), gav,
gava (gab, gabe), kjøvva (købe), håv (hob), dråva
(dråbe).
t bliver til et mere eller mindre åbent, stemt d.
Ofte vakler udtalen mellem åben og lukket stemt lyd.
Efter langt i, y, u og o er d-lyden almindelig lukket.
Vi har: gada (gade), bede (madding, agn), kOda (true),
græda (græde). båd (båd) så godt som altid med åben
d-lyd; bida (bide), rod (rod), jyde (jyde), sjyda (skyde)
i almindelighed med lukket, stemt d-lyd; efter kort
vokal er åben lyd den hyppigste, f. eks. i gjedd (ged),

kjødd (kød).

Forholdet ved k er mere indviklet. Hyppigst foreligger det som stemt, lukket g-lyd, f. eks.: kaga (kage),
kåga (koge), kråga (krage), tågga (tåge), saggla
(savle), såggen (sogn), båggne (bavn), iggel (istap),
en sideform til det fra islandsk lånte jøkel), bøgg
(bug), løgga (luge). Forbindelsen fortungevokal
k
i gammeldansk giver i alm. -æj og ijj: æj (eg), kvæj
(kvæg), læje (lige); dj (øg), h{jj (høg), l{jj (løg).
Oldsprogets åbne d (i gammeldansk skrevet th.
dh) svinder udenfor visse endelser og forbindelser:
no (nød), rå (råd), goer (god), ha (bad), ria (ride),

+

sia (side).
Oldsprogets åbne g (i gammeldansk skrevet gh)
bliver til w (medlydende u) efter bagtungevokaler:
skaw, skau (skov), lawa, laua (lue), Jalll (fugl), lawa
(lave), hawa (have); til j (medlydende i) efter fortungevokaler: vaj (vej), kvaja (kvie), saja (sige), taja
(tie), håj (høj), blåjer (bly). Vi har ved siden af hin-

lalln(er) og låjn(er) (lun, stille) af de gamle
sIdeformer lughn og lyghn.

Palatale k- og g-lyde (kj og gj).
I forlyd oforan fortungevokal bliver k og g palatale,
d. v. s. k far en udtale som i de tilsvarende ord i
svensk og norsk, og g får en tilsvarende stemt udtale. Ved g går udviklingen undertiden endnu videre
så vi får j ligesom i svensk og norsk og forreste~
o~så adskillige danske folkemål. Vi får: kjista (kiste),
kjyza (k~se), kjærna (kerne), kjdra (køre); gjæss
(g.æs), gjyza (~yse), gjare eller sjældnere jare (gærde),
gjønkel eller jønkel (bylt), jor (gjord).
De samme palatale k- og g-lyde har vi inde i ord
som: stykkje .(stykke), stjækkja (stække), byggja
(byg~e), læggja ~lægge) og i udlyd i rykkj (ryk),
sækkj sæk), ryggj (ryg), væggj (væg).
Et andet sæt palatal-lyde i bornholmsk er palatalt
l og n. De svarer nogenlunde til de mouillerede
l~ og n-lyde i forskellige andre dialekter, men fordehngen er dog en del forskellig. Palatalt n On) er i
bornholmsk udviklet af gammelt nn, eller af gammelt
nd efter de h~je vokaler i, y og u. Det hedder: pajna
(pande), bræj~na (brænde), hujnn (hund), sjyjnna
(skynde); denmod lann (land), vann (vand), stran
(strand), tænna (tænde) med alm. n. - Palatalt l Ol)
er udviklet af gammelt ll, ld og fl. Vi har f. eks.:
tråjll (trold), kjijlla (kilde), åjler (alder) vajla (valle)
håjlla (holde).
"
Disse palatale lyde plejer at være næsten umulige
at efterligne for fremmede. I en gammel beskrivelse
af Bornholm anbefales det at prøve, om en person er
bornholmer, ved at lade vedkommende forsøge at
11
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fremsige det kendte børnerim : "Kattijn å kjæjlljng di
sloes om væjlljng". Eller hvad mener De om stednavne som Kjyzelykkja, Tyjnnekujlla eller Sjijn-

I udsagnsordenes bøjning har vi flere gamle forhold bevaret. Det hedder: jå kommer - vi komma·
hajn stål - di stålle (han stjal - de stjal). Der hø~
res. former so~: est.u galijn! (er du gal l), såstu jå sto
maj, broer! .(sa du je~ stod mig, broder!). Bydemåden en~er l flertal pa -n: fån lid måd! (få jer lidt
ma.d); s~dden.ner, varren så goa! (sid ned, værsågod);
hOjllen jær kjæwt! (hold jeres kæft).
. Hvor vi har udsagnsord
biord, har vi i participloerne sammensætninger: ja ska hå di kantoflarna nerbarre.na a kjæjllarijn (jeg skal have kartoflerne båret
ned ol kælderen); træd e omblæst (træet er blæst om).
Ogsa ved verbum
præpositionsled forekommer sammensætning: hajn hadde åsajklætt (han var af klæderne, ege·nlig: havde af-sig-klædt); di kvFnnfolken
h~ ømmer så majed pådombujnned (kvinde: har altid
sa m~get bundet på sig, J: så mange forskellige
klædnl11gsstykker).
. Bornholmsk ynder i det hele taget sammensætnl11ger. Man siger møllaradræjng for møllerens karl
horraf~~kijn (den fandens eller pokkers dreng); katta~
hælvedljn e ætte dåuarna (den helvedes kat er på jagt
efter duerne). Ordsproget: "skomagerens kone og
smedens hest har de dårligste sko" lyder på Born~olm,; "skom.ågarakjælijngen å smeddamærn gå bårfI:tes , egenhg: SkomagerkæIlingen og smedemæren
gar barfodede.
Der er i bornholmsk ligesom i svensk og norsk
d?bbelt bestemt~edsendelse: dæjnna skol an ; dæsse,
hl11a folken; dæjn stora horrijn.
Or.dforrådet i. bornholmsk er væsentlig det samme
s.om l de andre folkemål. Selv de ord, der almindelig opfattes som særord, vil som regel kunne gen-

swalperæjnnan.
En lyd i bornholmsk, der ligeledes plejer at volde
fremmede meget besvær, er det stemte s (z), der dog
også forekommer i sydøst-skånsk. Det hedder glQz
(glas), lyz (lys), båzm (nettet i et fiskegarn), håzza
(hose), måzz (mos).
Det kan også nævnes, at vi har to a-lyde i bornholmsk, nemlig foruden det "lyse" a som i dansk
rigssprog et "mørkt" a (å) som i svensk. Der skelnes
derved f. eks. mellem ord par som lada (lade som om)
og lada (lade et skib), tag (et tag, greb med hånden)
og tag (et tag på et hus),
(mandsperson, karl)
og kår (et kar), kara (klukke) og kara (karte).

kar

Vi går nu over til at se på nogle grammatiske
ejendommeligheder. Bornholmsk har 3 køn ligesom
størsteparten af de danske øm ål samt Djursland og
Vendsyssel. Bornholmerne siger altså ligesom f. eks.
fynboerne og delsvis sjællænderne han og hun ikke
blot om mand og kone, hest og ko, men også om
ting. Hatten er han, huen hun og - hvad der forekommer rigsmålstalende eller folk fra egne, hvor der
ikke skelnes mellem han- og kunkøn, fuldkommen
uforstaaeligt -- skjorten er hun, særken han. Men
trekønsforholdet er stærkere fremtrædende i bornholmsk end i andre folkemål, idet tillægsord, der hører til et hankønsord i ubestemt form, har en særlig
endelse, nemlig -er: ejn goer majn (en god mand),
ejn kjykker prost (en tyk provst), ejn swårter katt
(en sort kat), ejn vider kjåul (en hvid kjole).

+

+

IP
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findes i andre landsdeles mål, hyppigst naturligvis i
skånsk, som bornholmsk også med hensyn til ordforrådet står meget nær. Der findes dog - selvfølgelig kan man vel sige - mange ord, der er ganske
uforståelige for en rigsmålstalende. En dreng hedder
"ejn horra". En "dræjng" derimod betyder en karl;
et "dræjngahuz" er et karlekammer. Ordet horra
genfindes i skånsk i formen hore, der er nedsættende
benævnelse på en dreng, og er egentlig samme ord
som rigssprogets hyrde, der i folkemålene udtales
uden d-lyd. En pige hedder en "pibel", egentlig
sammensat af pige og bæll. Bæll eller bælli er det
bornholmske ord for barn. Det kendes i gammelt
dansk i ordsproget: did stunder belg, som båren er.
Bornholmsk afleder i mange tilfælde karakteriserende navneord, hvor rigsmålet bruger tillægsord
navneord. I steden for en blakket hest siges ejn
blakk eller, hvis det er en hoppe, en blakka. En grå
hest hedder tilsvarende ejn grabb, en grabba, en blisset ejn blizz, en blizza. E}n sodijn, ejn swartijn,
ejn gu lijn , ejn vidijn betegner en "sodrød ", en sort,
en gul, en hvid hest. En sodika, swartika, gulika
henholdsvis en sod rød, sort eller gul hoppe. - En
mand med en flad, bred næse er ejn klabbsnlld, en
kvinde med stort hoved en klosshållda o. s. v.
Som et eksempel på, hvad bornholmsk kan danne
af karakteriserende navneord - endda kun paa et enkelt punkt, nemlig med hensyn til det smukke kønskal jeg give en lille prøve. Jeg må udtrykkelig fremhæve, at det kun er et begrænset udvalg af det særdeles righoldige stof. Hvis en kvinde er større end
gennemsnittet, kan hun kaldes en dllnnra eller dllndra. Er hun lidt aldrende eller ubetydelig at se på,

+

er hun en skrllza. Er hendes gang ikke helt fuldendt, kan hun nævnes en dalka (hvis hun går slingrende), en hampa (hvis hun humper), en slæwsa (med
slæbende gang), en sjæska (med sjokkende gang).
en dujnsa (en, der træder tungt). Er kvinden langsom, kan hun være en drossla eller en sagga. Er
hun uagtsom og uordentlig med, hvad hun har med
at gøre, er hun en jnaza eller en slagga. Er hun ~f
arrigt temperament, kan hun f. eks. være en arnbigga, en dæwlahætta, en janijnahætta eller, når hun
skælder ud, en horsasjæra - det sidste betegner
egentlig en slags skralde, oprindelig vist brugt til at
jage heste sammen med. - Kvinden er måske lidt
kåd eller forfløjen; i så fald kan hun være en toza,
en ravina eller, hvis det er mere end tilladeligt, en
galnehaja, en galnejojta. Farer hun ustadigt rundt
i stedet for at sidde pænt og ærbart hjemme, er hun
en raspa, en jojta, en vispa eller, endnu værre, en
vijnsa, en juta.
Kvinder får jo ofte skyld for en tilbøjelighed til at
tale for meget. En Isådan snakkesalig kvinde kan
være en taddra, en knaddra, en ballra, en skallra.
Endnu kraftigere er en bakkaballra eller en krakkaballra (egentlig vist en, der taler, så det giver genlyd
mellem bakker og skove). Er hun tillige gammel og
tandløs, er hun en tajnharpa (en tandharpe). Er hendes snakken indholdsløs, vrøvlet, er hun en sjæwsa,
en kjæwsa. En kvinde, der render med sladder, er
en sladdra, en smæjlla, en smæjlejaila (en "smældeviølin", en jaila er en bondeviolin), en lointromma
(en løgntromme).
Som nærmest spøgende betegnelser bruges kvindenavnene ddrta (Dorte), kjistena (Kirsten) og kjønnika (et nu forældet navn Kønnike).
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De nævnte ord er jo egentlig ikke smigrende for
kvindekønnet. men det må erindres, at det naturligvis her som altid er undtagelserne, der skabes særlige betegnelser for. Og til trøst for kvinderne kan
det siges, at sproget vistnok er lige så righoldigt på
nedsættende betegnelser for mænd, selvom det naturligvis her er delvis andre egenskaber, der betegnes.
Bornholmsk er dog ikke helt blottet for komplimenterende udtryk for kvinden. En pige, der er sød
og fiks, er en dokka. "Hon e en nætt liden dokka".
Det betyder egentlig en dukke, men har slet ikke
noget af den foragtelige betydning. som det har i
rigssproget. Unge piger i sommerkjoler kan nævnes
sommarfO_ula (sommerfugle). "Naj sikkena grajna
sommarfåula". Og endelig kan fremhæves som vistnok det mest poetiske udtryk for kvinden: et blomster. "Hon e et ræjtit blomster". Det betyder egentlig en blomst, men er i denne egentlige betydning
nu et forældet ord. Blomsteret hos os er den bornholmske Kvinde.
Hermed skal jeg slutte dette lille kursus. Jeg har
nu forsøgt at give Dem et lille indblik i det bornholmske sprog. Dem af Dem, som måtte ønske fyldigere oplysning, vil jeg anbefale J. C. S. Espersens
bornholmske ordbog, der er forsynet med en indledning, som indeholder både lyd- og formlære, og som
er udarbejdet af de to berømte sprogmænd Vilh. Thomsen og Ludv. Wimmer.

HAMMERSHUS

Oversigt over Bornholms Historie
til 1660.
Ved Amtmand Ove Koefoed.

B

ornholms Historie for en Millionrække af Aar blev
skrevet af Skaberhaand med ildfødt, soltørret,
havvandsvædet Granit og gennemrettet med Plov af
Is. Gjort i Stentryk ligger Billedbogen slaaet op for
enhver, som gransker og undres med aaben Sjæl.
Bornholms Historie derefter for Aartusinder, da
Dyr var begyndt at brøle, og Mennesket havde sat
sin Fod paa det haarde, skovspærrede Land, kæmpede sig ryddende Plads indefter, byggede Bo og
fik Mulddækket til at give Grøde, den levedes uden
at tale om sig selv. Den sender os fra Moser og
Grave og Bautasten sin Hilsen.
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Hvilken herlig Masse manglende Aarstal for Skolebørn, hvilken herlig Virkemark for Videnskaben!

Jomsvikingesaga, det er Kaabe-Slægten, med Vikingeaandens Kraftaabenbaring. Øens Høvding er nu
Danerfyrstens, Gorm den gamles eller hans Efterfølgeres Jarl. Vesete hed han, Bornholms første Amtmand, Nordjyde vist af Byrd. Hans Sønner var Bue
hin Digre og Sigurd Kaabe, hans Dattersøn Vagn
Aagessøn, der havde Palnatoke til Farfar, - bornholmsk og fynsk Blod blandet, dertil bretlandsk gennem Farmoderen. Mellem Veseteætten og Strudtharalds Jarleslægt kom det først til Plyndring og
Fejde, saa til Ægteskab og Venskab, - nu blandedes ogsaa Sjællænderblod i det bornholmske - , og
siden drog begges mandlige Ungdom ind i Jomsborg her lige sydud for Bornholm, - Vagn Aagessøn, der næsten i Ulveungeaarene havde været Fører
af Vikinglangskibe, blev optaget i Farfars Ørnerede
paa Trods af Lovenes Aldersregler, efter at han udenfor Borgporten havde vist sig mandvoksen i Dyst.
Fra Jomsborg gaar Linien til Hjørungavaag, hvor
Norges Hedningkæmpe Hakon Jarl, der snart skulde
falde for Olav Kristkonge, gav sine sydligere Aandsfrænder Banesaar; lemlæstet i Ansigt og paa Krop
- "Lidet vil nu den danske Mø paa Bornholm tykkes om at kysse os l" - sprang Bue overbord med
Armstumperne i sine Guldskrins Hanke; besejret besejrede Vagn som før de Stærkere, vandt sig selv og
de overlevende Jomsvikinger Fred, siden dertil en
norsk Jarledatter tll Hustru, - skandinavisk Blod;
Kaabe-Sigurd drog hjem til Fædrenegaarden paa Bornholm, og fra ham og hans Hustru Tova nedstammer
en stor Slægt.
Et Træk kan tages med fra Sagaen. Den melder,
at da Harald Blaatand maatte søge Kamp med sin

Helt op indtil bare tusind Aar før i Dag strækker
sig Tavshedens Vælde. Saa brydes den af prentede
Ord, der med Tavshedsmuren som Ekkogrund naaer
os klingert, skønt sagt med almindelig Talestemme :
"Vendland var om Styrbord, og om Bagbord var
Langeland og Lolland og Falster og Skaane, og alt
det Land hører til Danmark. Men det Burgendaland
var os om Bagbord, og der har de selv Konge".
For Bornholm som levende Væsen er det en betegnende Indgang til Landets Historie, disse jævne,
nøgterne Ord med den stolt rolige Slutning: "and
tha habbat him sylf Cyning".
Ordene stammer fra en Mand, Wulfstan, som den
angelsachsiske Konge Alfred den store, Englands Samler, omkring Aar 880 havde sendt ud paa et Landespejdertogt. Han var Bornholms første udenlandske
Turist, paa en Tid altsaa, da Kong Gorm, Danmarks
Gensamler, endnu ikke var den Gamle.
Et langt Aarhundred efter begynder Stenene at
tale. Bornholm er rigt paa Runesten med deres korte
Mindeskrifter ; kun en - nu i Nylars Kirke - har
Hentydning til historisk Begivenhed; mest stammer
de fra den kristne Tid: "Gud hjælpe hans Sjæl og
St. Mikael".
Vor tredie Kilde er Jomsvikingesaga, skrevet omkring Aar 1200, men gribende tilbage mod Wulfstans
Tid. Er der Digt blandt dens Sandhed, saa maa det
huskes, at det ofte, maaske oftest, er gammel Sandhed, som siden formes i Digt.
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Frillesøn Sven Tjugeskæg, Palnatokes Fosterbarn,
fordi Drengens Vikingaand gav sig for djærve Udslag paa selve Danmarks Kyster, traf Flaaderne hinanden om Høsten ved Bornholm. Er dette rigtigt
- en anden Beretning stedfæster Slaget til Helgenæs - , passer Skildringen bedst paa Salnebugten
mellem Rø og Gudhjem. Der vog jo om Aftenen i
Land Palnatoke Kong Harald med sin Pil; men siden
vaagnede Kongen i Sven, og han jog sin Faders
Banemand af Gaarde.

blev, at Egil, til Harme for Bornholmerne og for flere
fribaarne Mænd i Kongehirden, dinglede i et af sine
egne Træer. Og er nu han ude af Sagaen.

I Knytlingesaga, som bredest fortæller om Knud
den Helliges Tid, er der tegnet os endnu et i sin
Blodighed hedensk Billede. Det fremstiller Egil Regnarssøn, en Sønderjyde, som efter sit Ønske blev
Knud den Helliges Foged paa Bornholm. Dygtig
Karl, vænnede Venderne af med den grimme Vane
at plyndre og røve paa det bornholmske Land, ja,
satte Skræk i dem ved at sætte over til Vendland og
med sine Bornholmere sige Tak for sidst. Thi Plyndren og Røven i og for sig var ikke Egil imod; han
var grim og grum selv som en Vender, Dygtigheden
parret med Raahed og Grusomhed, - i en tørstig
Stund under et Slag, da spildte Drikkevarer og spildt
Menneskeblod var rendt ned i Lasten, drak han deraf;
saa kaldtes han Blod-Egil. Og berettiget Modangreb
blev til Sørøveri; hellig Knud satte sin Foged fra
Tjenesten. Men som rig Gaardejer blev Egil boende
paa Bornholm, - en bornholmsk Forfatter har gisnet
paa nuværende St. Ravnsgaard syd for Randkleve som
Egils Bosted, - og han opgav ikke sin Næringsvej
paa Søen, brændte bl. a. et norsk Skib ovre paa Ertholmene; Kongen kom under Vejr dermed, og Enden

Vi maa dog ikke for al denne Voldsomhed, denne
Lemmernes Kraftudfoldelse, glemme, at ogsaa Fredens Sysler har gaaet deres Gang. Kongerne ejede
Gaarde paa Bornholm, Jarlerne ligesaa, og Gravhøjene vidner, at Bonde var et gammelt Odelsbegreb
herovre. Handelsvejene havde alt længe krydset hinanden under Øen, fra Hedeby til Rusland, Sortehavet og videre, og fra Østersøfloderne til Bottenhavet; fund af kufiske Mønter og af Brakteater viser,
at Omsætning har fundet Sted gennem Aarhundreder.
Dertil kommer nu noget andet. Blod-Egil staar,
som i Norge Jarl Hakon, paa et Tidsskjel. En mildere Tone end den af Thors stærke I-fammerslag var
alt begyndt at klinge med Klokkeklang over de stærke
Klipper. Egin, Bisp i Lund til 1072, blev Kristendommens sidste Apostel indenfor Danmark, vandrende
omkring herovre med Ordet og Daabens Vand. De
gamle Gudehov er forsvundne sporløst, kun enkelte
Stednavne lader ane, hvor de kan have ligget. Kirker
af Træ har vel saa rejst sig; de afløstes --- paa en
af 1200-Tallets Sider - af Stenbygninger, der kunde
have staaet alle den Dag i Dag, lidet mejtagne og
uvæsentligt forandrede af Tiden, om ikke menneskelig Nidkærhed for større Rum havde brudt nogle af
dem ned med Murhakker for ikke mange Aar siden.
Men det er, som om noget af Oldtidens Aand, af
de gamle Folkeborges, taler ud fra de endnu staaende, Kirkers Ydre og Indretning, saaledes som de i
Baunehøjde med Spejderudsyn ligger paa forsvars-
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egnede Steder, gjorte til Værn ikke blot for Landsens
Indbyggeres Sjæle, for den ny Tro mod Gamletroen,
men ogsaa for deres Krop og Lemmer mod ilandgaaende Fjender. Hvad lykkedes først? Mon ikke
Levn af Fædrenes Aandeverden ydede sejgest Modstand, - fører den ikke endnu et underjordisk Liv?
Det er kun faa Aar siden, jeg hørte en bornholmsk
Præst i et Foredrag sige til sig selv og sine nærmeste Landsmænd: "Haanden paa Hjærtet, har vi ikke
allesammen et skjult Sted i os, hvor Skrækken for
Bobbaregus sidder i os fra Barneaarene?"
Men Kirken kom altsaa med den nye Tro, som
jager Frygten ud. Gennem Gudshusenes Navne, som
mest er bevarede til i Dag og har navnet de 15 Sogne,
lærer vi de Helgener at kende, som i hine Tider særligt æredes i Danmark. Der er den hellige Jomfru i
0ster- og Vester-Marie (eller -Marker, "ker" betyder
"Kirke"), der er Skt. Peter og Skt. Paulus, den hellige Jakob (Ibsker), Andreas (Rø), der er Klemens og
Botulf (Bodilsker, i Aalborg Budolfi), Skt. Laurentius
i 0sterlars, Nikolaus i Nilars, Olsker har Hellig Olav,
og Knudsker var den første herhjemme, som mindedes Knud den Hellige, Aa Kirke var St. Hans', Rutsker St. Mikaels, Nyker endelig er Allehelgens-Kirken.
Søger vi i Gravene fra den ældste kristne Tid - paa
Slamrebjerg med dets Jordfæstelsespladser helt tilbage i Broncealderen, ved Munkegaard i Poulsker finder vi Ligene med Hovedet mod Vest, medens de
i Hedninggravene i Reglen ligger i Nord.
Klokkerne klingede Mildhed i stride Sind. Lægger
vi nu 0ret til, synes vi dog snart at fornemme, at
der iblander sig en Tone, som passer slet til de
andre; den voxer og voxer, indtil Stormklokken gaar

med Bulder. Den gamle Stridbarhed var ikke saa
lige til at dæmpe ned - er den dæmpet blandt Nutidens Slægt? -, og Kirken med dens "pax vobiscum!"
var ogsaa ecclesia militans. Vi nærmer os et Spand
af Bornholms Historie, om hvilket vi næsten med
Huhu i Per Gynt kunde sige: "Firehundredaarig Natten ruged over Abekatten" ; men ikke vil jeg om Bornholm fortsætte, at "man ved, saa lange Nætter Landsens Folk i Stampe sætter".
1104 var Lundebispen bleven Ærkebiskop over
Danmark. Kongemagten var i Dalen, Kirkens steg.
Det varslede ikke Fred, at den første Primas, efter
hvad der siges, stammede fra Palnatoke. Første Gang
Sceptret og Bispestaven fældedes mod hinanden, saa
Bornholm kom imellem, var under Svend Grade, 0stdanmarks Konge, der i Forbitrelse over, at Ærkebiskop Eskild holdt med Medbejleren Knud Magnussøn, lod Bispen fængsle i hans egen Kirke, hissede
ham efter Sagnet op i en Kurv under Hvælvingen. I
denne Kurv, skriver Overlæge Zahrtmann, hang Bornholm og dets ~kæbne i om ved 400 Aar. Thi Kong
Svend blev bange for, hvad han havde gjort sin Landskirkes Overhoved, og som Oprejsning overdrog han

da i 1149 til Ærkesædet 3 af Bornholms Herreder.
(Der var, fra den Tid 0en kom til Riget, 4 Herreder:
Rothne (Rønne), Haslæ, Hænnings og Miklingæ;
hvert Herred omfattede som Regel 120 Bol til Udredning af Hærmænd ; herefter har de bornholmske
Herreder ved Begyndelsen rummet vistnok en 500
Hjem med 3000 Sjæle). Nu blev altsaa kun Rothne
Herred helt hos Kongen. Nogen skriftlig Overdragelsesakt angaaende de 3 Herreder kendes ikke, -

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Nittende Bind, Rønne 1928
174

Huitfeldt omtaler en Stadfæstelse af 1236 fra Valdemar Sejr, - men Indholdet maa især have været, at
Ærkebispen tog de kongelige Afgifter og i det hele
i stor Udstrækning udøvede de kongelige, de statlige
Rettigheder, og gaar man for vidt ved at tænke sig
hele Landshøjheden, hos Danmarks Pave, givet er det,
at i 1149 blev Bornholm rokket af sin faste Indfatning i den danske Krone.
Imidlertid, da Rokningen var sket, stod Kongestol
og Ærkesæde fredeligt Side om Side de første hundrede Aar. Det skyldtes vel de stærke og ved Venskab forbundne Personligheder paa begge Sider, de
første Valdemarer og Absalon og hans nærmeste
Efterfølgere.
Men 1259 blev det synbart, at Bornholm var

kommen af Leje.
Stillingen ligner i meget den fra et godt Aarhundrede forinden. Fra Skærtorsdag 1241, da Valdemar
Sejr døde, til St. Hansdag 1340, da Valdemar Atterdag kaaredes paa Viborg Thing, var Kongemagtens
Kurve i det hele atter nedadgaaende, Volmerslægten
i Splid med sig selv, i Kiv med store og smaa Undersaatter; Tiden vred sig som en Orm i Smerte,
vidste ikke selv, at den var ved at skyde Ham. Men
Kirkens Kurve var yderligere stegen, nu da ikke blot
Gregor VlI, men ogsaa Innocens III havde bygget
dens Rygrad op, og Paven, dens Hjærne, kaldte sig
alle Fyrsters Lehnsherre; dog var det ligesom Magtstraalen kunde tabe noget af sin Kraft paa den lange
Vej fra Rom til Danm ark; det danske Scepter var
ingenlunde altid det svageste overfor Krumstavene,
og Bisper og Kapitler stod flere Gange paa Kongens
Side mod Ærkebispen. Der er endelig et tredie Lig-

175
hedspunkt med 1149: Anledningen til Begivenhederne 1259 var som dengang, at Kongen forgreb sig
paa Ærkebispens Person.
Jakob Erlandssøn hed Herren i Lund, gennem sin
Moder af Hvideslægten, hvortil ogsaa Biskop Peder
Bang, siden Jens Grand og flere af Erik Klippings
Mordere hørte, og som altsaa nu skulde tørne sammen med Knud Lavards Slægt, - der nok iøvrigt
kan føres op til Palnatoke. En ærgerrig og hensynsløs Mand, men viIIende det, han ansaa for ret, og
gennemtrængt af kirkelige Højhedstanker. Paa et
Kirkemøde i Vejle 1256 havde han faaet vedtaget,
at om nogen Biskop inden Danmarks Grænser fanges, lemlæstes elIer lider anden voldelig Overlast paa
Kongens Bud eller med hans Bifald, saa skal al Gudstjeneste i Riget ophøre. Da saa yderligere Erlandssøn hindrede, at Kongens, Kristoffer I's unge Søn
blev kronet, Iod Kongen ham fængsle 5. Februar 1259,
fratog vistnok ved samme Tid Ærkesædet dets bornholmske Besiddelse. Denne Fængsling var et Overgreb. Ærkebispen havde tilmed politiske Venner;
(da han siden manglede saadanne, endte han med,
ved selve Pavens Indgriben, at trække det korteste
Straa overfor Kongen). Fyrst Jarimar (Jermer) af
RUgen drog til Bornholm, og sammen med Jakobs
Broder Anders Erlandssøn stormede og brændte han
den kongelige Fæstning LiIIeborg i Almindingen, opført muligvis under Knud VI eller tidligere; Besæt?inge~, 200 Mand, huggedes ned, Borgen opstod
Ikke SIden. iErkebispen havde nu paany de 3 Herreder, Jarimar havde i hans Sold taget det 4de, og
da Anders Erlandssøn for sin Broder opførte Hammershus, havde Ærkesædet sin Borg, Kongen ingen.
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Jakob Erlandssøn, der var kommen af sit Fængsel,
havde lagt Laas for Bornholm.

Forbud mod at overgive Øen til Kongen; men Grand,
skønt nedbrudt af det raa Fangenskab, afslog med
overlegen Haan at gaa ind paa Betingelserne, mellem
hvilke var Afstaaelsen af Hammershus med Tilliggende, det vil sige de 3 Herreder. Saa slap han ud
fra Søborg ved Morten Madsvends Hjælp og blæste
over til sin Borg, hvor han modtoges med Jubel og
kom sig af sine Lidelser. Rettergang førtes for Paven, som s.tadfæstede Vejlekonstitutionen "quum
ecclesia Daciana" og derigennem Interdiktet, bød,
at Kongen skulde agte Ærkebispens og den danske Kirkes Rettigheder, og ilagde ham svære Bøder
til Jens Grand. En senere Kendelse, afsagt af den
pavelige Udsending Isarnus, der kom op til Danmark,
formede Bøderne, som Erik Mændved ikke havde
villet betale, om til Land: Jens Grand skulde have
bl. a. alt, hvad Erik ejede paa Bornholm, med samme
Ret, som om det var skødet til ham. Atter Rettergang
i Rom, Kongen ydmygede sig nu, og Paven, der var
politisk i Klemme, ikke blot nedsatte Bøden, men
fjernede Grand til Riga, mens Isarnus fik Lund. Det
var i 1302; den nedsatte Bøde betaltes ved, at Kongen ved scotatio, Skødning, paa Nyborg Danehof 1303
afstod et skaansk Herred samt Rønne Herred, men
da dette var hos Drost Nielssøns Arvinger, skulde
Ærkesædet i dets Sted foreløbig have endnu Vemundshøg Herred i Skaane. Kongen paalagde imidlertid Indbyggerne bl. a. i Rønne Herred at adlyde
Ærkebispen og hans Efterkommere som deres rette
Herre og beflitte sig paa i Henseende til enhver
kongelig Rettighed at staa ham til Ansvar fuldt og
helt, saavel i som udenfor Retten. Det maa herefter
staa hen, om Bornholms 4. Herred allerede i 1303

I den følgende Aarrække er Bornholm en Vandrepokal. 1265 sendte Erik Klipping e~ Hær derover,
brød Laasen og satte sig indenfor I en halv Snes
Aar. Dog maatte han, i Pengenød efter Krig, pan~
sætte med Salgsret Rønne Herred til en Søn af J.anmar. Forhandlinger mellem Modstanderne førtes 1 en
Aarrække over Rom; Erlandssøn tog selv derned:
Dronningemoderen Margrethe Sambiria ligesaa, og 1
Henhold til et Forlig i Lyon maatte Kongen - Erlandssøn var da død i 1276 igen overlade, de 3
Herreder til Lundesædet, Aaret efter solgte Rli~en
fyrsten Rønne Herred til den danske Drost Uffe NIelasøn Neb.
Der møder os nu et nyt og kendt Ærkebispenavn,
Jens Grands. Hvis vi har Lov at digte os til den
kirke- og selv stolte Jakob Erlandssøn som en fr~gt
og ærefrygtindgydende mandig Skikkel~e med TIlløb
til Tragik i det vrede Blik, saa synes jeg, at Grand
fra vore Barneaar staar for en som den tyrehalsede,
øjnhvælvede og bidske Prælat, der, fængslet ogs~a
han af Kongen, huggende sled i sit Jern og altId
ønskede at hugge til den danske Krones Guld. 1286
var Erik Klipping bleven myrdet, og "nu stander Landet i Vaade"; 1290 blev Grand Ærkebiskop, meget
mod Rigsstyrets Ønske, og Hammershus blev 'et af
de Fredsløses Tilholdssteder. 1294 fulgte Grands
Fængsling, -- han skyldte ikke den myrdede Konge
nogen Tak og havde udtalt sig skarpt om ham -:-;
i Fængslet søgte den banlyste Erik Mændved Forltg
med ham; thi Paven havde blandet sig i Sagen og
bl. a. tilskrevet Høvedsmændene paa Bornholm med
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kom til Ærkesædet eller endnu forblev hos Uffeslægten. - Interdiktet hævedes.
I Isarnustidens 7 Aar synes Bornholm at have kunnet trække Vejret roligt. Men saa kom der paany i
Lund et uroligt Hoved og en Ven af de Fredløse,
Esger Jul. Han og hans Lehnsmand paa Slottet var
Kongehuset hadske, endda Esger som Kannik havde
ført Erik Mændveds Sag mod Jens Grand og til Tak
var bleven Biskop i Aarhus, og da Kongen, ved en
bestemt Lejlighed narret af Jul, forlangte, at der ingen Lehnsmand maatte sættes paa Bornholm uden
med hans Raad, og at her skulde være lukket for de
Fredløse, var Ærkebispens Indvilgelse kun paa Skrømt.
Erik Mændved klagede til Paven over Løftebrud,
og da Jul tilmed sluttede sig til det overfor Kongen
fjendtlige Styre i Sverige, sendtes den kongelige
Marsk, Ludvig Albrektssøn, over østersøen med Krigsfolk, og Slottet toges i Besiddelse af dem. Fra de
samme Dage har der foreligget et latinsk Brev, "skrevet paa Bornholm i det Herrens Aar 1319 paa den
8. Dag efter Kristi Himmelfart" og forsynet med "den
bornholmske Almenheds Segl" og Seglene af 3 gode
Mænd og Herrer, hvilket Brev er en Beklagelse over
"de mangehaande Forurettelser og haarde Underkuelser, hvormed vi nu i fiere Aar er blevet beklagelsesværdigt og ilde behandlede gennem Lunds
Ærkebisp Herr Esger og hans Tilhængere." Men
baade Indtagelsen af Slottet og Brevet menes at have
haft til Hovedhensigt at sikre Øen mod en udenlandsk Magt for Danmark og bevare den for det
danske Ærkesæde, dog at Kongen skulde beholde
Øen, indtil han var vederlagt for Omkostningerne ved
dens Indtagelse, og ved et Forlig i 1321 kom Born-
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holm - i Henhold til en Bestemmelse i Kristoffer II's
H.aandfæstning - tilbage til Ærkebispen, men paa
V!lkaar, at denne gav Ludvig Albrektssøn Vederlag
for, hvad han havde ofret paa at erhverve og bevare
Hammershus med Land. Ved denne Overdragelse
synes det forudsat, at Rønne Herred sammen med
det øvrige Bornholm har været hos Kongen siden
1319, og nu følger det med til Ærkebispen.
Atter faa Aar senere er Spillet gaaende. Forliget
af 1321 var ikke overholdt. Albrektssøn sad som
Herre paa Hammershus, kom som andre af Kristoffers Stormænd i Modsætning til ham, ja, erklæredes
fr~dl.øs; en ufarlig Fjende var han ikke for Kongen,
th1 1kke blot spillede Esger Jul under Dække med
ham - det kom til nyt Brud mellem Kristoffer II og
Esger, der dog til Held for Kongen nu døde, - men
bag Hertug Erik af Jylland som Forbundsfælle af AIbrektssøn stod selve Grev Gert. Det blev den ny Rigens Drost, Peder Vendelbo, som sendtes mod sin
Forgænger, han lagde sig med Kongens Hær om
Hammershus, der udsultedes - det siges gennem
16 Maaneder - og overgav sig. Freden undertegnedes 1325 anden Dagen efter Bartholemei i Tingsted
paa Falster, hvorved Kristoffer og Erik, hans Søn,
med Guds Naade Danmarckis og Slavis Konge
Hertug udi Estland,ynsker alle som nærværendi~
Skrift See, Helsen samt bekender sig Albrektssøn
visse Summer skyldige, men skal Her Lodvig, hans
Brødre og Anhang straks gaa af Hammershus og antvorde det vor Marsk paa vore Vegne.
Nu var Bornholm altsaa Kongens. Men allerede
næste Aar formanede Paven og bestemte Gerts Nikkedukkekonge Valdemar Erikssøns Haandfæstning, at
l!'!*
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Slottet skulde tilbage til Ærkesædet. Paa Danehof i
Helsingborg 1327 hævdede Uffearvingen, at Rønne
Herred retligt var hans.; Dommerne gav ham Medhold, men straks efter solgte han Herredet til Ærkebispen, og altsaa i hvert Fald fra dette Aar 1327
indehavde Bispestolen hele øen. l den snart efter
følgende Tid, da "Tyskerne reves om Danmark", og
Skaane var Panteland for Grev Johan af Holsten, derefter for Sverige, maa det antages, at Bornholm ikke
fulgte Skaane, men som et selvstændigt Land verdsligt laa under Lundesædet, og der laa det for en
Gangs Skyld lunest, mens Stormkast væltende rasede
hen over det øvrige Danmarks Land, saa Søen rejste
sig skillende mellem dets Provinser, og Rigsflagets
Dug fløj i Splitter.
Men se, nu lyser Rigsgensamler Nummer 2, den
baade hensynsløse og smidige Politiker Valdemar
Atterdag, op i Danmarks Historie. I 1362 kan han
ses at have besiddet Hammershus med Bornholm, og
varede det kun stakket, lykkedes det end ikke Atterdag at rokke sin bornholmske Diamant fuldt fast igen
i Kronens Ring, Kongens Haand kom dog nu overenskomstmæssigt til at ligge saaledes om Fatningen,
at han, naar han vilde, kunde klemme til om Diamanten; 1362 den 8. December -- en Dato, der 300
Aar senere ret skulde faa Klang, - gjorde Ærkebiskop Niels med sit elskelige Kapitel af Lund vitterligt for alle, som nu leve eller herefter skal komme,
at vi frit haver af vor kiere Herre Konning Woldemar
bekommet Slot med ø i saa Maade, at først naar
Kongen begierer det af os igen, da skal vi og vore
Efterkommere fri oplade Kongen det igen, hans ganske Hus og Stamme, og den, som skal antage samme

Slot og Land at forestaa, skal ogsaa være saadan en
Mand, som Kongen og vi kan forlade os paa Riget
til Gavn.
'
Saaledes laa nu Landet forsaavidi i Ro til 1522.
Lad os benytte denne Ro til at se lidt indenfor

paa Bornholm.
Vi kan bruge de middelalderlige Kapeller som
Samlingspunkt og af deres Tal nævne Salomons Kapel
paa en vestlig Slette nedenfor Hammeren, Den hellige Trefoldigheds Kapel ovenfor Helligdomsklippen,
St. Annas højt over Gudhjem, begge ved Nordostkysten, Jomfru Marias Kapel hos St. Nikolai Kirke
i Rønne og endelig Maglegaards-KapelIet i østermarie for St. Movrids og St. Margrethe. Historiske
Forhold, Møntfund, Naturomgivelserne, der væsentlig
var de samme som i Dag, og Bebyggelsesforhold,
som delvis findes endnu, taler for. at Kapellerne er
opført omkring Aar 1300, og at Fiskere udgjorde
deres Menigheder.
Ved et Par af de nævnte Kapeller fandtes og findes nogle af Bornholms hellige Kilder, der underfuldt
virkede Helbredelse -- nuomstunder benævnes Underet Radium, - og til hvilke der fra Hedenskabets
Tid til op i det 18. Aarhundrede og senere holdtes
Kildemarkeder ved Midsommertid; (i Svaneke lever
endnu en Levning af Festen).
Til Kildemarkeder kom Sildemarkeder. Som Oldtidens 2 Handelsveje havde krydset hinanden under
Bornholm, saa ogsaa Bornholmerne selv blev Handelsmænd, - Slesvig Stadsret nævner ved Aar 1200
Bornholmere blandt Byens bofaste Købmænd, - saaledes spændte senere Buen af Hansestædernes Fiske-
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markeder fra Amager og Skaanekysten helt over til
Bornholm, og Øens Bønder laa jævnt ad Aaret rundt
i Søen med deres Baade, førte Heste og Øxen og
Fisk til Salg i Nord og i Syd. Man høstede i hine
Tider mindre Korn end Sild; derfor hedder Efteraaret, Landbrugets Pløje- og Saatid, paa Bornholmsk
Fiskjed. - Der var altsaa Folk nok, som søgte ud fra
og ind til de smaa Naturhavne ved Søkapellerne, om
hvilke Boder rejstes. Fiskere fra Bleking og Skaatle
laa udfor Bornholm, men navnlig var Øen de østlige
Hansestæders og ganske særlig de preussiskes Fiskeog Handelsrnarked, mens Ltibeckerne handlede fredeligt vestligere og handlede ilde her i øst af østersøen. Heller ej de andre Fetaillebrødre kom nu altid
som fredelige Handelsmænd, forlystede sig stundom
ved at lege røvende og brandskattende Vikinger, saa
at Dronning Margrethe var ved at komme Christian V
i Forkøbet med at bygge Fæstning paa Ertholmene.
Og Herren i Lund paa sin Side fiskede i rørt Vande,
udvidede sin Vragret, hvor Forlis havde ført til Bjærgning.
Men over denne idelige Kiven og Riven til sig maa
dette ikke tabes af øje, at i det 14.-15. Aarhundrede var Bornholm Hovedmarked for en Del af
Hanseaterne og havde sine egne Bønder i Søen som
Handelsmænd, --- Fredens Id, som skabte Venskab
mellem Genboer ved østersøen og gav Bornholm
Rigdomme.
Et særligt Forhold kom der mellem Rønne og
Gripsvold (Greifswald), hvis Skippere i 1330 stiftede
et Jomfru Marias Gilde i Rønne og der erhvervede
sig Friheder og Grundstykke til et Herberg; Gripsvoldernes Mariaskapel hos St. Nikolaj Kirke fuldførtes
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vistnok 1434, - det blevet helt Stykke Gripsvold i
Rønne. Og paa lignende Vis gav Kolberg og Neksø
hinanden Friheder; Kolberggildet sikrede sig en særlig Messetjeneste i Neksø Kirke ved at skænke den
Gods til et Alter; men til at have eget Kapel der
naaede Kolbergerne ikke.
Mdglegaardskapellet, paa den højtliggende Mark
1/2 il 1 Kilometer indenfor Fiskerlejet Bølshavn, peger
en anden Vej end Kystkapellerne med deres Kildenavne og Sildehavne. Det har vist allerede fra sin
Opførelse omkring Aar 1430 været tænkt som Huskapel for et stort bornholmsk Gods, et Adelsgods,
og i mer end 100 Aar blev da ogsaa Maglegaard
Hovedgaarden i det største Enmandseje, Øen har
kendt.
Sidst skal nævnes Bornholms vistnok ældste Kapel,
St. Jørgens ved Spidelegaard (Spitalgaard) i Aaker,
der i et Testamente fra 1334 findes nævnt som de
spedalskes Hus. Men da det igen omtales halvandet
hundrede Aar senere, er det blevet et Fattighospital,
et Slags adeligt Vartov.
Kildernarked og Sildemarked, Omsorg for Jordegods, Omsorg for Sygdomssmuds, om alt dette tales
der, til os fra disse smaa Middelalderskapeller, hvis
Levninger delvis er til endnu. Men ved at lytte til
deres Tale er vi saa smaat listet op mod det Aar

1525, da den ydre Histories Hjul igen griber fat i
Bornholm og fører det med sig. De Forhold, vi har
berørt, genfindes naturligvis i dette nye Afsnit. Kildemarkederne lever videre med deres Gøgl; langt op
i det 17. Aarhundrede klager Præsterne over den
megen papistiske Overtro m. m., som knytter sig til
dem. Silden myldrer fremdeles i Søen, dens Rig-
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domme har krigerske Begivenheder i Følge; men da
den nordiske Syvaarskrig var forbi, blev det ogsaa
forbi med Silden; det erfaredes - en Erfaring, som
vi i de allerseneste Aar har gjort igen - , at Fisk er
nogle lunefulde Væsener: den gode Guds Tilskikkelse og, som mange mener, det grove Skyts, der i
denne langvarige Krig er brugt, har forjaget Silden
fra østersøen, og med den er Fiskere og Købmænd
fulgt med til Norges Kyster, - saaledes klager Frederik II i 1569. Godssamlingen endelig har jo en
stor Tid i det 16. Aarhundrede; blandt Maglegaards
Ejere finder vi Danmarks store Jordsluge~ Pe~er Oxe.
Baade Maglegaards og Spidelegaards Hlstone væves
ind i Bornholms ydre Historie.

paa de nordligere Breddegrader, - i Stedet for en
Underdan saae Dannerkongen selv overfor sig, og
denne Strid om Enkeltrnands Ret har sikkert virket
med til, at Stridens Emne udvidedes; der blev ikke
givet yderligere Henstand med Atterdags Krav, dog
maatte de trumfes igennem med Magt, og i Februar
1522 tog Niels Bryske Hammershus i Lehn, at holde
Kongen til tro Haand.

Vil vi nu tage dennes Traad op igen, kan vi finde
den opfæstede Ende paa Maglegaard. En Ejer af
Gaarden havde hos Ærkebispen sikret sig adelig
Skattefrihed, siden fik han sine Jorder omgærdet o~
saa med Kongebrev, - han har vist udkiget, at VeJrfløjet paa Københavns Slot pegede mod Bornholm.
Thi i en gammel Brevkiste paa Slottet havde Kong
Hans fundet Kalveskindsbrevet fra en af Valdemar
Atterdags Dage, og han var nu begyndt at snakke
med Lundernanden om, at vel var han Ærkebisp ogsaa paa Bornholm, men Konge der - det var vel
nok Vi Johannes, rex Danorum, Sclavorum etc. Naa,
Bornholm blev nu et af de Maal, som Kong Hans
ikke naaede, men hans senehaarde Søn Christian gr~b
om Fatningen paa denne Kronjuvel og klemte t11.
Han havde ligesom sin Fader antaget sig en Maglegaardsejers Sag overfor Ærkebispen, der saaledes
- paa en Tid, da Kirkevældets Vejrglas var i Dalen

Hermed var Bispevældet paa Bornholm omme.
Hvorledes man end retligt vil tolke det, efter Kendsgerningerne havde Øen i de svundne Aarhundreder
mer eller mindre fulds1ændigt været Lundesædets
verdslige Ejendom.
Men Grebet om Kronfatningen maatte i nogen
Maade slippes igen. Allerede i Høsten 1522 indtog
og delvis nedrev Liibeckerne Hammershus, - en
halv Snes Aar i Forvejen havde de kriget paa Bornholm og afpresset den dyre Penge -, men de trak
sig dog denne Gang væk igen. Da den gamle Ørn
Christian II stækket var flakset af Reden og hans
kære Farbroder Frederik havde sat sin Fod paa Tronens Trin, maatte Frederik i sin Haandfæstning love
at give Bornholm tilbage til Lund. Men hvem der
sad der paany, det var Liibeck, og efterat Ærkebispen
for et Aarstid virkelig var dukket op igen som Øens
Herre, maatte han i 1525 vige Sædet mod Erstatning
andensteds og Løfte om Bornholm ad Aare - et
Løfte, som blev Nul værd, da Reformationen kom _
vige det til Fordel for Liibeck, idet denne Hansa ;om
Erstatning for ydet Krigshjælp til Frederik I mod
Brodersøn Christians Folk, 158.000 lybske Mark, fik
Bornholm til Besiddelse for et Aaretal, der i 1526
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sattes til 50. En lybsk Foged var nu Befalingsmand
paa Klippeøen. Ondt og godt døjede den i et halvt
Aarhundrede, mest ondt, af denne Handelsmagt, som
tidligere pr. Krig havde brandskattet og nu kunde
gøre det pr. Fred.
Til Erstatning havde Ltibeck faaet Bornholm, kunde gøre sig betalt gennem de offentlige Afgifter,
skulde til Gengæld sørge for Øens Forsvar. Gejstligt
laa Bornholm under det danske Ærkesæde, dansk
Lov og Ret gjaldt herovre, Kongen af Danmark var
- mere end iBispetiden - Øens Konge med Hansestaden som en Art Lehnsmand, - men ganske vist
en Lehnsmand, der ikke makkede ret overfor Riget,
undtagen hvis det passede i hans eget Købmandskram.
Dette saas straks, da Frederik I var død; Ltibeck
spillede Christian H's Navn ud mod hans Fætter Hertug Christian; denne søgte bl. a. sit Modsp~l ved at
hidse Bornholm paa Ltibeck, men den kongehge Flaade som skulde støtte Fejden herovre, spredtes i Storm,
og' da Bønderne saaledes, ført af den kongelige
Landsdommer Hans Jensen af Nylarsker, kom til at
staa ene mod Fogden Bernt Knop, gik det dem i en
Træfning ved Egla Krat syd for Aakirkeby, som det
var gaaet Margrethe Sambirias Bondehær ved Næstved mod Rtigenfyrsten, Niels Ebbesens Skare mod
Gerts Sønner, og som det gik Landeværnet 1807 ved
Køge, - og Bornholm laa videre i lybsk Besiddelse,
omend Reformationens Følge, - at Kongen inddrog
Kirkens Gods paa Øen og derover satte en Jurisdiktfoged, Ltibecks i nogen Maade sideordnet, - yderligere fremhævede den retlige Begrænsning i Hansestadens Magt.
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Man kan tænke sig, at der ikke kom noget just
ømt Forhold mellem Knop og Bornholmerne. Hele
hans Fogedtid 1525-43 var fyldt af Klager imod
ham, og Egla-Historien skulde jo ikke gøre ham mindre grum og grisk. Undersøgelses herrer blev sendt
herover, baade lybske og danske, men det hjalp ikke,
Bønderne var saa skræmt af Knop, at de snarere
stammede en Tak end skammede ham ud. Og Christian III, som dog skyldte Bornholmerne noget for
Egla-Krat, lagde Extraskat paa dem, - - - de
var i Sandhed vel rejst!
Nej, ømt var Forholdet ikke mellem Knop og Bornholmerne. Ogsaa under en senere Foged, Schweder
Kettingk, ømmede de sig; men det maa regnes ham
tilgode, at han paa Grund af lybske Fortidssynder
var i en vanskelig Stilling, og vi kan ikke nægte Kettingk det Lov, at da den nordiske Syvaarskrig (1563
-70), som luftede alle indendørs Kævlerier ud, og
under hvilken Ltibeck stod med Danmark , brød ud ,
da værgede han - var det saa mere for Ltibecks
Farvers end for Bornholmerindernes blaa øjnes Skyld
- værgede mandeligen sit danske Fogderi mod Svenskerne; overalt i denne grusomt førte Krig var han
paafærde, afværgede Angreb og gjorde Fjenden Afbræk. Han gav dog overfor Frederik H Bornholmerne
deres Del af Æren for Standhaftighed mod Fjenden, - "deres Korn have de ladet staa i Marken og
forsvaret Kysterne"; til Gengæld vidnede Bornholmerne, at deres Høvedsmand havde hjulpet at værge
Landet, hvilket uden Gud og ham havde været tabt.
Kettingk havde allerede før sin Fogedtid ejet Vallensgaard; til Løn for sin Virksomhed fik han adelig
Frihed for den m. m., og han blev nu Jurisdiktfoged,
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saa han baade var Kongens og Liibecks Mand. Men
tilsidst blev han lagt Frederik II for Had - vist med
Urette - , og Liibeck maatte paa Kongens Ønske
trække ham bort. Endnu ses et Stykke Brolægning
af den Vej, han anlagde, ad hvilken Bønderne ægtede
Cementsten og Træ fra Sydlandet og Almindingen
op til Slottet, det Lybekkerne i deres Tid befæstede
yderligere. I Aa Kirkes Vaabenhus staar, mellem 2
Runesten, den Gravsten. Kettingk satte over sine
2 Hustruer.
Nu nærmede de 50 Aar sig deres Ende. Ganske
vist raabte Liibeck paa et "Hamburgvertrag" af 1536
- ovenpaa Grevens Fejde --, hvorefter Byen skulde
beholde Bornholm endnu en Gang 50 Aar, ja, under
Henvisning til deres Bekostning ved Syvaarskrigen
søgte de endog at faa Besiddelsestiden indrømmet for
3 x 50 Aar; men Danskekongen hed Frederik II, et
Renæssancemenneske med meget af dettes Sia a-til i
sig, og han sagde kort og godt nej; Christian III var
endnu ikke kronet paa Vertragets Tid, og Rigsraadet
havde ingensinde godkendt det, - færdig! 1576 af-

Der havde været Larm, som nu skulde stilnes,
baade af Bornholmernes Klager over deres Plager og
af Skyden med Hager og Kobberstykker. Bestræbelser var der for, at Bornholmerne kunde synge "Fred
hviler over Land og By" indadtil og udadtil; at sige,
Bestræbelserne lykkedes straks og helt, vilde være
for meget.

traadte Lilbeck . Bornholm.
Det er et stort Aar i vor ø's Historie, dette
1576. Det var Aaret, da den kom hjem for at blive
hjemme, - ganske kortvarige Tidsrum fraregnet i
det næste Aarhundrede. Atter kunde det siges "and
tha habbat him sylf Cyning".
Saa drager Bornholm videre gennem Historien
med Dannebrog fuldt foldet ud. Endnu skulde den
faa røde Blodpletter, men Korsets hvide Fredfarve
lyste mere og mere frem; fra 1660 tier Krigslarmen
næsten helt herovre.

Den første danske Lehnsmand, - han var baade
Amtmand og Kommandant - , fik Paalæg om, at
Bønderne, der skulde holdes ved Lov, Skel og Ret,
ikke maatte besværes med usædvanlige Paalæg; det
kan her indskydes, at allerede 1555, da Peder Oxe
var Herre til Maglegaard og efter sin Vane morede
sig med at spinde Politik, denne Gang overfor Lubeck, var der fra Maglegaard under 3 danske Rigsraaders Segl udgaaet Forskrift for Bøndernes Skatteydelser, og den blev staaende i hundrede Aar. Hansestæderne, særlig Liibeck, fik Stolen sat for Døren ved
Forbud mod at holde Kramboder i Øens Købstæder.
Den ydre Freds Værn havde fra gamle Dage, foruden Hammershus, været Bøsser og Kanoner, som
opbevaredes ved Kirkerne. Bernt Knop gjorde efter
Bondeopstanden Kirkerne værløse, førte Skyderne til
Slottet. I Lubecks Tid blev ikke blot dette yderligere
befæstet, ogsaa mange af Skanserne, som staar den
bornholmske Kyst rundt, er bygget af Schweder Kettingk. Frederik II havde arbejdet for at bevæbne Bønderne med gode lange Rør og alldre Vaaben, men
det blev hans Søn, som -- vistnok Aar 1613, efter
Kalmarfreden grundlagde Bornholms Milits, der
levede til 1867, og hvoraf Spor er tilbage endnu.
De gamle Varder (Bavner) skulde færdiggøres og
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Vagt holdes, en Rode Knægter indøve Bønderne, mellem hvem det fornødne Antal Bøsser fordeltes. Fra
Drengealderen til Døden stod Bornholmerne i Militsen, hvis Befalingsmænd mest udtoges blandt dem
selv.
1624 havde Christian IV selv mønstret sin Milits.
Den skulde staa sin Prøve, da Lennart Torstensson
i 1643 faldt ind i Jylland, og en ny Svenskekrig begyndte. Blev Prøven ikke bestaaet, saa skyldtes dette
nogle af de Overordnede i Militsen, ikke dens Menigmand.
Der er skrevet bredt og godt om Tildragelserne
paa Bornholm 1643--45. Lad os her tage de yderste, yderst sørgelige Omrids.
Som Lehnsmand paa Hammershus sad, 58 Aar
gammel, Holger Rosenkrantz den Rige, for hvem hans
Konge havde det lussinglydende Kælenavn Munsiør
Skramhans, og som desværre i dobbelt Betydning
holdt en lukket Port mellem sig og Bornholmerne.
Nu Krigen kom, blev han paa Slottet, beraabende sig
siden paa, at det var ham givet at holde i en fast
og tryg Slotslov; satte Major Christian Mackabeus,
en dansk Adelsmand, over Militsen og forordnede
bl. a., at denne, om Fjenden skulde blive Landet
mægtig, havde at trække sig ind i Fæstningen og
forsvare den; var altsaa ikke, som i sin Tid Lybekkeren Kettingk, paafærde overalt paa øen.
Begivenhedernes Tyngdepunkt falder i Juni Maaned 1645. Den 9. om Morgenen saae Strandvagten
ved Rønne Admiral Carl Gustaf W rangels Flaade,
29 Skibe, som kom fra Wismar, staa østover langs
Bornholms Sydkyst. Militsen fra nogle Byer og Sogne

191
begav sig ved Meldingen mod Neksø, andre samle"
des ved Aakirkeby. Neksø, som Toget gjaldt. anede
intet ondt, før Svenskeflaaden strøg om et Reven
Fjerdingvej fra Byen. Denne blev straks beskudt, og
Svenskerne gik i Baade, men hvor de agtede at lande,
kunde de 300 Mands Skansebesætning ikke straks
regne ud, og Forvirringen øgedes ved falsk Besked
af en af Herredskaptajnerne, en født Tysker. Det
triste Udfald var allerede givet.
Kun et Lyspunkt havde Dagen, men det kom til
at lyse gennem Dagene og lyser i Dag uslukkeligt.
Fra Morgenbønnen i Svanike Kirke ilede, da Fjendens Komme blev raabt derind, en lille Flok sydover, øget noget undervejs af Ibskerfolk, og kastede
sig ind i Skanserne nord for Neksø, blandt dem Feltførerens Søn, den unge Albret Wolfsen; han og 3
Kammerater faldt i Malkværnskansen, da de tappert
stræbte at værge deres ø for de mod Land mylrende
Fjender. Han var af det Slægtled, som 13 Aar senere
genoprettede Bornholms danske Ære. Et Nutids
Slægtled har sat ham og hans Fæller Bautaminder
paa Skansens Krone.
Kl. 10 Formiddag spaserede 500 Svenskere ind i
Neksø, Wrangel gav dem Byen til Plyndring, og ud
paa Eftermiddagen laa den lette Sejrs Vindere paa
Gaderne i tung Rus af 01 og Vin.
Den lille Forsvarsskare - hvori ogsaa var Mænd
af Bodilsker - , havde trukket sig ud af Byen, afventende Militsens Hovedstyrke. Men skønt en enkelt af dennes Førere skyndede paa, skønt Folkene
selv begærede at føres frem, og skønt der kom Ilbud
fra Neksø om Fjendens slagne Tilstand, blev man
staaende ved Aakirkeby, naaede om Aftenen blot frem
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til Rispebjærg syd i Bornholm. Grunden til Standsning skal have været, at man havde set en talrig
fremmed Flaade sejle frem syd for Øen og vel mente,
at Militsen nu først maatte blive klar paa, om ikke
Faren fra denne Flaade var den, der først skuide
imødegaas. Om saadan formodet Mening var rigtig
eller ej, tør en Nutids Lægmand ikke bedømme; Samtidens Rigsraad dømte senere den ansvarlige Fører
for hans Færd.
Wrangel havde Dagen igen!1em slidt med at faa
sine drukne Svenskere ombord; han førte 2 af de
bornholmske Kaptajner med sig. Den tyskfødte Fører
virkede som Forræder blandt Bornholmerne, talende
om Fjendens overmægtige Styrke.
10. Juni rykkede Militsen ind i Kystskanserne,
spejdende ud mod Wrangels Flaade. Paa Neksø Raadhus plejedes imidlertid Forhandlinger med Svenskerne. Fra Wrangel kom Trusler, fra Rosenkrantz
paa Hammershus Bud om at holde ud. Enden blev,
den 11. Juli, en Akkord mellem Wrangel, Mackabeus
og nogle andre bornholmske Førere, Almuen
spurgtes ikke, -- om en stor "Plyndringsskat" , saa skulde enhver, som tiltraadte Akkorden, have
Gods og Ejendom uantastet.
Murrende opløstes Militsen. Wrangel tænkte ikke
paa at lade Bornholm uantastet. Et Par Dage efter
laa han for Hammershus. Her sad Rosenkrantz med
knap 60 uerfarne og utilfredse Soldater; af Militsen
kom 1 Kaptajn til, det var det hele. Den 17. Juni
maatte han oplade Slottets Porte, forlod kort efter sin
Ø. Paa 9 Dage var Bornholm erobret, og staaende
paa Manteltaarnets høje Fritrappe modtog Wrangel
Bornholmernes Ed til Sveriges Krone. Til Komman-
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dant indsatte han en Skotte, John Burdon, som i de
følgende Maaneder blev Bornholm en haard og dyr
Røverkaptajn; paa Hammershus staar endnu betydelige Fæstningsanlæg, som han fik fuldført. ~ - Saaledes lyder Kendsgerningerne, nedslaaende for
Danske. Kan nogen paa Grundlag af Aktstykkerne
og god Viden kaste forklarende Lys over den, han
have Takl
Jamen blev Bornholm da svensk? Nej, meget
maatte Danmark afstaa ved Brømsebrofreden 13/S 1645,
og de danske Fredsunderhandlere og Rigsraader havde tilraadet at lade Bornholm gaa med; men overfor
dem stod den aldrende Konges sejge Villie, yderligt
tirret ved W rangels altfor vellykkede Overfald. Den
31. Oktober bestemtes som Dagen, da Bornholm
skulde tilbageleveres til Danmark. Christian tV's Navn
skal altid nævnes med Tak herovre.
For Rosenkrantz og en Del af Militsens Befalings• mænd fulgte der et retligt Efterspil. Herredagen frifandt dog til Kongens Misnøje - Rosenkrantz,
som havde Svogre, Slægt og Venner i Raadet. Af
Befalingsmændene dømtes Mackabeus og 3 Kaptajner
i Kongens Naade og Unaade; ogsaa andre Straffe
idømtes, nogle døde i Landflygtighed; siden udstedtes dog Fredebreve, kun Tyskerens Skæbne er ukendt.
Nu hentedes fremmede, mest tyske Officerer til at befale over Militsen.

I Fredspavsen 1645-1658 blev der gjort Tilløb
til at bedre Bornholms Forsvarstilstand. Men den Begivenhed, der sørgeligt træder mest frem, er Pestens
~asen 1653-54. Den havde været her før, 2 Gange
l det 17. Aarhundrede.
Skrækkeligt var det for cl.c
13
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da levende, 5.000 reves bort af en Befolkning paa
vistnok 13.000. For os senere levende vanskeliggør
Pestens Anfald en Beregning af Indbyggertallet.
Krig og Pest og Forarmelse havde lagt Bornholm
neder. Og da Isen nmsider brød op efter Vinteren
1657-58, kom den 16. April en Baad fra Skaane
med Bud, at Øen ved Freden til Roeskilde den 26.
Februar var afstaaet til Sverige sammen med de
andre østdanske Provinser. Paa sit største var nu
Nøden. Men nær var da Hjælpen. Selvhjælpens Oprejsning.
Johan Printzenskøld, der blev Landshøvding paa
Bornholm, Præstesøn af Fødsel, Oberstløjtnant og
Adelsmand af Trediveaarskrigen, saae som god svensk
Mand sin Opgave i at lyde sin Konge og føre Landet ind i lige Kaar med de ældre svenske Landsdele.
Hans Forsøg herpaa bærer Præget af Dygtighed og
Retsindighed. I de 8-9 Maaneder, hans Styre varede,
var der intet voldsomt Optrin mellem Bornholmerne
og den lille svenske Besætning; otte af de 13 Breve,
som foreligger fra ham, er Fortale for at skaane Indbyggerne for Udførselsforbud, Skattepaalæg og Udskrivning 'lf Mandskab. Men paalagt Skatter blev der,
Krigsfolk blev der sendt til Carl Gustafs Hære, og
Svenskere var det jo, som gjorde det, - Hadet herfor maatte vende sig mod Printzenskøld, og da Fremmedaag blev Fjendevold ved Sveriges Fredsbrud i
August 1658, tæJldtes Hadet af Glød i Ild, der sprang
over Lyngen, men hvis Skær holdtes skjult, til Flammen, hurtigt dræbende, skød i Vejret.
For sent mærkede Landshøvdingen, at der blev
hedt omkring ham, for sent kom den Hjælp, han da
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raabte efter. Det var fra Hasle, der først pustedes til
Gløderne. Lad os nøjes med af en Række gode Navne
at nævne 2: Povl Ancher, Præst i Hasle-Rutsker, og
Jens Kofoed, oprindelig Købmand, der havde været
i fjærne Lande, ~iden gik i dansk Krigstjeneste, havde
gjort Kampene i Skaane med og nu sad hjemme med
Orlov. Man har stridt og strides om, hvem af de 2
der var Nr. l; maaske kan den Ære, som alle tilkender dem begge, deles saaledes, at Præsten var
Hjærnen, Officeren var Haanden, men Navnet "Bornholms Befrier" blev tillagt Jens Kofoed, og skete
dette først i en senere Tid end Begivenhedernes, sligt
Folkenavn sidder fast.
Op stan ds tanken bredte sig over Bornholm, ikke
mindst til Rønne, hvor Kofoed havde nære Slægtninge, -- i den nuværende Amtmandsgaard sad hans
Moder Enke. Fra Frederik III kom Bud: ruiner den
svenske Garnison paa Hammershus med alle Svenske
paa Landet! 8/ 12 1658 - De husker Datoen fra
Valdemar Atterdags Tid, - red Printzenskøld ud fra
Hammershus, over Hasle til Rønne. Nu var Øjeblikket der, de Sammensvorne fik Slæder og Heste frem
og ilede til Handling. I Ruts Præstegaard vaagede
Ancher over, hvad de knap 100 Svenskere paa Slottet tog sig for, Kofoed med flere kom i den sene
Vintereftermiddag til Rønne, omtrent i Hælene paa
Landshøvdingen, traf ham i den ældste Borgmesters
Gaard paa Storegade og bød ham Kvarter som Fange,
den bringebrede Svensker sagde nej, nogle vilde
skyde ham ned, andre lagde sig med Kraft imellem,
det tunge Stenbord væltedes, og Printzenskøld førtes
som Fange ud paa den bælgmørke Gade, - der,
paa den korte Strækning hen til Raadstuefængslet,
13*
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ramtes han død af et Pistolskud. - Om det var
sparet! Foruden Overhovedet dræbtes senere en halv
Snes Svenskere; "den store Svineslagtning" , der lader
omkomme langt flere end der var af Svenske paa
Bornholm, er Løgn
og Digt.
9. December i Dagbrækningen rykkede
Styrken fra Hasle,
Rønne, Vestre og
Nørre Herreder mod
Hammershus, hvor
Printzenskølds intetanende Hustru sad
blandt den svenske
Besætning,Forhandlinger aabnedes, og
mod Aften drog
Bornholmerne ind
paa Slottet uden
Sværdslag, omend
saa tumultuerende,
JENS PEDERS0N KOFOED
at en rolig Mand
Efter Minialurmaleri paa Frederiksborg.
maatte træde til for
at hindre Blodsudgydelse. Bornholmerne kaarede
sig en Landshøvding, Kofoed skulde holde Forsvarsstyrken kampøvet. Paa 24 Timer havde Klippeøen
renset sig for sin Tort fra 1645, hævnet den.
. Den 12. December 1658 nævnedes paa Bornholm
atter Danmarks Konge i Kirkebønnen, den 29. underskrev Udsendinge fra Øen i København et Brev til
vores gode og forrige Herre og Konning, Friderich
den Tredie, om at ville annamme samme tagne Land
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og Undersaatter, hvorimod vi paa ganske Borringholms Lands og Indbyggeres Vegne nu hermed samme Borringholms Land overdrager, forærer og hengiver til hans Kong!. Mayestet og hans Arvinger,
fødde og ufødde, for evindelig Arv og Æyendom at
følge. Og hermed ønsker hans Kong!. Mayestet megen Lykke og Velsignelse, at det maa være os til
Gaun, Hans Kong!. Mayestet til Glæde og Gode, og
Gud allermægtigste til ære og behag. - Samme Dag
svarede Kongen, at da Bornholm formedelst Almuens
Troskab igen var kommen under ham og Kronen,
saa ville Vi dennem med saadanne Privilegier og benaadninger forsyne, baade paa Udskrivning, Skat og
i andre Maader, hvormed Landets bæste og Opkomst
søges. - Denne Bornholms Givelse af sig selv skete

omtrent 2 Aar før den politisk gennemførte Arvehylding i København.
Nu er blot at melde lidet om, hvad siden kom.
Povl Ancker, som staar øverst paa den til Kongen
overleverede Liste over de fornemste til Bornholms
Generobring, fik i December 1659 for synderlig Aarsags Skyld og paa det hand sit Prediche Embede
dis s Bedre foruden stor Verdslig Bekymring kand
forrestaa, i December 1659 Aa Kirkes Kanonikat med
dets Afgift; Jens Kofoed, der straks havde opnaaet
Fredebrev for et nogle Aar forinden begaaet Hidsighedsdrab, blev i December 1660 Kaptajn og levede
til 1691 paa sin Kaptajnsgaard Maglegaard, hvor han
døde godt 62 Aar gammel med den Bevidsthed, at
han havde været med til at skænke sin Konge 8.000
Bornholmere og selv havde beriget Landet med
24 Børn.
Bornholmerne maatte delvis erstatte deres Konge
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Værdien af det skaanske Adelsgods, som Sverige
efter Freden skulde have til Vederlag for øen. Deres
Milits blev nu ordnet med udelukkende danske Befalingsmænd. I følgende Krige maatte Øen være paa
Vagt, men ellers blev den saa at sige uberørt af Krig.
Svensken var nu Arvefjenden, og der skulde gaa
lange Tider, før Hadet udslettedes. Det er slettet ud
mellem Brødre.

paa ydre Fremtræden, at Odel og Adel ligger hinanden nær i andet og mere end Lyd.
Liggende over indre Frihed gav Aarhundreders
ydre Aag stærke Skuldre, som satte imod. Det ses,
hvor saadant Folkeaag skubbes væk eller løftes af,
at Skuldrene er kommen for meget i Vane med Modstand til at kunne undvære den; den danske Regering
fik dette at mærke, da Bornholmerne havde befriet
sig for Fremmedherredømme og givet sig hen til
deres Konge.
Uafhængigt af historiske Forhold virker jo Naturens med til at danne Menneskene. Haard var altid
mest Bornholm, giver ikke stegte Duer til dagligt
Brød. Hemmelighedsfuld er vor ø med UroIdspræg,
med Klippernes sære Former, med de tykke, dybe
Skove. Aaernes Løb flyder og risler derigennem,
aabne eller i Halvskjul. Og rundt om det hele Codans stemningsskiftende Hav, vidunderligt for øjet i
Storm, vidunderligt i sin vinblaa Ro. Derfor blev
Bornholmeren nøgtern og arbejdsmodig, men ogsaa
derfor gik hans indre Syn udover, hvad det ydre øje
opfatter; han blev stærk i Tro -- og i Overtro. Derfor blev han modtagelig for alt, som er Digtning, derfor fik han Evne til Sang og til Syngen. Usporligt
er det heller ej i en og anden Bornholmers Sind, at
hans ø, saa urokkelig rolig den lader, er vulkansk
af Oprindelse.
Og endelig, afsondret som Bornholm laa, maatte
de Virkninger, som Vilkaarene gav, vise sig f uformidlet Styrke.
Afsondretheden tog af og gjorde det navnlig fra
for en 60 Aar siden. Mer og mer er vor ø, som
havde Lod i Rigets Grundlov af 1849, .og som sendte

1576 var et stort Aar i vor danske ø's Historie,
dets Hjemkomstaar. Men at det vedblev at være
dette, skyldes 1658, Pintsen efter Paaske; selv havde
Bornholmerne givet sig til deres Cyning, Danmarks
Konge. Derfor og fordi den videre Udvikling ganske
overvejende blev en indre, sætter vi Skjellet omkring 1660.
I Løbet af de 7-800 Aar, vi har gennem skridtet,
kommer Vilkaarene frem, som har dannet den nu-

værende Bornholmer.
Bondefrihed var der alle Dage herovre, intet Vornedskab, ingen Stavnsbaand. Holberg maatte paa
Bornholm søgt sig andre Skiver end Jeppe og den
pantsatte Bondedreng. Ogsaa tilvands var Bonden
som Fisker og Handelsmand sin egen Herre, fik der
sin Synskreds udvidet. Og Tjenesten i egen Hær med
egne Befalingsmænd virkede baade paa Personligheden og paa Personen.
Alt sligt maa gennem Tiderne sætte Præg paa en
Befolkning. Den rolige Selvejerrankhed, der vaagede
over egen Ret, Sømandens Farevanthed og Snarraadighed, det kunde give Stivnakker og Stædighed;
men det kendtes ogsaa paa Sindets stoute Frihed og
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nogle af de bedste Frivillige baade i Treaarskrigen
og i 1864, i ny og inderligere Forstand bleven knyttet til Moderlandet. Men gid ingensinde hverken
Bornholmeren eller nogen af hans Landsmænd maa
faa udvisket de Særpræg, hvis sammensatte, samlede
Billede giver Begrebet Dansk!
Bornholmeren er med andre Danske sin Cyning
en god Mand, han er him sylf Cyning, Selvhersker
over sig selv.

KASTELLET I RØNNE

Træk af Bornholms Historie
efter 1660.
foredrag af Adjunkt Th. Und.

D

a Bornholmerne den 29. December 1658 havde
overgivet deres ø til Frederik den Tredje, kom
Bornholm endelig i fast Leje som en Del af Danmark. Da Enevælden snart efter blev gennemført,
blev Øen et dansk Amt, og det har den været siden.
Hermed ophører de store Rystelser, Øen i lange Tider havde været udsat for; den ydre Historie bliver
fattig paa store Begivenheder..
Under den skaanske Krig viste Øen sig som et
udmærket Støttepunkt for den danske Flaade i østersøen; Kristian den Femte udnyttede dette yderligere
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ved at lade Fæstningen paa Kristiansø anlægge i 1684,
og han havde Planer om en Fæstning paa Bornholm. En saadan blev paabegyndt ved Rønne 1688,
Kastellet blev bygget, men Fæstningsbyggeriet standsede snart. Et nyt Forsøg under KJistian den Sjette
i 1740'ne blev ligeledes standset efter kort Tids Forløb. Kun Hovedvagten i Rønne staar som Minde
derom, bygget 1743 af Sten fra Hammershus. Denne
gamle Borg var efterhaanden bleven saa brøstfældig,
at dens Nedbrydning blev bestemt. Allerede 1685 var
Kommandanten flyttet derfra, nu begyndte Nedrivningen, og lige til 1822 brugtes Hammershus som Stenbrud; Læs efter Læs af de store røde Mursten kørtes
derfra og anvendtes rundt om paa øen.
En Fæstning blev altsaa ikke bygget paa Bornholm, skønt Øen laa stærkt udsat mellem Sverri g og
Svensk Pommern; Øens Forsvar overlades til Øens
Milits alene, som Enevældens Konger lod vedblive
at bestaa. Enhver voksen Mand - Embedsmænd og
Degne alene undtagne - skulde staa i Militsen, og
Tjenestetiden varede saa at sige Livet ud. Men Tjenesten var ikke afskrækkende, og den betragtedes
ikke som Soldatertjenesten i det øvrige Land under
Stavnsbaandet som en Straf. I Fredstid bestod den i
Vagttjeneste efter Tur paa Vagtposterne Kysten rundt
og i nogen Eksercits. Under Kristian den Sjette satte
en Forordning 1733 lidt skrappere Bestemmelser for
den. Den knyttedes til Gudstjenesten. Enhver i Militsen skulde gaa i Kirke hver Søndag', Gudstjenesten
skulde være færdig om Vinteren KJ. 12 og om Sommeren KJ. 11, og saa skulde der ekserceres. - Der
var fire Vaabenarter: Infanteri, Artilleri, Jægere og
Dragoner. Officererne var, med Undtagelse af de

højeste, Gaardmænd og ansete Borgere, og Forholdet
mellem Officerer og Menige var som Regel godt, ofte
kammeratligt, saa at det til Tider nok kunde gaa ud
over Disciplinen. Forsøgene i det 18. Aarh. paa at
forbedre den blev meget unaadigt optaget, Officerernes større Strenghed medførte ligefrem Mytteri. Men
i det store og hele var Forholdene dog gode, og omkring 1830 hører vi, at Eksercitsen er indskrænket til
4 Dage om Aaret.
Saadan gik det i Fredstid, i Krigstid blev naturligvis Vagttjenesten øget, og nærmede der sig nu en
Fjende til Øen, blev der skudt Signal skud fra Batterierne, Bavnerne tændtes, Trommerne gik, og Militsens Folk skyndte sig til deres Mødested. Men ikke
tit blev Freden forstyrret. Under den skaanske Krig
forsøgte Svenskerne Landgang i 1677 ved Sandvig,
men den afværgedes let. Den største Begivenhed i
den Krig kom, da det en Dag rygtedes, at der paa
Sydbornholm stod 400 Svenskere under Gevær. Der
viste sig snart at være flere, men de var alle temmelig uskadelige; det var Resterne af Besætningen paa
en svensk Transportflaade paa 25 Skibe, der Natten
mellem den 4. og 5. December 1678 paa Rejsen fra
Pommern til Sverrig var forlist paa Bornholms Sydkyst. Af de 4-5000, der var om Bord, druknede
120,0 Mand, Resten afvæbnedes, sattes i Forvaring
paa Øen, bevogtet af Militsen, Vinteren over og afhentedes om Foraaret af danske Krigsskibe. Aaret
efter skete et endnu frygteligere Forlis, idet en anden
svensk Flaade strandede og 3000 Mand skal være
druknede; 1500 kom i Land, men i saa forkommen
Tilstand, at de alle døde.
Heller ikke under den store nordiske Krig blev
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Militsen stillet paa nogen haard Prøve; der løsnedes
et Par Gange Skud fra Batteriet ved Rønne mod svenske Skibe; et Angreb paa Sandvig 1711 afværgedes
uden meget Besvær. Og saa var der Fred i mange
Aar, lige til Krigen med Englænderne i forrige Aarhundredes Begyndelse. Engelske Skibe beskød Kystbyerne en og anden Gang, og 1808 blev Kristiansø
bombarderet; men Angrebet her blev afslaaet af Øens
Kommandant Kohl, og i Kystbyerne anrettedes ingen
videre Skade. Madvig fortæller i sine Livserindringer,
at en Kugle bortskød en Gren paa det bedste Æbletræ i hans Forældres Have i Svaneke; det eneste
Blodbad, han hørte om, var Drabet paa en Ko. Men
uden for Øen deltog Bornholmerne i Krigen med
Liv og Sjæl. Fra ingen Del af Danmark dreves Kaperiet med saa stor Iver som her fra øen. I 1810 prisdømtes i Rønne Skibe til en Værdi af 3 Mill. Rdl. og
ligesaa i 1813. Det er Tal, der nærmer sig Københavns. Berømtest som Kaperkaptajn blev Caspar
Wolfsen fra Rønne, hvis Kapertogter strakte sig helt
op i Skagerak. Han blev sum Belønning for sine
Bedrifter udnævnt til Ridder og kaldtes senere oftest
Ridder Wolfsen. - Et Minde om den Rolle, Kaperiet
har spillet, har vi endnu i den Børneleg, der i Rønne
hedder "Kap" og i Svaneke "Kapper". Hvad de
voksne virker, leger Børnene. Dette var alle de Prøver, Militsen havde at bestaa
i dette Tidsrum. Endnu eksisterede den til 1867, og
lige til den Tid var Bornholmerne fritagne for at gøre
Krigstjeneste uden for deres ø. De var derfor hverken med i Krigene 1848-49-50 eller i 1864. Da
man i 1849 vilde danne et frivilligt Jægerkompagni,
der skulde deltage i Krigen, blev der nægtet det
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Tilladelse til at forlade øen. Det voksne Mandskab
skulde blive og forsvare Øen, om Fjenden forsøgte
~t Angreb. Dog var der en Del enkelte frivillige med
l begge Krige. Enhver Dansk kender jo Løjtnant
~nkers Navn, Helten fra Skanse Nr. 2 i Dybbølstilhngen.

1867 blev Militsen endelig ophævet. Nu skulde
Bornholmerne være Soldater som alle andre Danskere'
~en Bornholm beholdt dog en Særstilling: Efter af~
tjent Værnepligt traadte den paa Bornholm bosiddende unge Ma?d ind i Bornholms Væbning og skulde som Soldat l den deltage i Øens Forsvar. Først
ved den sidste Hærlov blev Bornholm stillet omtrent
som andre danske Landsdele. _
. Bornholms ydre Historie i dette Tidsrum er altsaa
l det store og hele fredelig; men indadtil kunde til
Gengæld tit Bølgerne gaa højt.
. Bornholms indre Historie vil jo i Hovedsagen
blIve Fremstillingen af Landets Opdyrkning, af Bondestan~ens Kaar og Udvikling. Byerne var smaa lige
ned l det 19. Aarh., og Grænsen mellem Borger og
Landmand. var den Gang langt mere glidende end
nu. Ikke lIdt af Øens Jord ejedes af Borgere og dyrkedes fra deres Gaarde i Byerne. _
Naar De betragter et Bornholmskort, opdager De
s.nart, at Bebyggelsen her er anderledes end i det øvnge Land. Her er ingen Landsbyer; Gaardene ligger
spredte ud over hele øen. De finder nok enkelte
Stednavne, der ender paa -by, men det betyder ikke
at der ligger en Landsby; Endelsen -by bruges ved
en Samling af blot 2-3 Gaarde. I hvert Sogn finder De en Række Selvejergaarde, nummererede fra
1 og opefter, og en Række Vornedgaarde, numme-
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rerede paa samme Maade: l ste Selvejergaard, 13de
Vornedgaard o. s. v. Selvejergaardene finder De i
Nummerorden fra Nordsiden af Sognet ned langs
Østsiden og Sydsiden og op langs Vestsiden, mens
De finder Vornedgaardene liggende spredte. Gaardene har desuden som Regel et Navn. Og endelig
finder De 15 Gaarde, der staar uden for Nummer og
kaldes Proprietærgaarde; de var i tidligere Tid næsten skattefri.
Nu maa De ikke af Navnet Vornedgaard tro, at
vi endnu har Vornedskab herovre, ja, De maa ikke
engang slutte, at der har været et Vornedskab her
som i andre Dele af Landet. Nu er begge Rækker
Gaarde Selvejergaarde, og Vornedskab i almindelig
Betydning af Ordet har aldrig eksisteret her paa øen.
Her har nemlig ingen Herregaarde været. De omtalte
Vornedgaarde ejedes som Regel af Kongen, men her
er ikke Tale om personlig Ufrihed. Naar Landgilden
og de andre Afgifter blev betalt, var Bonden iøvrigt
frit stillet.
I det 17. Aarhundrede var der fattige Aar, til Tider
stor Nød, og Kronen maatte overtage flere Gaarde.
Til sidst ejede Kronen over 230 Gaarde. Disse blev
under Kristian den Sjette i 1744 solgt ved offentlig
Auktion, og siden da har alle Gaarde praktisk talt
været Selvejergaarde, selvom der af de gamle Vornedgaarde stadig skulde betales Landgilde. Regeringen viste stor Omsorg for, at de gamle Indehavere
af Gaarden kunde blive boende; den indrømmede
Afbetaling, ja, foretrak den gamle Indehavers lavere
Bud for en Spekulants højere.
Da der fra gammel Tid bestod den Skik, at Gaarde
nedarvedes udelt til den yngste Søn (Gaarddrønten)

eller, hvis der ingen Sønner var, til den ældste Datter, en Skik, der lovfæstedes ved Forordn. 1773, blev
det en Slags Privilegium at besidde en bornholmsk
Gaard, og paa en Tid, da det øvrige Lands Bønder·
var sunkne ned til socialt at være en Underklasse
udvikledes der her en udpræget Standsfølelse, de;
yderligere blev øget ved, at mange ansete Bønder var
Officerer i Militsen. Først ved en Lov i 1887 ophævedes denne ejendommelige Arveordning.
De forstaar, at de store Landboreformer i Slutningen af det 18. Aarh. ikke kunde angaa Bornholm
i samme Grad som det øvrige Land. Stavnsbaandet
fandtes ikke her som andet Steds. Her var ingen
Herremænd, som skulde have Arbejdskraft. Kun af
Hensyn til Militsen var det bestemt, at ingen maatte
forlade Øen uden Pas fra Øens Kommandant; men
Udskrivningen til Soldat føltes ikke som en Straf.
Fællesskab eksisterede ikke her, altsaa blev der ikke
Tale om Udskiftning og Udflytning som i det øvrige
Land. Derimod om en Mageskijtning, idet Gaardene
havde deres Jorder liggende spredte, undertiden med
Stykker inde i andre Sogne. De blev nu efterhaanden samlede omkring Gaarden. Men dette var et Arbejde, der tog Tid og var vanskeligt paa Grund af
Jordens meget forskellige Godhed. Her var nemlig
aldrig optaget nogen virkelig Jordebog. Nu kom der
Landmaalere til Øen; 1816 tog de fat, 16 Aar varede
deres Arbejde, og omkring 1840 var Mageskiftningen,
der ikke gik af uden Rivninger, endelig færdig. Det
viste sig da, at det bornholmske Hartkorn kun var
ca. 213 (nøjagtigere al/ 4 ,,) af det almindelige danske.
Øens Hartkornsskat var nemlig 1671 ikke udregnet
efter en Undersøgelse af Jordens Godhed, men paa
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Grundlag af Gaardenes gamle Landgildeydelse, saa
at f. Eks. den Gaard, der svarede 1 Td. Smør, blev
sat til 12 Td. Hk., og en Landgildeydelse paa 1 Høne
gav 1 Fjerdingkar Hk. Det viste sig altsaa, at ganske
vist var Bornholms Skat lavere end i det øvrige Land,
men den var i Virkeligheden højere, end man havde
ment, da de bornholmske Gaarde var ansatte i for
mange Tønder Hk.
Det varede længe, før bedre Landbrugsredskaber
blev indført; 1826-27 fik man Svingploven i Stedet
for den gamle Hjulplov; man lærte et fornuftigere
Sædskifte end Trevangsskiftet, Hvede og Kløver blev
mere almindelige, og da der efter 1850 kom gode
Tider for Landbruget, viste Følgerne af Reformerne
sig snart i almindelig Opgang i Landmændenes Kaar.
Her levede altsaa en til Tider fattig, men selvbevidst Bondestand, og Gang paa Gang hører vi i
disse Aarhundreder om, at denne Bondestand træder
op imod Forurettelser, virkelige eller indbildte. Ingen
Uret taales. Frederik den Tredje havde jo lovet Bornholm Privilegier, og dette forstodes som Skattelettelser. Løftet var imidlertid holdt i stor Almindelighed,
og hver Gang Regeringen lagde nye Skatter paa, var
Bornholmerne der straks med Klager. Særlig alvorligt saa det ud i Midten af det 18. Aarh. 1762 paalagde Regeringen en personlig Ekstraskat, der skulde
betales med 12000 Rdl. hvert Aar. Straks opstod der
stor Gæring i Befolkningen, og der sendtes Klager
til Kongen. Regeringen tænkte paa militær Eksekution ved Militsens Hjælp; men den viste sig uigennemførlig, for Militsens Officerer var mellem Klagerne,
og Regeringen maatte nedsætte Skatten til det halve
og begrænse den til tre Aar. 1768 kom en ny Ekstra-
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skat. Atter opstod der stor Gæring; man betalte ikke
Skatten; militær Eksekution viste sig igen umulig,
og Skatten blev atter nedsat. Men Gæringen blev
ved, og Regeringen tænkte i 1770 alvorligt paa at
sende to Krigsskibe med 1000 Mand og Kanoner
over for at tvinge Bornholmerne til at falde til Føje.
Endnu en Gang bestemte Regeringen sig dog til at
følge den Opfattelse, der kommer til Orde i Kristian
den Sjettes Forordning 1741: "Bornholmerne ere af
en egen Genie og bør ikke tages med Rigueur".
Bornholmeren, den store Jurist Peder Kofoed Ancher,
sendtes over sin til Fødeø, og i Løbet af fire Dage fik
han paa en Rejse rundt paa Øen talt Sindene til Ro.
Skatten blev nedsat, og Bornholmerne betalte. Samtidig udsendte Regeringen en Forklaring paa de Bornholm givne Privilegier, hvori den paaviste, at Bornholm havde Privilegier, Øen havde meget lavere Hartkornsskat end det øvrige Land og betalte ikke Kongetiende eller Folke- og Familieskat, ligesom Bornholmerne var fri for Udskrivning til Krigstjeneste uden
for øen. Regeringen kunde ikke love, at Øen kunde
blive fri for Ekstraskat i Fremtiden, men den skulde
blive lempeligt behandlet. Og nogle Skatteprivilegier
vedblev virkelig at bestaa lige til Skattelovene 1903.
En anden Sag var af langt mere langvarig og alvorlig Art end Skattekrigen. Det var Udmarksagen.
Fra gammel Tid Iaa store Strækninger af Øen udyrkede hen, Almindingen, Højlyngen, Indmarkerne mellem Gaardene og Strandmarkerne rundt om ved Kysten. Jorden var her stenet og ufrugtbar; der voksede
kun Lyng og Ene eller som i Almindingen Skov.
Beboerne Iod deres Kreaturer græsse der, de rev Lyng
og skar Tørv, hentede Brænde og fældede Træer til
14
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deres Huse og Redskaber. Fra Tid til anden blev
ogsaa et og andet Stykke taget ind deraf til Opdyrkning. Her rettede man et Gærde ud, hist indhegnede
man et Stykke Udmark, som laa særlig gunstigt i
Forhold til en Mark. Naar det ikke generede Naboerne, gik dette upaatalt hen. Undertiden søgte man
Lensmandens Tilladelse dertil.
Den sidste Halvdel af det 17. Aarh. var en streng
Tid for Øens Befolkning. Misvækst hærgede Landet,
1682 laa 146 af Landets Gaarde øde. I den Tid toges
ingen ny Jord ind til Dyrkning; men i Slutningen
af Aarhundredet gik det lidt frem igen, og igen tog
Opdyrkningen af Udmarken fat. Amtskriveren gav
Tilladelse dertil; men da Anmodningerne stadig voksede i Tal, spurgte Amtmanden (Reedts) i 1708 Rentekammeret om, hvordan han skulde forholde sig til
Sagen. Rentekammeret lod Sagen undersøge og bestemte i 1709, at Udmarken ikke maatte indhegnes,
da den var fælles Græsgang, af hvilken Bønderne
ydede Skat og Landgilde. Beboerne tog sig imidlertid selv til Rette og tog ny Jord ind til Dyrkning,
og Spændingen holdt sig. Frederik den Fjerde mente
1718, at hvis Opdyrkningen ingen Skade voldte,
skulde den tillades; men en Kommission, der samme
Aar var nedsat for at faa en endelig Ordning af Sagen, og som 1720 begyndte sin Virksomhed paa Øen,
gik stmngt frem overfor Nybyggerne og mødte derfor
megen Modstand; man nægtede at huse dens Medlemmer, og da den bestemte, at tidligere Tilladelse til
Opdyrkning ikke gjaldt, sendte Beboerne Folk til
København for at klage til Kongen, ja, stævnede Kommissionens Medlemmer for Øens Domstole. Kommissionen skønnede, at Udmarken var Kongens Ejen-

dom; men Rentekammeret stod usikkert, og en ny
Kommission blev kort Tid efter nedsat, og Striden
fornyedes. Igen hed det: Alt er Kongens, den gamle
Tilladelse til Opdyrkning er ugyldig, ny skal indhentes mod at betale Skat, og ny Opdyrkning er forbudt. Klagere rejste over til København; da de ikke
kunde faa Pas, rejste de uden. Et Par af dem havnede i Kastellet i København; men intet knækkede
Stridslysten hos de bornholmske Landboere. Stadig
tog de ny Jord ind, endog i den Udstrækning, at
der kom Strid mellem Gaardmændene, fordi enkelte
af dem følte sig generede af Opdyrkningen. 1739
talte man for de foregaaende ·10 Aar 375 Syndere,
der havde opdyrket Jord. Man lod dem betale Bøde
og tage Jorden i Fæste, og saa tillod man, at aarlig
50-100 unge Mænd fra 10-18 Aar og Kvinder over
16 Aar maatte udvandre til det øvrige Danmark og
blive der, til de kunde finde deres Udkomme paa·
deres Fødeø. I Aarene 1746-53 fik 481 Karle og
207 Piger Rejsetilladelse. Men Folketallet steg stadig,
og ny Jord opdyrkedes. Efterhaanden blev Rentekammeret ked af Striden; det tog lempeligere paa
Forbudet, stadfæstede Opdyrkningen og greb 1769
til den Udvej at ville bortfæste alt. Men nu protesterede Landboerne imod, at Lyngen skulde opdyrkes! Sagen synes pludselig at være stillet paa Hovedet. Da Rentekammeret endelig 1774 udbød hele
Højlyngen til Salg, blev der kun budt 3707 Rdl. for
det hele, og det maatte lade Sagen falde. Omslaget
i Landboernes Stilling skyldtes, at Husdyravlen 0.1750
blev meget indbringende for Bornholm. Medens Kvægpest 1745-51 hærgede det øvrige Land, gik Bornholm fri og kunde udføre en Mængde Kvæg. A. P.
14'
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Bernstorff fik 1765 bornholmsk Kvæg til sine Godser
i Hannover, og Prøjserkongen Frederik den Store fik
i den prøjsiske Syvaarskrig Heste fra Bornholm. Man
frygtede da for Mangel paa Foder, hvis Højlyngen
opdyrkedes. Denne Opfattelse holdt sig. Da Rømer
1809 begyndte Nyplantningen af Almindingen og Jespersen 1819 af Sandflugtsstrækningen mellem Rønne
og Hasle, blev de begge Genstand for Overlast fra
Befolkningens Side.
I Aarene 1784--1810 lod Regeringen Højlyngen opmaale; den viste sig Clt være 5076 ha, hvoraf 1536 ha
var opdyrkede. Og 1832 bestemte Regeringen sig til
en endelig Ordning af Udmarkssagen. Udmarken blev
delt; 9500 Td. Land blev henlagt som Statens Eje,
medens 13000 Td. Land blev Sognenes Eje og skulde
deles mellem dem efter Sognenes Hartkorn. Men der
var ingen Regler givet for, hvordan denne Sognenes
Andel skulde udstykkes, og Bønderne foretog da Udstykningen efter hver Bondes eget Hartkorn. O. 1850
var Olsker færdig med Udstykningen. Men herved
blev det ikke. 1851 indsendte 1000 Husmænd en
Klage til Regeringen; de følte sig forurettede; de
havde jo haft Adgang til Udmarken, og nu blev de
ganske udelukkede fra dens Goder. 80 Gaardmænd
tiltraadte Klagen, der indeholdt et Ønske om, at Udmarken maatte blive Kommunens Ejendom uden Udskiftning. Regeringen henviste til Proces, og efter
mange Aars Retsforhandlinger og store Udgifter dømte
Højesteret 1862, at H usrr:ændene havde Ret til Del
i Udmarken, men angav ingen Regler for Fordelingen. Øens Landstingsmand O. E. Sanne fra Neksø
havde tidligt taget sig af H usmændenes Sag, og hans
energiske Arbejde i Rigsdagen førte til en Lov 1866,
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UDMARKSOADE I RUTS KER

der bestemte, at Udmarken var Kommunens Ejendom.
Den, der havde anvendt Bekostning paa Jordens Opdyrkning, skulde beholde den mod Betaling til Kommunen efter Vurdering. Resten skulde dels udlægges
til Skovplantning, dels sælges eller bortarvefæstes. En
Kommission, hvori O. E. Sonne blev Medlem, blev
nedsat, og under dens dygtige Formand Amtmand
Vedels energiske og forstaaende Ledelse lykkedes
det snart at faa Sagen ført ud i Livet. Resultatet blev,
at 9000 Td. L. solgtes eller bortarvefæstedes, 4137 udlagdes til Skovplantning, hvert Aar skulde 78 Td. L.
tilplantes, og imens skulde Udmarken benyttes til
Lyngrivning. Hermed begynder da det sidste store
Afsnit af Højlyngens Opdyrkning, da Stykke efter
Stykke af Lyngens stenede Jord toges ind til Dyrkning, da Ager efter Ager arbejdede sig frem ind un-
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der Almindingsgærdet. En Indsats blev her gjort, der
maa aftvinge enhver den allerdybeste Respekt.
Men helt i Orden var Forholdene ikke endnu alle
Steder. De Fæstere, der havde opdyrket Udmarksjord
tidligere, fik i 1850 deres Kaar forværrede ved en Bestemmelse om, at den gamle Ansættelse i Td. Sædsjord og Td. Kløvgang skulde omsættes i geometrisk
Maa!. Ved 1 Td. Sædsjord forstodes blot saa stort et
Areal, at der deraf under Hensyn til dets Godhed
kunde paalægges det en Afgift paa 6 Skp. Havre,
ved 1 Td. Kløvgang saa meget, at der deraf kunde
betales 2 Pd. Smør. Nu bestemtes det, at 1 Td. Sædsjord eller 1 Td. Kløvgang skulde være lig 1 Td. Land.
Ved Opmaaling viste det sig, at Ejendommenes Omraade var flere Td. L. end det Antal Td. Sædsjord
eller Kløvgang, Fæstebrevene lød paa, og Resolutionen sagde da, at det Antal Td. Land, der var for
meget, var ulovligt indtaget og skulde tilfalde Kronen;
kun mod nyt Fæstebrev med Indfæstningspenge og
særlig ny Afgift maatte Fæsteren beholde Jorden.
Fæsterne, der følte sig truede i deres Eksistens, maatte
give efter; men de utrygge Forhold førte til, at mange
unge i de følgende Aar udvandrede til Amerika. Enkelte Mænd kæmpede for Husmændenes Sag, og
endelig kom der i 1913 efter en Kommissionsbetænkning en Lov, der gav 30 Il/O Afslag i Fæsteafgiften og
bestemte, at Fæsteafgiften skulde afløses efterhaanden
og bortfalde senest 1971. Alt dette vil have vist Dem, at Bornholms Befolkning har været stridbar; den taalte ingen Indgreb i
sin Ret. Den var vant til at sidde frit paa sine Gaarde
og vant til at pløje Vandet; thi langt ned mod vore
Dage var Landmanden her paa Bornholm ogsaa Sø-

mand og Fisker, saadan som Husmanden, der bor
ved Kysten, tit er det den Dag i Dag. Bornholm laa langt borte i de Dage. Her kom
fremmede til Øen, Købmænd og Embedsmænd og
ogsaa Indflyttere; flere kendte Slægter paa Øen stammer fra indflyttede som Ancher, Bohn, Madvig, Muller, Wichmann og Wolfsen. Men i det store og hele
var Befolkningen indfødt. Forbindelsen med Omverdenen var tilfældig og Rejsen herover besværlig. 1808
sejlede en Løjtnant fra København d. 26. Juni og
naaede Rønne d. 12. Juli; han maatte ind til· Køge,
over Land til Stege, derfra med Baad via Rygen! Men
det var ganske vist i Krigstid, og Forsinkelsen skyldtes, at engelske Krigsskibe truede. 1815, da Rawert
og Garlieb vilde over for at undersøge Øen, var de
7 1 / 2 Døgn under Vejs. De sejlede med en bornholmsk Jagt i Juni Maaned, men Rejsen maatte paa
Grund af Storm lægges om ad Falster, hvor de sinkedes i 4 Dage, og da de endelig naaede Rønne,
gik Skuden paa Grund. Havnene var smaa og
daarlige, selv Rønnes, der var den bedste.
Paa Grund af denne Afsondrethed kunde Øen bruges som Forvisningssted, og mange er de forulykkede Eksistenser, der blev sendt herover. Den sidste
og mest kendte er vel Dr. Dampe, der for et i Nutidens øjne ubetydeligt Angreb paa Enevælden i 1820
efter at have siddet fængslet i Kastellet i København
blev forvist til Kristiansø og endelig i 40'erne til
Rønne.
Breve kom over ved tilfældig Lejlighed og alene
ved Skipperes Velvilje lige til 1815, da Regeringen
bestemte, at enhver Skipper, der sejlede til og fra
Bornholm, skulde medtage Breve og hente og afle-
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vere saadanne paa Børsens Havnekontor. Men kom
et Brev til Bornholm om Efteraaret, kunde det blive
liggende hos Skipperen i Rønne til om Foraaret. Kristian den Ottendes Død d. 20. Januar fik vi først at
vide d. 17. Februar.
I Midten af det 19. Aarh. skete der Forandring.
1850 kom den første Damper til Øen; den hed "Valdemar" og skulde holde Forbindelsen vedlige l Gang
om Ugen i Sommertiden; men det blev med Afbrydelser. 1857 kom "Mercur" , en træbygget Hjuldamper, 2 Gange ugentligt i Sommerhalvaaret; men ogsaa for den kunde det knibe. Først da der 1866 var
dannet et Dampskibsselskab i Rønne, kom der mere
Stadighed i det. Dog opretholdt Selskabets Damper
til 1873 kun Forbindelsen om Sommeren. Om Vinteren maatte man nøjes med at sejle med Jag1en
"Ørnen" til Ystad. Fra 1873 har vi haft Dampskibsforbindelse hele Aaret rundt, og endelig 1887 naaede
vi til daglig Forbindelse i Sommer\1alvaaret, 6 Gange
om Ugen i Vinterhalvaaret, og i 1900 til daglig Forbindelse Aaret rundt. 1877 var Østbornholms Dampskibsselskab kommet til, og nu har vi i Sommertiden
fast Forbindelse fra København 9
4 Gange, fra
Ystad 2 Gange om Ugen. Det var Aar, da Bornholm forandredes. Man havde
jo herovre udviklet sig i sine Ejendommeligheder.
Vi var vel temmeligt godt med i Oplysningen. Allerede omkring 1750 faar Byerne deres danske Skoler.
Rønne havde jo sin Latinskole fra det 16. Aarh.'s Begyndelse og fik først dansk Skole 1808. Paa Landet
gik Degnen i Tiden fra Mikkelsdag til Paaske rundt
paa Gaardene een Gang om Ugen og holdt Skole.
Og vel kunde det gaa som i Aakirkeby, da man kun

kunde faa en Murer til at være Lærer, og han snart
igen tog fat paa Murskeen, da han kunde tjene mere
med den. Men Undervisningen var dog i Gang før
Loven 1814. I nogle Sogne vilde man nødig bygge
Skoler, men Regeringen tvang det igennem, og sidst
i 20'erne havde man Skoler i alle Sogne. Saa kneb
det med uddannede Lærere, men det blev jo efterhaanden afhjulpet.
Den første Avis, der endnu bestaar som "Bornholms Avis", fik vi i 1828.
Da det politiske Liv vaagnede, mærkedes det i
den første Tid ikke stærkt her; den første Bevægelse,
der slog ned i Befolkningen, var den religiøse. Det
var Præsten Trandberg, der ved sin mægtige Personlighed og sin flammende Forkyndelse i 1860'erne
vakte et stærkt religiøst Røre over hele øen. Siden
har den religiøse Interesse stadig været stor, bl. a.
paa Grund af Chr. Møllers Virksomhed, men karakteristisk for Bornholm er en i det øvrige Land ukendt
religiøs Splittethed. I Rønne f. Eks. er der 16 Bygninger til religiøst Brug, og selv ude i Landsogne
kan der være 3 -4 Missionshuse. - Sin første Højskole fik Øen i Aakirkeby 1856, oprettet af Lucianus
Kofod, men den blev opgivet igen to Aar efter. Et
nyt Forsøg i 1870'erne i østermarie fik heller ingen
lang Levetid. Først den i Ekkodalen 1893 byggede
Højskole har vist sig at være levedygtig. Alt i alt var man parat til at tage imod den nye
Tid,' da Landbrugskrisen kom 1880, rejste sig ogsaa
her Andelsmejerier og Andelsslagteri, og Bornholm
fulgte med i den almindelige danske Omlægning af
Landbruget, og ikke paa noget Punkt staar det bornholmske Landbrug tilbage for det øvrige Lands. -

+
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Byerne, der langt ned i Aarhundredet havde været
smaa, fik Gavn af de bedre Afsætningsforhold. Havnene blev forbedrede, Fiskeriet tog til, Silderøgeriet
blomstrede op, Industrien voksede, dermed fik vi omkring Aarhundredskiftet Arbejderorganisationen ; altsaa
i mange Maader en almindelig dansk Udvikling.
Men den hyppigere Forbindelse med det øvrige
Land og Hærloven i 1867, der bestemte, at Bornholmeren skal i Kongens Klæder som Soldat, medførte, at meget af det gamle særprægede forsvandt.
Fremmede kom hertil, paa kortere Besøg eller for
varig Bosættelse, Sproget mistede sin ægte Klang;
det fordanskedes, først i Byerne, efterhaanden ud over
hele Øen, saa at kun den ældre Generation paa Landet nu magter det rigtige Bornholmsk. Nationaldragterne forsvandt; endnu i 90'erne kunde man se
gamle Koner gaa i Kirke med Korsklæde; nu er det
en saga blott.
Men saa lidt som vi Bornholmere nogensinde kan
miste vort Tonefald, saa lidt vil Bornholmernes Særpræg forsvinde. Vi er vel endnu "af en egen Genie".

skyldes en Bornholmer, Pastor H. C. Sonne -, i Skole
og Administration; det Bidrag, Øen giver til den almindelige Husholdning ved sin Udførsel. Rundt
om i Danmark er der l'vlennesker. der takker Trandberg og senere Bornholmere for religiøs Vækkelse.
Og spørger De
om enkelte Bornholmere, ja, saa
maa jeg foruden
Trandberg og H.
C.Sonne, somjeg
lige har nævnt,
Caspar Wolfsen
og Løjtnant Anker, som jeg
nævnte under
Krigshistorien,
nævne Etatsraadinde Marie Kofoed, hvis Legater kommer ogsaa Ikke- Bornholmere til gode, PoJ. N. MADVIO
litikeren Marcus
Efter Litografi.

Nu kunde De spørge: har Bornholm gjort nogen

Indsats i Danmarks almindelige Liv og Kultur?
Ja, jeg skal blot minde om, hvilken national Betydning det har, at denne ø som den eneste Del af
det gamle Østdanmark endnu er dansk, minde om
dens Betydning for den danske Videnskab, for Geologi og Arkæologi, for Rune- og Sprogforskning, for
Botanik og Meteorologi. Jeg skal blot nævne den
Indsats, Bornholmerne gør spredt om i Landet i det
praktiske Erhvervsliv Brugsforeningsbevægelsen

Blem, en Række Videnskabsmænd, nogle af gammel
bornholmsk Slægt, andre født her som Sønner af
tilflyttede: Juristen Peder Kofoed Ancher, Sprogmanden Johan Nicolaj Madvig, der rager op over
dem alle, Lægen Panum, Juristen Ooos, Medicinalhistorikeren Julius Petersen, Litteraturhistorikeren Julius Paludan, Etnologen og Mytologen H. C. Vodskov, der alle er døde; Teologen J. P. Bang; paa
Universitetslærestole sidder nu af Bornholmere Pro-
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fessorerne Schmiegelow, Vilh. Orønbech og Carl
Sonne. Der er endvidere de to Retsstatsmænd Axel
Dam og Severin Christensen. Af Kunstnere Vilh.

Herold, Kr. Zahrtmann, Michael Ancher, Ernst Køie;
af de yngre: Oluf Høst og Bertel Hansen-Svaneke.
De bedste Bidrag til Øens Historie er givet af
Bornholmerne Overlæge M. K. Zahrtmann og Sagfører Johan Bulmer. Rektor Espersen har samlet den
bornholmske Ordbog og Kantor H. Johansen de bornholmske Folkeviser og Folkemelodier.
Bornholmske Hjemstavnsdigtere er Fridtjof Bon,

Andersen Nexø, Jakob Hansen, Jørgen Vibe, Chr.
Stub Jørgensen, Ingeborg Petersen og Elna Schøne
og nu sidst Chr. Fr. Mortensen og Karna Birk Orønbech.'I)

EKKODALEN l ALMINDINGEN

Almindingens Grundlæggelse,
Lyngens og Sandets Tilplantning.
Foredrag af Valgmenighedspræst Andr. Hansen.

I.
om Afslutning paa Hjemstavnsstævnet er det naturligt at mindes et bornholmsk Kulturstorværk
udført paa Bornholm og paa Bornholmsk.
'
Og det er naturligt at samles derom med mange
Bornholmere omkring vore Gæster ovrefra - og
netop paa dette Sted, i denne skønne Skov, der byder saa bred og festlig Plads til alle.
Den ligger paa Øens Midte, og den danner Midtpunktet og Samlingsstedet for Bornholms Folkeliv
- saa den ikke blot vokser paa denne geografiske
Plet, men i ethvert Bornholmersind.

S

*) E. Kofoed og E. GCitzsche: Bøger om Bornholm, Rønne
1928, giver Fortegnelse over hele Litteraturen om Bornholm.
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Storskoven, som engang i fjerne Aarhundreder
dækkede Øens Midte og gav Ly for et rigt Dyreliv
af Storvildt og Smaavildt, var allerede o. 1500 "stor!igen forhugget og forhærget" . Der dreves Rovhugst
baade af det offentlige og af private med saadan
Grundighed, at der tilsidst næsten var hverken Skov
eller Vildt tilbage. -- Ja i 1790'erne var der en rask
Mand, der af Sorg over Ødelæggelsens Vederstyggelighed bød 5000 Rdlr. for hele Herligheden!
Det var Klipper, Lyngheder, Sten og sure Moser,
med smaa, syge Rester af fordums Skov herligheder.
Alt henlaa i øde Tristhed, Opholdssted for magre,
laadne Heste, Køer og Svin.
Nu staar her'- maaske Danmarks skønneste Skov,
og en af de største!
Dens materielle Værdi bliver mange Gange 5000
Rdlr. Dens aandelige Værdi for Bornholms Befolkning og Tusinder af Turister er umaalelig!
Den hvisker og synger i vort Sind. Den fryder
vort øje og vort Øre, baade Sommer og Vinter, Vaar
og Høst. Den taler til os om Livets Herlighed og Livets Møje. I Sorg og i Glæde, i Ungdom og Alderdom fører den sin stille og stærke Livsens Tale til os.

Der var engang det golde Flyvesand, der som et
ubarmhjertigt Kistelaag dækkede de frugtbare Jorder
saa langt Vinden vilde føre det.
'

Den Rosenkind, hvis fagre Glød
blev morgenfrisk af Elskov fød,
den vifte maa, og smile.
Den bygger over Mandens Sorg
og Kvindens Graad en Tempelborg.
Den giver trætte Hvile.

Ude mellem Rønne og Hasle staar en Skov, der
i Frodighed, Skønhed og afvekslende Mangfoldighed
ikke staar meget tilbage for Almindingen.

Og store Strækninger af øde Klipper, Sten, Lyng
og store Moser er forvandlede til gode Plantager,
frugtbare Marker og smukke Haver med Blomster
Bier og bugnende Frugttræer om Gaarde og Huse'
der danner Hjem for levende Mennesker og Vokse~
sted for kommende Slægter.
Dette er Kulturstorværker, som er vel værd at mindes: at genoprette det ødelagte, at klæde det nøgne,
og at gøre det golde frugtbart!
Men -

hvad gør vel stort et Værk?

spørger Henrik Ibsen. Og han giver selv Svaret:
Ikke Værkets store Følger,
men Personen, klar og stærk,
som i Værkets Aand sig dølger!

Derfor vil vi i Dag ærbødigt mindes de tre Skikkelser, som paa de tre her nævnte Omraader har indristet deres Navne med uforgængelig Skrift i Bornholms Kulturhistorie: Hans Rømer -- Peder Dam

Jespersen -

Hans Christian Kofod.

. De er, baade i Evner, Anlæg og Begrænsning, typIske Udtryk for tre Samfundslag og tre Sider af
bornholmsk Folkelynne.
. Fælles for dem er Kærligheden til Hjemstavnen,
VIrketrangen og en ubegrænset Offervilje.

II.
Hans Rømer er den af de tre, der er skaaret over
den største Læst.
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Han er som Type Djjicersbonden - dette udpræget bornholmske Begreb. Og han er det i udpræget
Grad.
Hans Forfædre er paa begge Sider Officersbønder.
Moderen - en meget dygtig og energisk Kvinde stammer endogsaa ned fra selve Jens Pedersen Koefoed.
Tidlig faderløs fik han en streng og nøjsom
Opdragelse paa Fædregaarden, blev - som sine
Brødre - Officerer, men studerede som Løjtnant paa
Hirschholm tillige Forstvæsen.
Knap 30 Aar gammel fik han i Aaret 1800 stillet
sin Livsopgave: at genoprette Almindingsskoven.
I hans Karakter er der først og fremmest Klippe,
stærk og stejl som Ekkodalens. Undertiden træder
den frem i al sin ru Kantethed, oftere som Bærer af
livsfrodig Skov, smilende Blomster og syngende
Fugle. - Ekkodalen : det er Rømer!
Som Bondegaarden er et Rige for sig, med Bonden som Enevoldshersker og Markskellet som Rigsgrænse, saadan blev Rømer Herre i Kongeriget Almindingen. Derinde frabad han sig Indblanding -det udenfor blandede han sig ikke i. Der sætter han
sig sine Maal og gaar frem imod dem tvers gennem
alle Hindringer med ubøjelig Energi. - Der skal
kun en Vilje raade - hans! Men den skal helt og
udelt tjene den Opgave, hans Konge har stillet ham.
Men er han stejl og ru, ejer han ogsaa i rigt Maal
Arbejdets Munterhed. Der er Fest over hans Virksomhed. Er han ubarmhjertig mod Døgenigter og
væmmes ved Projektmagere, saa er han til Gengæld
usvigelig trofast mod sine Venner og som en elsket
Fader for sine Medarbejdere. Intet Arbejde var ringe
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i hans øjne, og enhver Arbejder med ærlig Vilje højagtede han. Han kunde være vanskelig og stejl overfor overordnede, naar han ikke syntes de forstod hans
Værk. Men for at tjene det skyede han intet personligt Offer og bøjede sig ikke for nogen Art af Hindringer eller Modstand. Og
af saadanne havde han nok!
Derfor naaede han frem
til det Maal, han havde sat
sig. Men Maalet havde han
sat saadan, at Efterslægten
maatte være forpligtet til at
føre Værket videre, og det
har den trofast gjort i hans
Aand.
Man har rejst ham et værdigt Mindesmærke med en
smuk og rigtig Indskrift;
"Med Dygtighed og stor Udholdenhed forenede han den
varmeste Kærlighed til den
HANS RØMER
Efter Silhouet paa Bornholms
Virksomhed, han var kaldet
Museum.
til, og skabte derved denne herlige Skov."
Men i enhver ægte Bornholmers Sind har han rejst
sig et levende Minde, og det ærer vi, naar vi glædes
ve~ hans herlige Skov med Klipper og Søer, gamle
Rumer og det Net af gode Landeveje, der fra alle
Kanter af Øen samles her i en Knude.
En stolt og statelig Skikkelse, i det ydre mindende
om Bertel Thorvaldsen, en munter Arbejdshelt, der
sammen med sin storsindede Hustru skabte det skønneste Husliv i den dejlige Skovridergaard, som han
byggede.
15

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Nittende Bind, Rønne 1928

227

226
Vildtet skabte han Hjem, og Mennesket Skygge.
Tusinde Sangfugle nu i hans lyse Højsale bygge.
Døde Natur! Ved ham fik du Livet tilbage.
Hvo som af Død vækker Liv, kan Døden ej tage.
(Vilh. Bergsøe).

Peder Dam Jespersen var Rømers Samtidige, to
Aar yngre, død Aaret før.
Som Rømer er Officersbonden, er Jespersen Borgeren. Det barske Nordbornholm og det smilende
Sydbornholm mødes i ham. Han stammer fra den
overmaade stridige Allingesmed Jesper Hansen, hvis
Efterkommere blev udprægede Jurister, og den lysere, frodigere Damslægt i Aakirkeby.
Han er født i Nexø, af Embedsstand, blev dansk
Jurist og Embedsmand, opdraget i det 18. Aarhundredes humane, noget sværmeriske Aand med Borgerdyd og Nyttemoral, Naturdyrkelse og Fædrelandssind.
Gennem Giftermaal med en Svanekepige af Rønneslægt blev han Bornholms rigeste Mand og Storborger i Rønne, Byens rundhaandede, altid offervillige. Velgører paa mange Maader.
Han var et uroligt Hovede med utrættelig Virksomhedstrang, præget af Tidens Sværmeri for det til
Borgerheld sigtende. Hans Retsind og noget tunge
Alvor skaffede ham ubetinget Tillid og Agtelse, og
en stor Mængde offentlige Hverv blev lagt paa ham
- dem han udførte med næsten pinlig Samvittighedsfuldhed.
Han var en Vandrer og Natursværmer. I mange
Aar forpagtede han Jagtretten over hele Bornholm,
og paa sine vidtstrakte Vandringer lagde han Mærke
til alt - og tumlede altid med Planer til Forbedringer.

SANDFLUGTSSKOVEN VED RØNNE

Fire Gaarde købte han, og de tre grænsede til
Sandflugten. Skønt Bybo blev han Banebryder for
bedre Landbrug, idet han var mindre bundet af den
fødte Bondes Vedhængen ved gammel Skik og Brug.
1819 blev han kgl. Sandflugtskommissær. Og
først da, 47 Aar gl., fik han Tag om sit Livs Hovedopgave.

•

Med en Energi og en Kraft, der kan sidestilles
med Rømers, med delvis de samme Hindringer, delvis andre, lykkedes det ham at forvandle de øde,
skadelige Sandklitter til den herlige Skov, der nu
staar som en stor Værdi og en Hjertens Fryd for
Menneskens Børn, mens de frodige Gaarde der inden
for ikke mere er under Flyvesandets Forbandelse. -Og det golde Flyvesand i Bøndernes Sind lykkedes
det ham ogsaa - med megen Møje! - at binde:
15*

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Nittende Bind, Rønne 1928

228

229

I Sandhed en Storbedrift!
- Skønt Rømers og Jespersens Arbejde til en
vis Grad laa parallelt, og de stod overfor samme
Vanskeligheder at bryde, var det svært for dem at faa
det Samarbejde i Stand, som maatte synes naturligt.
Den største Hindring laa vel nok i Rømers Stejlhed.
Men ogsaa Stormænd har deres Begrænsning. Den
maa man erkende - og anerkende deres Storhed
alligevel t
For os staar de som beslægtede, om end saa forskellige som Klippen og Sandet.
Synger Klippeskoven Rømers Pris, saa synger
Sandflugtsskoven Jespersens i lige Maade.

Han forblev paa den fattige Lynglod, hvor han
var født. Da han blev trolovet. med en Pige, hvis
eneste Formue var et Par brilIante Hænder og et
godt Sind, æltede de to selv Ler til Sten og byg·
gede sig en Stump Hus, og saa giftede de sig. Og
levede lykkeligt og trods Fattigdom uden Næringssorg, indtil først hun døde, og saa han, i 1923,
83 Aar gI.
Men da var Husestumpen bleven til en velbygget
lille Gaard, og den fattige Lynglod til herlig Skov,
frodige Marker - og en Have, der var en saadan Seværdighed, at man rejste til Bornholm for at se den!
Og Tusinder af Tønder Land havde han beplantet for Kommuner og private, i Hundredevis af
Haver havde han anlagt, forbedret, forskønnet, Tusinder af Frugttræer bar herlig Frugt til hans Ære,
Ridderkors og Fortjenstmedalje bar han med Rette,
og hans Ry var fløjet ud over Bornholms Grænser.
- Det bærende Grundlag i Kofods Personlighed
var Fromhed. Hans Arbejde var en Gudstjeneste.
Med Spaden i Haand tjente han Skaberen. Og Skaberens Værk, Naturen, var hans Helligdom. - Det
gav ham det ydmyge Tjenersind, hvis største Glæde
var at finde og følge Naturens Love og hjælpe andre
til det samme.
Denne Indstilling overfor Naturen gav ham den
Kærlighedens Genialitet, som var hans Væsens Hemmelighed.
For vel var hans Kultur mangelfuld, og hans
Grænser paa mange Maader trange. Men han kunde
ligesom lytte sig ind til Naturens Hjerteslag. Hans
barkede Arbejdshaand kunde tage saa nænsomt om
den spædeste, sarteste Plante, at alt groede for ham.

Her hvor Stormen bød Sandet til Dans,
__ der dansedes langt, og der dansedes længe, værner nu Skovens grønne Krans
for Bondens korngyldne Mark og Vænge.

Hans Christian Kofod - eller Kofod Graneli, .
som han altid kaldtes, er igen en hel anden Type,
Repræsentant for en anden Tid, andet Samfundslag
og andre KaI aktertræk.
Var de to andre af "Overklassen" med høj Uddannelse, Skoling af Evnerne, kongelig Udnævnelse
osv., saa havde Kofod absolut intet af den Art at
støtte sig til.
Han var Almuesmand, uden andet end to bare
Næver at tjene Føden med. Alt hvad han blev,
arbejdede han sig selv frem til uden Hjælp eller
Støtte.
Den yderste Flid og Nøjsomhed blev han opdraget i fra Barndommen af. En fin Iagttagelsesevne
og lidenskabelig Lærelyst fik han i Vuggegave.
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Derfor forstod han ogsaa, hvad de fremmeligste
først nu ret begynder at erkende, at i Naturen maa
man ikke tage noget bort uden Bt sætte noget tilsvarende i Stedet. En brutal Kultivering, der dræber
den fri Natur, vil hævne sig i Længden. Det er det,
vi nu gennem smertelige Erfaringer belæres om. Han
saa det, længe før sin Tid, intuitivt, og handlede
derefter. Det" Tilbage til Naturen", som nu lyder
paa en anden og mere intensiv Maade end i salig
Rousseaus Dage, havde han lyttet sig frem til paa
sin ejendommelige, baade fromme og kærlige Maade.
Og maaske er det i Kraft af denne Kærlighedens
Genialitet, hans største Arbejde er gjort - som Vejviser for kommende Slægters Arbejde med Naturen
i Have, Mark og Skov - --o
"Lykke og Hygge" vilde han skabe i Hjemmene,
de smaa som de store, tjene sin Gud ved sit Arbejde
med Naturen, og tjene sine Medmennesker, hvor han
kunde. Selv levede han i den yderste Nøjsomhed,
ja ofte næsten Fattigdom, men glad og uden Bekymringer, som Himlens Fugle og Markens Liljer,
tryg under Guds Varetægt, skabende Lykke og Hygge
for sig og sine. Trods alle Begrænsninger og alle
Svagheder dog meget af en Livskunstner.
- Et Fond er dannet, som skal virke i hans Aand.
En Del af hans mærkelige Have er fredet. Der er et
Mindevers indhugget i en Klippe:
Han vokste op af Lyng og Ur
og blev den Mand, han blev.
Og i den skønne, fri Natur
han skønt sin Saga skrev.
I Skov og Have staar den Skrift
og melder om hans Livs Bedrift.
(N. P. Jensen).

III.
:Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre her at
s~Ildre. de tre Mænds Liv og Gerning. Derom henvises hl trykte Kilder. Dette kan kun blive en Karakteristik.

R0MERS MINDE I ALMINDINGEN
C. Andreasen fot.

Det er endvidere kun tre af mange, mange andre,
s~m har udført Bedrifter i Fredens og Kulturens
Tjeneste, og som lige saa godt kunde have samlet
os i Dag.
Men betragter man de tre under et, da tror jeg
man saa nogenlunde vil finde Udtryk for det bedste
og ejendommeligste i bornholmsk Folkesind og Evne
- og ligesom skimte Sjælen i Bornholms meget
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ærefulde Indsats i vor fælles-danske Kultur, baade
Haandens og Aandens -- ikke mindst i Videnskab
og Kunst.
- Maatte hele vort skønne Land, saa langt det
af Hjertet er dansk, altid, i hver en Egn, have nok
af gode Kvinder og Mænd med Evne og Vilje til at
tjene for Danmarks Lykke og Hygge! Og maatte de
dertil faa FredI
Saa lad derpaa os Syn da fæste,
hvad ædle kalde Livets Lyst!
Ja lad os kæmpe med de bedste
o~ vove kækt mod Død en Dyst!
At byde den og Graven Trods
skal med Guds Hjælp og lykkes os!

BORNHOLMSKE DRAGTER

(Grundtvig).

Træk af
Bornholmernes Nationalkarakter.
Foredrag af Folketingsmand, Dr. phil. Axel Dam.

N

år en Bornholmer udenfor Bornholm, enten i
det øvrige Danmark eller i Udlandet, træffer
andre Bornholmere, er det ikke blot Dialekten, som
vi aldrig bliver af med, der gør, at vi føler os mere
hjemligt til Mode end blandt andre Mennesker. Selv
om vi ikke kender hinanden særlig indgående rent
personligt, så regner vi dog uvilkårlig med et vist
åndeligt Slægtskab, visse fælles Måder at tænke på,
at føle. på og at optræde på, som gør, at vi forstår
hinanden bedre, end vi f. Eks. forstår Jyder og Fynboer.
At sige, hvori dette sjælelige Fællespræg består,
er imidlertid ikke let, især ikke for en, der selv bærer Præget; for hvad der er særpræget bornholmsk,
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kan man jo kun afgøre ved Sammenligning med
andre Befolkninger, og mit Kendskab til sådanne,
til andre Landsdeles Folkepræg, er ikke så indgående,
at jeg tør påstå, at de Træk, jeg. vil anføre, ikke
også kan findes hos andre Øboere. Men selvom
der - som Ordsproget siger - er andre brogede
Køer end Præstens, så hører det dog med til en
Beskrivelse af Præstens Ko at fortælle, at den er
broget.
Dette Forbehold må jeg især tage m. H. til de
rosende Ting, jeg vil sig om mine Landsmænd. De
Dyder, vi måtte have, har vi jo dog ikke taget Patent på, så de ikke også skulde kunne findes hos
Ikkebornholmere.
Jeg vil altså ikke p~tstå, at de Træk, jeg anfører,
kun findes hos Bornholmere. Jeg vil kun indestå
for, at der findes de i alt Fald.
Det første Indtryk af et Menneskes eller en
Gruppe Menneskers Beskaffenhed danner. man ~ig
jo på Grundlag af vedkommendes legemhge SkIkkelse, Holdning og ydre Optræden.
Alene Størrelsen spiller en Rolle. Store Mennesker er jo ligesom store Hunde i Reglen godmodigere end de små, der er mere iltre; måske fordi
Blodet har nemmere ved at foretage en Rundrejse
gennem Legemer af mindre Format, og fordi den
ringere Styrke opfordrer til at have List og Underfundighed i Beredskab, medens den store og stærke
føler sig mere tryg overfor Angreb i Bevidstheden
om sin større Styrke og det mere imponerende Indtryk, han uvilkårlig gør på sine Omgivelser.
Angående Bornholmernes Legemsbygning lyder
Beretningerne fra ældre Tid ret forskellige. Panum
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mener, at de snarere er små og spinkle af Lemmer,
end robuste og stærke.
Skovgaard derimod mener, at i hvert Fald Nordlændingene er store og stærkt byggede, oftest henved 67 til 70 Tommer høje, brede af Skuldre og af
Ansigt; de taler sjældent meget, siger han, ej heller
hastigen, og for det meste har de en noget gravagtig Bas-Stemme, medens Sydlændingene efter hans
Mening er et helt andet Folkefærd, sjælden over 66
Tommer høje, temmelig net og let byggede, raske
og behændige, Størsteparten smækre og mere snaksomme og raptalende.
Denne Forskel mellem Nord- og Sydlændinge er
vistnok nu udjævnet. Gennemg[lende er Bornholmerne vistnok snarest store af Væxt. Jeg tror også,
at de er godmodige og ærlige ligesom store Hunde
- når man ikke driller dem.
Der er rigtignok et Ordsprog, som siger, at det
ikke er godt at have for mange Bornholmere på
samme Skib -- ikke flere end der er Master på Skibet, for at man kan binde dem til hver sin Mast,
når de bliver ustyrlige. Og noget er der måske om
det. Bornholmerne er nemlig stædige, holder stejlt
på deres Ret og bøjer sig ikke gerne for Overgreb,
men de er ikke ondskabsfulde; vi lader gerne andre
i Fred, når de blot lader os i Fred. Meget rosende
udtaler Åkerdegnen Rasmus Pedersen Ravn sig i
sin nylig udgivne Bornholmskrønike om både Mændene, Børnene og Kvinderne.
Han kalder dem et forstandigt, sindigt og fornuftigt Folk, der er eftertænkelige og ofte kan gøre med
Hænder det, som de aldrig have set tilforn gøres,
hvorover mange udenlandske Folk sig end ofte haver
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forundret. De, som er i deres Mands Alder 30-40
Ar eller ved 50 År, er uforfærdede, modige og kønne
udi Sind og Styrke, deres Fjender at imødegå, når de
ikun ret anføres . . . .
De Børn, der fødes under den bornholmske Horisont, ere kærlige, bevægelige, sindige og meget bekvemme til at kunne lære, hvis de ellers blive tilholdne i Tide.
Kvindfolkene ere forstandige, lærlige (::>: lærenemme) og kyndige i at gøre og forrette det, de
her lære kan: spinde, væve, binde Hoser, sy, kniple
og anden Husgerning, som man end ikke ser så
gement at ske udi andre Land.
Endog forefalder her så kønne og dejlige Kvindepersoner, Piger og Møer, så de end ikke dejligere
nogen Steds findes kan, og hvis de paa andre Steder kunde vorde forfremmede, som ofte sket er, blev
de for deres Dejlighed besynderlig højt befordret
foruden andre Dyder, som dennem følger: Tugtighed,
Forsynlighed og Sp~rsommelighed udi Husholdning,
Ærbarhed og Oprigtighed udi Omgængelse, Gudsfrygtighed og Adstadighed udi Kirken. Så Vorherre
har ingen Skyld, tilføjer Åkerdegnen, men kun de
selv, om de misbruger Gaverne, som de af Naturen
er udstyrede med.
Som Vidnesbyrd om Folkets høje Oplysning siger han: Og er dette værd at agte, at man neppelig
her skal komme til nogen Gaard eller Hus udi Købstæderne eller udi Sognene, der jo er et Menneske
derinde, som kan læse udi Bøger, enten Manden
selv eller Kvinden, et af Børnene eller flere eller og
Drengen (::>: Karlen) eller Pigen.
Alle gamle Beretninger er enige om at rose Born-
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holmernes Sindighed eller "Eftertænkelighed ", som
~egnen kaldte det. Vi forløber os ikke let og siger
~kke ~erne mere, end vi kan stå ved, navnlig ikke
l Retnmg af Begejstring. Hvor ,en Tysker vil udbryde
wunderschon! nøjes vi med et "pept" eller "næt"
om, hvad der tiltaler øjet, og et "ikkje så galed",
hvis det tiltaler vor Forstand eller vor praktiske Sans.
Nedsættende Tillægsord er vort Sprog meget rigere på: rælig, hæslig, møg, rent sjit osv., og Skældsord har man i Overflod: Narrifas, Møghund, Sakramenskens Møjbojs, Sjitting, Knadring - og en Hær~
skare af andre. Som oftest er det imidlertid sagt uden
Tanke p.Et, at Ordet skulde være mindre fint, endsige
anstødelIgt. Man kan jo sige meget på Bornholmsk
som i ordret dansk Oversættelse vilde forfærde fin~
og høviske Øren, og hvis jeg skulde blive nødt til
at bruge enkelte af disse hjemlige Ord, håber jeg,
at Ikkebornholmerne vil være ude af Stand til at
forstå dem; og Bornholmerne vil de jo ikke forarge.
Der er dog i den sidste Menneskealder kommet nogen Forfinelse ind på Bornholm, så man mere og
mere undgår de gammeldags ligefremme Udtryk,
?vad. man jo let kan, når de ikke netop er sluppet
md l Egennavne, hvor de jo ikke er så lette at
ryste af sig.
Således følte en Tjenestepige fra en vis Gård i
Ibsker sig noget generet ved at angive den Gård,
hvor hun tjente, med det rette geografiske Navn der
står på Generalstabens officielle Kort. Hun om;krev
det til Vystasjittagårin.
Ejeren selv vilde n~k ogsaa nødig vedkende sig
Navnet. Han opgav i Aker, at han var fra "Hundegaarden " i Ibsker.
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"H undegården ", gentog den spørgen~e, som for
Resten var Kæmner Jens Chr. Lund i Akirkeby "hvor ligger den? Ja mente, a ja ~j~n~te .aj~e Gå:a?a
på Bornholm. I Ibsk~r e jo Kosgann a BJæJnesgarm,
å så e der jo Hujnalortagårin." - "Ja, det var da
den." _ .. Nå, de e dæjn!"
Se det vidste den gode Kæmner naturligvis meget godt, inden han anstillede sit Forhør. Men det
er et andet Træk i Bornholmernes Karakter, at de
gerne tilfredsstiller deres Videbegærlighed ad indirekte Vej. Det hænger vel sammen med, at de selv
er tilbageholdne og indesluttede og derfor gaar ud
fra, at ogsaa andre maa pumpes, som det hedder,
naar man vil have noget ud af dem.
En Svoger af mig (der ikke selv var B~rnholme.r)
fik engang en Mand op at køre med sl.g paa sm
Vogn, og Manden vilde åbenbart gerne Vide, hvem
det var, han kørte med. Direkte at spørge derom
undså han sig imidlertid for, og han begyndte derfor med Hestene: "Maj forlov, hvem ejes di Hestana?"
spurgte han. Svaret: "Det er mine" tilfredsst!llede
jo ikke hans Nysgerrighed, men han blev sa ved
med Spørgsmål om Vejlængde og Bestemme.lsessted
osv., til han havde fået at vide, hvad han vilde.
Lykkes dette derimod ikke, kan Bornholmer.en
blive gnaven og hævner sig måske med en Spydighed. Et Exempel herpå er følgende: En Mand kom
ind på en Kro og bestilte sig noget Smørrebrød.
'1
Værten spurgte, om han var fra Rønne. N eJ.Kansje ni e frå Naise då? - Nej! - Ejle frå Svanik a ejle Gudhjem! Stadig samme Enstavelsesord
til Svar. Da Værten havde gennemgået alle Byerne
_ stadig med negativt Resultat, uden at Gæsten
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v~r komme~ harn i Møde med den positive Oplysmng, han fiskede efter, gik Værten rolig hen og åbnede en Dør ud til Køkkenet og sagde, så Gæsten
kunde høre det: "Du Celia, smår trellefira Bedda
Mad te ejn haltarveliger Kar frå Lanned" .
Det er jo ikke den Høflighed, man venter fra Betjeningen på et moderne Hotel; men i det hele er
Bornholmerne ikke meget stive i Høflighedsformerne.
Når Thura siger, at Landets Indbyggere er belevne,
omgængelige, vittige og manerlige, begrunder han
d:t da også med, at en stor Del af Ungdommen,
bade fra Købstæderne og fra Landet, gerne rejser til
København og andre fremmede Steder, dels for at
tjene, dels for at øve sig i Sejladsen, da de siden
efter .nogle Ars Forløb kommer tilbage og sætter sig
ned I Landet, medbringende gerne, foruden nogle
sammensankede Penge, både Erfarenhed, Forstand
og civiliseret Væsen.
Af Naturen er vi Bornholmere ikke Franskmænd.
Ord som "Hr." og "Fru" bruges ikke meget i ældre
Tid, ikke engang af Tyendet om Herskabet. "E Kaaffed jemma?" hed det, selvom det var en Kaptajn
Koefoed (med to E-er), Spørgsmaalet gjaldt.
Peter Mark, som bragte Breve, blev rettet af Præstens Pige, da han mødte op med "Brev til Madammen". Han skulde sige Frue. "Så te Helvede", sagde
Peter Mark og slog i Køkkenbordet, "ska Præstakjælingerne nu ou varra Fruer".
Heller ikke Titler har Bornholmerne megen Respekt for. En Bonde kom for at hente en Doktor
der var Justitsråd, og fik det Svar, at Justitsråde~
snart skulde komme. "Hannem hår ja ingen Brøgg
for", sagde Bonden, vendte Vognen og kørte til en
anden Læge.
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En Præst, der fra tidligere Tid førte Titlen Provst,
fik en lignende Stikpille, da der var Bud efter Præsten, og man korrigerende stak Provstetitlen u~.
En By- og Herredsfoged vilde imponere et VIdne,
der ikke syntes ham ærbødig nok. "De må vide, at
jeg er Dommer":
.
o
.,
"Ja, det ved Ja nok, at Dl e dammer, for Ja har
kjændt många klågare Folk ejn Dåm".
Det var naturligvis med fuld Bevidsthed, at han
gjorde en Vittighed af at opfatte Ordet Dommer som
det bornholmske Tillægsord oum. Også en gammel
Kone, i hvis fattige Hytte der havde været In~brud
og var stjålet nogle få Øre, viste ringe ÆrbødIghed
for Dommerens Person, men til Gengæld mere Respekt for Rettens Ide end denne, da han b~brejdede
hende at hun gjorde Anmeldelse for en sadan Bagatel, 'Og hun dertil svarede: "Vil Bifoudin så ikkre
varra så venlig å saj maj, hvor majed ja ska la TJIvana stjæla, ijnnan ja må mæjla dom?
Det er vist en særlig Form for bornholmsk Humor,
der prægede denne Kones rappe Svar. Engang, da
hun for en Gartner solgte Jordbær paa Torvet, havde
en velklædt Dame i Forbigående nappet en Pose
Jordbær. Konen råbte efter hende: "De glemte nok
at betale". Og da Damen, der holdt Jordbærrene
skjult, fornærmet sagde: "De ved nok ikk~, ~vem
jeg er", svarede Konen rapt: "Nej, det ved Jeg Ikke,
og det er godt det samme; for jeg skal sige Dem,
at jeg er en "Sladra".
En anden Gang var det Asparges, hun solgte, og
da en Kunde, der ikke fandt dem tykke nok, hånligt kaldte dem Strikkepinde, svarede hun: "Aa, det
blev nok temmelig "aavna" Strømper".
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Denne Mangel på Ærbødighed for Personer der
regnes til Overklassen, hænger måske sammen ~ed
a~ Bornholmerne aldrig har stået under Herremands~
pIsken; m~n fuldstændig demokratisk Lighed er der
dog heller Ikke. Der fortælles således om en kørende
Storbonde, at han mødte en ret tarvelig klædt Fodgænger, der bad om at køre med. Ja, han kunde
da gerne ligge bag i Vognen. Nu vilde Proprietæren dog gerne vide, hvem Manden var. Ja, han var
da fra Jylland. Om han var fra en By eller fra
Landet. Han var fra Landet. "Har De Avl til en
Ko?" . "J~, flere". "Hvor mange?" "Hundrede og" _
han fIk Ikke talt ud, før Proprietæren udbrød: "Men
vassego, vil De ikke sid da op i Sædet hos mig?"
Det var ?en landskendte Larsen-Skræppenborg,
han havde faet op at køre. Hvem Proprietæren var
~e~ jeg ikke, og det er godt, for saa fornærmer je~
JO Ikke nogen ved at nævne ham. Forøvrigt tror jeg
nok, at Standsforskellen føles mere som Stolthed
oppefra nedad end som Ydmyghed nedefra opad.
B:teg~ende i denne Henseende er en sandfærdig
Hlst~noe ?m Hans Nielsen Smed, der på en Markedsdag l A~trkeby meldte sig som Fjerdemand, da nogle
~onorattores søgte en sådan til et Whist-parti. De
gJ~rde ham opmærksom på, at de spillede så og så
højt, "Kronewhist" eller hvad det nu var. Trods sine
Hvergarnsklæder havde han både Selvbevidsthed og
Penge nok og svarede blot: "Kortene spilles vel ens?"
Da han havde tabt en anselig Sum, mente de fine
Herrer, at det var bedst at gøre op, inden de spillede videre. De syntes nok, det var Synd for Manden. "Kajn di væsla", sagde Hans Nielsen og stak
en stor Seddel ud. Det kunde hverken Proprietæren
16
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eller Skovrideren. "Så kajn vi væl spilla lid ijndå",
svarede han, og til Slut var det ikke ham, der tabte.
Højt Kortspil var - og er måske endnu - hos
Bornholmerne ikke så meget Udtryk for Spillelidenskab og Vindelyst som et Middel til at nære Selvfølelsen. Det at vinde meget er naturligvis kærkomment men det at kunne tabe, mange Penge uden
tillige at tabe Værdigheden, er jo også et Tegn pa
Overlegenhed.
En knaldrig Proprietær havde tabt adskillige Hundreder, jeg tror, det var over 1000 Kr. på en Aften,
og tilkendegav i den Anledning sin forholdsvise Tilfredshed med, at det var ham, det ramte, "for najn
å jær andre hadde s'gu ikkje tølt'ed".
Når jeg har sagt, at Bornholmerne har megen
Selvfølelse og ikke er meget krybende, ja næppe
nok høflige, saa må det dog tilføjes, at de har en
egen Form for Beskedenhed, der nærmest er at opfatte som Høflighed. Den lægger sig især for Dagen
i Forholdet mellem Vært og Gæst. Gæsterne er næsten ikke til at få drevet til Bords, da ingen vil gå
først, og fremfor alt ikke sætte sig i Sofaen, der er
Hæderspladsen. Det må gerne lyde mange Gange
fra Værtinden: "Mæn vassego, sid men hen og ta
ejn Bedda Ujnarna", og når med stor Møje Flokken
omsider er kommet til Sæde, udtales der mange
hyklerske Ord om Måltidets Beskede~hed og ~rygt
for at Gæsterne ikke skal kunne fa Maden bl at
glide ned i tilstrækkelig Mængde: "Bara di då kujne
,

o

ha vår Mad!"
Særlig bornholmsk er dog næppe den Dom, jeg
engang i Hasle hørte om en Gås som .Foderstof for
Mennesker. Det var sådan en upasselig Fugl, hed

det, "for lid te to, å mæst for majed te ejn". Men
at denne Vurdering har i hvert Fald også sine Tilhængere på Bornholm, har jeg oplevet et Exempel
på, der ikke vidner om Beskedenhed hos Gæsten.
Ved en Fællesspisning på et Hotel gik der Fade
rundt med nogle almægtig store Koteletter. Jeg var
uheldigvis den sidste, Fadet kom til, og da det nåede
min Sidemand, var der netop to Koteletter tilbage det var åbenbart beregnet på Deltagernes Antal. Min
Sidemand læssede roligt begge de mægtige Stykker
over paa sin Tallerken, den ene ovenpå den anden,
da der ellers ikke var Plads til dem, og rakte mig
. det tomme Fad. Medens jeg ventede på, at en ny
Kotelet på Bestilling blev stegt til mig, nød han uden
Skrupler over sin Sidemands tomme Tallerken de
usigelige Kødstykker og ærgrede sig vist kun over,
at der ikke havde været 3 Koteletter på Fadet. Han
havde ganske sikkert taget den tredje med. Skade,
at det ikke var ved et privat Bord, hvor Værtinden
var bange for, at man ikke kunde have hendes Mad.
Måske er dog Værtindens Frygt for Gæsternes
Fordringer mere berettigel, end det i Reglen kommer
til Orde på Gæsternes Side. Derpå lyder en sand
Anekdote, som jeg kun kan fortælle i en lidt afdæmpet Form. Ved et Begravelsesgilde serveredes der
Risengrød, og en vis Kofoed stak lidt foragteligt til
Grøden, i hvilken Anledning Provsten, der var hans
Sidemand, bemærkede: "Grøden er god, Kofoed".
Men Kofoed havde ventet noget bedre, og efter at
have udtrykt sin Ringeagt for Grøden i Udtryk, som
ikke lader sig sige på Rigsdansk - det drejede sig
om en vanærende Behandling, han - dog vist kun i
billedlig Forstand - vilde give Grøden - kom hans
16*
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Skuffelse til Orde i Udbrudet: "Vinsoppa hadde ja
tæjnt!"
Værtindens Beskedenhed gælder ikke blot Maden.
Hyppigt gør hun også Undskyldning for, at Huset
ikke er rent og pænt nok, og især høres sådanne
Undskyldninger i de Hjem, der skinner af Properhed. Måske skal Undskyldningerne netop henlede
Gæsternes Opmærksomhed på, hvor beundringsværdigt den bornholmske Husmoder holder sit Hus i
Stand. Og de fleste svarer da også, o at der netop er
så nydeligt og rent. Kun en djærv Akerbo, der kom
til en for sin Properhed berømt Gårdmandskone, tog
hende uden videre på Ordet, da hun gjorde Undskyldning for Snavset, som ikke var der. _Han sagde
blot uden personlig at undersøge Sagen: "Når her
e så sjided, hvorfor Fanin gjår ni så ente rent dltl"
Hvis andre end Husmoderen selv mistænker hende
for Malproperhed, skal hun nok vide at bide fra sig.
Panums Bog fra 1830 fortæller om en Bondekone,
som af nogle Herrer blev anmodet om at koge Kaffe
til dem, men med den hiinende Tilføjelse,· at hun
intet Snavs måtte komme i. Stødt herover serverede
hun meget ordentligt Kaffen, men sætter tillige en
Tallerken Snavs med en Teske på Bordet. På
Spørgsmttl om, hvad det var til, svarede hun, at siden Herrerne havde sagt, at hun ikke måtte komme
det i, troede hun, de måtte være vante dertil; nu
kunde de jo selv tage S~l meget, som de vilde.

rører sig i dem, hvorledes deres Religion og Livsanskuelse er.
Dette er imidlertid af to Grunde særdeles vanskeligt. For det første er jo de personlige Forskelle
her så store, at man vanskelig kan få dem klemt
ind under en fælles Karakteristik, som alle vil vedkende sig. For det andet kommer jo de åndelige
Strømninger i Religion, Kultur og Politik gerne ude
fra den store Verden. Og der kan da i det højeste
blive Tale om, hvorledes en lille, forholdsvis afsondret. Befolkning stiller sig til de åndelige Kulturbølger: åbent modtagelige for det nye eller konservativt betænkelige.
Jeg tror, man må sige, at Bornholmerne gennemgii.ende er konservative. De holder sejgt fast ved det,
som Forfædrene har bygget deres Liv og deres Tro.
p~l. I Politik er de fleste konservative Venstremænd.
Det vil sige, de er Demokrater, for s~i. vidt deres
Selvstændighedsfølelse gør dem til Tilhængere af politisk Selvstyre i Stat og Kommune; men de vil ikke
benytte denne Magt til radikal Modernisering af
Samfundet.
Der var f. Ex. megen Modstand både mod Telegrafen, Telefonen og Jernbanen. Byrådet i Åkirkeby
svarede afslående på Ministeriets Henvendelse til det
om at skaffe et Lokale til Telegrafstation i Byen;
man mente ikke, Telegrafen var noget, der havde
nogen Fremtid for sig. Hvis ikke den daværende
Rigsdagsmand for at forebygge Skandalen havde tilbudt Ministeren privat at overtage Besørgelsen, vilde
Tråden være kommet til at gå udenom Byen.
Både Telefonen og Jernbanen havde i min Barndom en ivrig Agitator imod sig. Han gik fra Hus

Efter at have omtalt Bornholmernes ydre Optræden og Manerer, og hvad man deraf kan slutte sig
til angående deres Karakter og Tænkemåde, burde
jeg jo også give et Billede af, hvad der inderst inde
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til Hus for at samle Protester mod den Ødelæggelse
af Erhvervslivet, som sådanne Indretninger vilde føre
med sig.
I religiøs Henseende er Forholdet noget anderledes. Der har man været modtagelige for alle mulige Sekter, der, uden at omstyrte Grundlaget for
den nedarvede Tro, kunde imødekomme Trangen til
Alvor og Inderlighed i Troslivet; thi den usynlige
Verden har stærkt Tag i Bornholmernes Følelsesliv.
Derom vidner også den i gamle Dage stærkt rodfæstede Overtro.
Endnu er der vel megen Tro på Mystik, Varsler
o. lign. særlig blandt Søfolk; men det kan man vel
næppe mere kalde Overtro, efter at den såkaldte
psykiske Forskning med næsten videnskabelig Sikkerhed har konstateret sådanne mærkelige Fænomener. Derimod har de underjordiske ikke rigtig godt
kunnet tåle Lyset fra vor Tids Naturvidenskab. I
min Faders Barndom gjaldt det i Bedstefaders Folkestue for ugudelig Vantro at tvivle om dem.
I min Barndom har jeg ikke stødt på ligefrem
Tro på dem. Men jeg har dog truffet el! gammel
Kone, som næppe var helt omvendt fra denne Tro!
Det var en Aften i øsende Regnvejr, vi bankede
på for at komme under Tag. Konen måtte ud af
Sengen i Nattrøje for at slippe os ind. Vi gjorde
Undskyldninger og spurgte for Spøg, om hun ikke
var blevet bange for, at det var Djævelskab eller Underjordsfolk, der vækkede hende. Men hun svarede
ganske alvorligt: "Naj det tror ja livæl ikkje, dær e
hær nera, hvor vi bor". Altså afviste hun ikke Muligheden af, at der andre Steder i Sognet kunde
husere Underjordsfolk.

Men blandt yngre Mennesker var der allerede i
min Barndom ingen Overtro, selvom man koketterede lidt med den og yndede at vise sit Mod ved
at udsætte sig for Spøgeri.
Jeg har selv som Dreng vovet mig ind på et Par
Kirkegårde Kl. 12 om Natten, men det lykkedes mig
ikke at få noget Genfærd at se.
Særlig imponerede var vi Drenge af en Tjenestepige i Pedersker. Hun havde indgået et Væddemål
med en Karl om, at hun turde gå ind i "Benhuset"
om Natten og hente en PandeskaI. Karlen havde
skjult sig dernede bag en Sprøjte, og da hun tog
en Pandeskai, stønnede han: "Det er min PandeskaI,
lad den ligge". H un lod sig ikke forknytte. "Så kan
jeg tage en anden", sagde hun og fandt en ny.
"Det er min Pandeskai, lad den ligge", lød det påny,
men med selvsamme Stemme, hvorfor hun resolut
svarede: "Du skal sågu ikke bilde mig ind, at du
har mere end een Pandeskai !" Og dermed gik hun
og havde vundet Væddemålet.
Jeg kunde nok fortælle flere Anekdoter om Bornholmernes Tænkemåde, men de er alle fra ældre Tid.
Den sidste Menneskealder har jeg jo ikke boet på
Bornholm, og det er jo de nuværende Bornholmere
og deres smukke ø, Interessen nu drejer sig om.
Særprægene udviskes jo mere og mere. I Klædedragten er Nølle og Korsklæde forsvundet, og Sproget har jo også tabt sin Renhed - desværre. Thi
medens det ægte Bornholmsk var klangfuldt kraftigt
og Nordisk - er det Blandingssprog, der kan høres
i Købstæderne, grimmere end begge de Sprog, det
er en Blanding af.
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Vi må håbe, at Udviskningen - gennem det større
Samkvem med Folk fra andre Egne og Lande - ikke
må ramme de værdifulde Særpræg i den bornholmske
Karakter, så at de Mennesker, der andetsteds fra
stævner til vor smukke ø, må finde, at ikke blot
Øen er værd at se, men også Befolkningen er værd
at gæste og at kende, så de kan samle Glæden over.
deres Rejse i de Ord, som en gammel Kone fra
Poulsker sagde i min Barndom, da hun i sin høje
Alder for første Gang kom til "Slottet" (Hammershus):
"Det e livæl hæjlut å komma hen å se ama Vardensdela" .

BAUTASTEN PAA HJORTEBAKKEN I BODILSKER.

Bornholms Arkæologi.
Foredrag af Museumsinspektør C. Neergaard.

E

fterseer man Skrifter fra det 17. og 18. og 1. Del
af det 19. Aarhundrede vedrørende historisktopografiske Forhold i Danmark, vil man om Oldtidsmindesmærker og Oldsagfund i forskjellige Egne
af Landet stundom deri finde Oplysninger, som endnu
den Dag i Dag ikke ere uden Værdi.
For Bornholms Vedkommende gjælder dette dog
kun i ringe Grad. Rasmus Pedersen Ravn siger i sin
Borringholms Krønike 1671, at hvornaar "denne Insul
Borringholm er bleven allerførst med Folk besættet,
og af hvad Nations Slægte eller Afkomme de haver
været, derom ere adskillige Meninger endnu og altid
haver været iblandt de gamle hensovede Forfædre.
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Mange haver været udi den Mening, at denne Insul
haver været (førend Syndfloden gik over den ganske
Verden) med Folk besættet, som der sig haver oppeholdet og ernæret baade til Land og Vand." Han
fortsætter imidlertid: "Disse Meninger lade vi saa bestaa (hver troer, som han tro vil), forføjendes os
derfor til sandfærdige Efterretninger, nemlig først
den hellige Skriftes Anmeldning, dernæst troværdige
Mænds og Skribenters optegnede Skrifter." Men det,
den gode Aaker-Sognedegn da i Stedet beretter om
Øens ældste Bebyggelse, er ikke af stort mere Værd;
og hvad de følgende Tiders historisk-topografiske Arbejder om Bornholm meddeler om Øen i de forhistoriske Tider, var gjennemgaaende ikke bedre. I Virkeligheden var Bornholm - den Landsdel, hvis arkæologiske Forhold nu er bedre kjendt r Helhed og Enkeltheder end de allerfleste andre danske Egnes i arkæologisk Henseende saa at sige ukjendt Land
lige til op i anden Halvdel af 19. Aarhundrede.
Med Aaret 1866 indtraadte Vendepunktet. I det
Aar kom Emil Vedel som Amtmand til Bornholm, og
i denne Mand fik den arkæologiske Forskning en
lige fremragende og nidkjær Dyrker. Skjøndt hans
Dag var optaget af administrativ Virksomhed, fik han
dog Stunder til at kaste sig over Undersøgelser i
Marken af Øens rige Fortidslevninger, og allerede i
1870 kunde han i Tidsskriftet "Aarbøger for nordisk
Oldkyndighed og Historie". offentliggjøre sit første
arkæologiske Arbejde, om de bornholmske Brandpletter - en Afhandling, i hvilken han skildrede sine
Undersøgelser af flere hundrede Oldtidsgrave. Aaret
efter forlod Vedel ganske vist Øen for at overtage
Amtmandsembedet i Sorø, og i denne By virkede og
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levede han lige til sin Død i 1909. Men hans varme
Interesse for Bornholm drog ham en Tid lang næsten
aarlig til Øen, hvor han fortsatte sine Undersøgelser
og Udgravninger, virksomt bistaaet af sin fortræffelige
Hjælper, Lærer J. A. Jørgensen i Ibsker. Efter Udgivelsen af en Række Afhandlinger kunde han i 1886
i et stort og stateligt Kvartbind paa over 400 Sider,
med Titlen" Bornholms Oldtidsminder og Oldsager",
give en indgaaende Fremstilling af Øen i den forhistoriske Tid. Selv tænkte han, at hans Syslen med
Bornholms Oldtid dermed var sluttet; men nye store
Fund, der jævnlig dukkede frem, nu hyppigst undersøgte af Lærer Jørgensen, foranledigede ham til at
fortsætte Undersøgelserne og Studiet, og i 1897 udkom saa en ny, men noget mindre Kvartbog : "Efterskrift til Bornholms Oldtidsminder og Oldsager". Den
blev Slutstenen paa hans Virksomhed, og saa ejendommelig er det gaaet, at trods alt, hvad der siden
er udrettet, især af Bornholms Museums meget virksomme Bestyrelse, er det dog, som om den arkæologiske Kilde siden er runden noget svagere end i
Vedels Tid. Større Jærnaldersgravpladser under flad
Mark er det i de senere Aar kun i ringe Grad' lykkedes at fremdrage og undersøge.
Vil man skildre Bornholms arkæologiske Forhold,
er det derfor Vedels Bøger, man maa ty til. De ere
Kildeskrifter, som alle Dage - modsat adskillig anden ældre arkæologisk Literatur - ville bevare deres
Værd, fordi de i lige Grad ere udtømmende og ædruelige.
.
Det Spørgsmaal, man da strax opkaster, er dette:
hvornaar har Bornholm faaet sin første Befolkning?
Længe, endnu et Stykke op i indeværende Aarhun-
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drede, hed det, at først sent, vel i Begyndelsen af
det 3. Aartusinde f. Chr. F., kom Mennesker til Bornholm. Det kan til en vis Grad, dog med en større
Modifikation af Tidsangivelsen, nærme sig det rigtige,
hvis man denned tænker paa en større, sammenhængende og kontinuerlig Bebyggelse. I de senere Aar
er der imidlertid paa Bornholm gjort enkelte Oldsagfund af betydelig større Ælde og som vise, at
Mennesker i hvert Fald strejfvis have færdedes paa
Øen i et langt ældre Afsnit af Oldtiden, i den saakaldte ældste Stenalder. Det er det Kulturafsnit, da Uroxer og Elsdyr strejfede om, da Fyrren var det fremherskende Skovtræ og da Bornholm mulig endnu var
landfast med Skaane og kun ved et forholdsvis smalt
Vand var skilt fra Nordtyskland. Tillige er det det Kulturafsnit her i Landet, som foreligger fyldig belyst
gjennem de i de senere Aar fremdragne store sjællandske Bopladser i Moser ved Mullerup, Sværdborg
og Holmegaard. Paa Bornholm er der fra denne ældste Stenalder fremdraget ialt 4 Stykker, dels en Øxe
af Elsdyrtak (fra Mosemergelen i en Mose ved Torupgaard i Klemensker Sogn) med Hul til Træskaftet og
med en i den brede, lige afskaarne Ende anbragt dyb
Hulning til Optagelse af et Flintskærpe (Fig. 1), dels
3 Benodde med Modhager - to af Stykkerne ddnnede af Elsdyrknogle eller Elsdyrtak, det tredje vistnok af Kronhjorttak - ; alle ere fundne i Mergelen
under Tørvelaget i en Mose paa Vallensgaards Jord
i Aaker Sogn (Fig. 2-4). Faa i Tal som disse ældste
Stenalders Sager fra Bornholm saaledes for Øjeblikket
ere, give de dog Haab om, at der i kommende Tider
vil vise sig flere Fund paa Øen fra dette Landets
ældste Kulturafsnit.
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Almindeligvis regnes den ældste Stenalder i Danmark at gaa tilbage til c. 6000 Aar eller saa før Chr.F.,
og saa gamle omtrent ere vel altsaa Oldsagfundene fra
Vallensgaard og Torupgaard. Derefter bliver for Bornholms Vedkommende, i hvert Fald foreløbig, et længere,
aabent Tidsrum, fra hvilket Oldsagfund ikke kjendes,
og om hvis Bebyggelses- eller Ikke-Bebyggelsesforhold intet kan udtales. Vi skulle helt ned til en, som
det synes, ret sen Del af den ældre Stenalder, Tiden
omkring Aar 4000 f. Chr. F. eller det 4. Aartusinde f.
Chr. F., Køkkenmøddingernes Tid, før der mødes Vidnesbyrd om Øens Bebyggelse, nu dog tillige Vidnesbyrd om en større og i de følgende Tider fortsat Bebyggelse. Køkkenmøddinger (Skaldynger) selv ere
ganske vist ikke trufne paa Bornholm, og det er sikkert ogsaa ret tvivlsomt, om det nogensinde vil lykkes at paavise Tilstedeværelsen af saadanne her. Køkkenmøddingtidens Befolkning i Danmark fæstede
almindeligvis ikke Bo direkte ud mod det aabne Hav ,
men foretrak lune Vige, Fjordindskæringer o. lign.
Steder, hvor de kunde færdes i Læ og dog have
nogenlunde nem Udfart til det aabne Hav. Paa dækkede Vige er Bornholms Kyststrækning imidlertid just
ikke særlig rig.
Derimod er der paa nogle Steder ved Kysten
truffet Bopladslag af anden Art fra Stenalderen, dels
fra dennes ældre, dels fra dennes yngre Afsnit: det
sværeste paa Frænne Mark, en udstrakt Lyngmark
sydøst fra Svaneke. Her er der truffet mørke Kulturlag af indtil en Alens Tykkelse, og i disse Kulturlag
var der adskillige af de for den ældre Stenalder karakteristiske Flintøxer (jvfr. Fig. 5) - Skivespaltere kaldes
de nu almindeligvis, fordi de ere dannede af en Flint-
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Fig. 6. Ih.

Fig. 2.

4/g·
Fig. 3.

4/g.

Fig. 5. Ih
Fig. 4.

4/ 9,

skive - , fremdeles nogle Flækkepile af Flint (Fig. 6),
enkelte Flintbor, flere hundrede Flintflækker eller Brudstykker af saadanne, smaa Flintblokke, en Mængde
Flintaffald, endelig faa Lerkarskaar og en Del tilkløvede og slebne 0xer af en temmelig blød Grønsten.
Af nogenlunde tilsvarende Beskaffenhed og Indhold vare delvis sanddækkede Kulturlag, som fremdroges ved Hammeren Bornholms klippefulde
Nordspids - , paa en bred, jævnt skraanende Sandflade ud mod Kysten. I disse Lag optoges ligeledes
ældre Stenalders Skivespaltere af Flint (Fig. 5), endvidere nogle 0xer af Grønsten, adskillige Flintflækker
og Flintskærver, deriblandt nogle afslaaede af slebne
Flintredskaber, og saa en Mængde Lerkarskaar, tildels ornamenterede.
Der er den Ejendommelighed ved de bornholmske
Bopladsfund fra Stenalderen, at blødere Stenarter ikke
helt sjældent sees benyttede til 0xer. Aarsagen hertil
kan maaske delvis være Vanskeligheden ved at skaffe
det fornødne Raamateriale i tilstrækkeligt store Flintblokke, delvis rigeligere Tilstedeværelse af blødere
Stenarter. Den bornholmske Flint er maaske gjennemgaaende ikke slet saa god som Flinten forskjeIlige andre Steder i Landet og vel heller ikke tilstede i slet
saa stor Mængde. Mulig kunde Sagen ogsaa i nogen
Maade bero paa Tidsforholdene, idet disse bornholmske Kulturlag strække sig fra den ældre Stenalder
ind i den yngre Stenalder, i hvilket Tidsafsnit Grønstensøxer ogsaa andetsteds i Danmark finde Anvendelse. Men Kulturlagene fra Frænne Mark og Hammeren vise saaledes en kontinuerlig Bebyggelse fra
Slutningen af den ældre Stenalder til et Stykke ind i
den yngre Stenalder. Hermed stemmer det ogsaa, at
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der paa visse Dele af Bopladserne viste sig væsentlig
Forskjel med Hensyn til de fundne Redskabers Beliggenhed. Paa Hammeren blev saaledes over en vis
Strækning fundet et overvejende Antal af 0xer fra
ældre Stenalder, medens saadanne næsten ikke forekom paa andre undersøgte Partier af Bopladsen.
Svarende til, at Bopladserne ligge ved Kysten, have
ogsaa den yngre Stenalders Megalithgrave deres Plads
i Kyststrækningerne, ganske vist i en bred Bræmme.
Paa Forhaand skulde man vente, at de store karakteristiske stenbyggede Grave: Dysserne og Jættestuerne i et Land som Bornholm, der er saa rigt paa
det fornødne Byggemateriale, maatte optræde i stort
Antal. Men det er saa langtfra Tilfældet. Af Dysser
forefindes kun en eneste Runddysse, ved Arnager i
Nylarsker Sogn, men overhovedet næppe nogen Langdysse. Derimod kjendes op mod en Snes Jættestuer.
Og saa er der endelig en Del andre Stenalders Grave,
især Hellekister: mandshøje Gravkister byggede af
flade Granitsten eller af Sandstensplader og ofte omgivne af en Jordhøj.
Disse forskjellige Stenalders Stengrave vidne, som
nævnt, ved deres Beliggenhed om, at Bornholms Bebyggelse under Stenalderen væsentlig har formet sig
som en KystbosætteIse. Dette svarer iøvrigt til, hvad
der kjendes fra andre Egne af Danmark og hvad der
nylig ogsaa blev seet i Sønderjylland, idet Stenalders
Stengravene just optræde her i en Bræmme langs
Østkysten, saaledes bl. a. paa meget iøjnefaldende
Maade paa Halvøen Løjt mellem Gjenner Fjord og
Aabenraa Fjord.
Nu kan man jo nok hertil bemærke, at denne ene
Runddysse og de henved 20 Jættestuer og det om-
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trent lignende Antal af andre Stenalders Stengrave
ikke forslaa meget, naar de skulle fordeles ud paa
en Befolkning, der maa antages at have levet i Kystegnene under den yngre Stenalder i Tiden fra c. Aar
3000 til c. 1500 før Chr. F., altsaa i halvandet tusinde
Aar. Stort hjælper det ikke, at i hvert Fald Jættestuerne ere Fællesgrave, bestemte for og benyttede af
adskilIige Individer.
Vi maa imidlertid supplere disse Stenalders Stengrave med en Række samtidige Grave af ganske anderledes primitiv Art, Grave indrettede under den
jævne Markflade og uden nogensomhelst Stenomsætning. Men kun i særdeles gunstige Tilfælde ville
ubrændte Menneskeskeletter fra saa fjerne Tider have
kunnet bevare sig og hvis Gravene da ere udstyrede med tidsbestemmende Gravgods - Syn for
Sagen dermed være vundet for, at man der virkelig
staar overfor Stenalders Grave. Vedel nævner enkelte Exempler paa saadanne formentlige, simple
Stenalders Fladmarksgrave.
Men saa maa man selvsagt til Slut, til Bedømmelsen af den yngre Stenalder og dens Udbredel se
paa Bornholm, medtage Grupperne af Oldsagmateriale - baade det, som er fremdraget i Grave og det,
som er uden al Forbindelse med Gravanlæg. Oldsager fra den yngre Stenalder ere fundne rundt om
paa øen. Fra en halv Snes Jættestuer og lign. store
Stengrave foreligge Fund, mest bestaaende af slebne
Flintøxer, Pilespidser (jvfr. Fig. 7) og Flækker af Flint,
Ravperler af forskjeIlige Arter (Fig. 8), Lerkar osv
Fra Gravkister haves bl. a. nogle Dolke og Spyd ~
spidser af Flint, nogle smukt slehne Huløxer af
Flint (Fig. 9) og nogle ikke mindre smukke Strids17
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Fig. 7.

4/r,.

Fig. 9.

3/S•
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Fig. 12. 3/5.

Fig. 10.

3/7•

øxer af Sten, af en baadformet Type og med en lille
rørformet Forlængelse ved Skafthullet, til bedre Fastgjørelse af Træskaftet (Fig. 10). Af disse forskjellige
Fund fremgaaer det iøvrigt, at her som andetsteds
repræsentere Jættestuerne, i hvert Fald delvis, en tidligere Tid af den yngre Stenalder, Gravkisterne Kulturafsnittets Slutning.
Hertil kommer saa en lille Række samlede Fund,
hvert bestaaende af et større eller mindre Antal ganske ensartede Flintsager : Øxer, Spydspidser osv., alle
fremdragne i Mark og Mose, hvor de i sin Tid formentlig ere blevne nedlagte som Offergave til Guderne
eller i andet religiøst Øjemed. Nogle Stykker udmærke sig ved særlig smukt Arbejde, saaledes bl. a.
et sjælden langt Flintspyd, fra Nylarsker (Fig. 11),
og en Række tilhuggede, skraanakkede Flintøxer, fra
Brogaard i Pedersker Sogn (Fig. 12).
Og saa maa endelig tilføjes den talløse Række af
enkeltfundne Stenalderssager, af de forskjellige Arter, som nu engang ere ejendommelige for den yngre
Stenalder, lige fra spids-, tynd- og tyknakkede Flintøxer til svære Arbejdsøxer af Granit, Stridsøxer, Spydspidser og Dolke, Pilespidser, Flintblokke og Flækker osv. osv. Disse Sager ere helt igjennem af samme
Typer, som anvendtes andetsteds i Danmark og saaledes vare Fællesgods. Hvad Findested angaaer ere
Sagerne ikke alene fremdragne i den brede Kystbræmme, hvor de samtidige Sten grave have hjemme,
men de hidrøre ogsaa fra Øens Indre, som Udtryk
for, at den yngre Stenalders Befolkning har færdedes
næsten overalt paa Øen, ogsaa paa de store Hedestrækninger, om den end ikke eller vel ikke i Almindelighed har haft Boliger der.
17*

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Nittende Bind, Rønne 1928

260
De her nævnte forskjellige Arter Oldsagfund lære
os, at Stenalders Befolkningen paa Bornholm i Hovedtrækkene har haft den samme Levevis som andetsteds i Danmark: under den ældre Periode været en
Fisker- og Jægerbefolkning, under den yngre Stenalder, d1 Bebyggelsen bredte sig ind fra Kysterne,
en delvis kvægavlende og agerdyrkende Befolkning.
Engang i det 2. Aartusinde f. ehr. F., snarest ved
Midten af Aartusindet eller lidt før, lagdes Flintkniven
til Side og afløstes af Bronzedolken. Flinten og Ste
nen blev nu ikke mere det almindelige Raamateriale
til Vaaben og Redskaber, men Bronzen, dette B1andingsmetal af Kobber og Tin, som man ad Handelens Vej tilbyttede sig fra metalrige Egne sydpaa i
Europa. Endnu saa sent som ved den yngre Bronzealders Slutning vise dog Fund fra Bopladser, at man
trods alt eller rettere paa Grund af Bronzens Kostbarhed som indført Vare i Sammenligning med Flinten jævnlig i Danmark har holdt fast ved Flint til
visse Arter af dagligdags Smaaredskaber og paa samme Maade hist og her ogsaa benyttet Dyreknogler
i Stedet for Br'onze.
Bronzealderen indlededes næppe ved Indvandring
af nyt Folk, men Overgangen til Metalkulturen gik
jævnt og gradvis for sig. Saaledes altsaa ogsaa paa
Bornholm. Som en Art Udtryk derfor sees, at Bebyggelsen her under den ældre Del af Bronzealderen for
en væsentlig Del holdt sig til det samme Omraade
som under den yngre Stenalder, om end den rigtignok tillige bredte sig noget længere ind i Landets
Indre. Det er atter her de jordfaste Oldtidsmindesmærker, som ere vor Ledestjærne, i dette Tilfælde de
store toppede eller rundthvælvede Gravhøje, opdyn-
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gede af Jord fra nærmest omgivende Markflade. Efter
alt, hvad man veed, maa disse anselige Gravhøje vistnok for en stor Del, om ikke for Størstedelens Vedkommende, henføres til den ældre Bronzealder, Tidsrummet fra Midten af 2. Aartusinde f. ehr. F. til c.
9. Aarh. f. ehr. F. Af saadanne Høje kjendes paa
Bornholm mellem 600 og 700; men heraf er rigtignok omtrent Halvdelen forlængst sløjfet, og af den
anden Halvdel ere mangfoldige mere eller mindre beskadigede.
Hvis man simpelthen optalte Højene sognevis,
vilde Resultatet blive, at Højene vare saa nogenlunde
ligelig fordelte over samtlige Øens Sogne med Undtagelse af Bodilsker Sogn, der kun har ganske enkelte. Gransker man derimod deres nøjere Beliggenhed, vil man faa et Indtryk af, at de næsten udelukkende høre hjemme i de mere gode og frugtbare
Egne, og at kun ganske faa optræde i Lyngstrækningerne eller i de dertil grænsende Egnp af det dyrkede Areal. Af de c. 75 Høje, som kj endes i østermarie Sogn, have saaledes kun faa deres Plads i Lyngen, medens de 50 optræde i den gode nordøstlige
Tredjedel af Sognet. Af c. 60 Høje i Aaker Sogn
forekommer ikke en eneste paa Lyngen, medens saa
godt som alle ligge i den sydvestlige Halvdel, Sognets bedste Parti. Det samme gjentager sig i de
fleste andre Sogne.
Højene ere iøvrigt stundom samlede i Grupper,
som om de repræsentere bestemte Bosteder. Saaledes
kjendes nogle Steder 5-6 Høje i Gruppe eller Række, f. Ex. Sillehøjene i Sandflugtsskoven i Knudsker
Sogn, andre Steder 7 Høje, atter andre 10 eller endnu
lidt flere.
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CentraJgraven eller Bundgraven, over hvilken disse
store kuplede Jordhøje ere opkastede, har ofte vist
sig at være dannet som en a.nseIig, stensat Kiste.
Enten har man til den benyttet flade Granitsten eller,
hvor Sandsten har været at faa i Nærheden, flade
Sandstensplader. Kisterne ere i Reglen meget nøjagtig satte med Sidesten, Endesten og Dæksten ; undertiden er der ogsaa flade Bundstensplader, men
hyppig er Bunden dog brolagt med smaa, runde Sten.
Og saa ere Kisterne af ganske anselig Størrelse, langt
over Mandslængde. De have været beregnede til at
optage ubrændte Menneskelig.
Tilsvarende Kister kjendes ogsaa fra samtidige
Høje i det øvrige Danmark, om end forholdsvis næppe
i saa stort Antal som paa Bornholm, tildels vel fordi
Stenmaterialet hist ikke altid har været saa let tilgængeligt som her.
I adskiIIige ældre Bronzealders Høje paa Bornholm har der dog ikke været noget særligt Gravgjernme at spore, men Liget har, som Vedel udtrykker sig, simpelthen været lagt paa Højens Bund og
en Dækning af Rullesten lagt derover. Om Forholdet
dog altid har været saa beskedent, turde være noget
tvivlsomt. Andetstedsfra i Landet kjendes tilsvarende
Sten dynger paa Bunden af Høje og deri eller derunder ubrændt Menneskeskelet med samt sit Gravudstyr. Men i de fleste Tilfælde har Liget sikkert
været indesluttet i en Trækiste, enten en Bulkiste eller
en Fjælekiste; hvor gunstige Omstændigheder dog
ikke have foreligget, ere disse Trækister i Tidens Løb
opraadnede og sporløst forsvundne, og det seer da nu
ud, som om Liget umiddelbart har været dækket og
skjult under den skærmende store Stendynge. Noget
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saadant har vistnok ogsaa været Forholdet paa Bornholm.
Det Gravudstyr, der under den ældre Bronzealder
har været medgivet den Døde, er i det hele og store
af ganske samme Art som i de samtidige Grave i
det øvrige Danmark; i Mandsgrave er det overvejende
Vaaben: Sværd (fig. 13), Spydspids og Øxe (Fig. 14),
endvidere Kniv (Fig. 15), Syl, Guldring (Fig. 16), Dop
(Fig. 17) o. a., i Kvindegrave derimod mest Smykker, saasom stor Halskrave, Bælteplade, Smykkedopper, Guldringe, Spænde o. lign. En ejendommelig og udpræget bornholmsk Form er en Art store
og smukke Spænde (Fig. 18) til Sammenhæftning af
Klædedragten, dannede af en flad Bronzeplade af spids
rhom bisk Form; ved begge Ender er Pladen trukken
ud til en Traad, der afsluttes i en flad Spiral. Bornholmske Spænder kaldes slet og ret denne Form,
som nu foreligger i c. 25 Exemplarer. Karakteristiske
for Bornholm som de ere, maa de utvivlsomt ogsaa
være fremstiIIede paa Øen, og de afgive saaledes et
indirekte Vidnesbyrd om, at Tilvirkning af Bronzesager har fundet Sted paa Bornholm, selvom man
endnu ikke har haandgribelige Beviser derfor i Skikkelse af Støbeforme og SmeItedigler. Naar man imidlertid paa et i hvert Fald nu saa øde og goldt Sted
som i Bulbjærg Klitter i Nordjylland ud mod Vesterhavet har fundet et Bronzealders KuIturlag indeholdende Rester af Smeltedigler og Støbeforme som
Vidnesbyrd om en der paa Stedet foregaaet Bronzestøbning, er det naturligt at antage, at Fremstilling
af Bronzegjenstande har været almindelig udbredt i
Danmark og saaledes ogsaa drevet paa Bornholm.
Henimod Slutningen af den ældre Bronzealder
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indtraadte paa Bornholm ganske som i det øvrige
Danmark en væsentlig Ændring i bestaaende Gravskik, idet Jordfæstelse af Ligene ubrændte begyndte
at afløses af Ligbrænding. Dette havde bl. a. til Følge,
at Gravgjemmet, den mandslange eller mere end
mandslange Kiste, maatte forekomme urimelig stor
til den lille Klat Ben, der blev tilovers efter Ligbrændingen, og Gravgjemmet indskrænkedes da efterhaanden mere og mere i Størrelse for i Løbet af den
yngre Bronzealder at ende som en lille firkantet Stenkiste eller for at afløses af Lerkar, der kunde rumme
de brændte Ben fra Ligbaalet, el. lign. Almindeligvis
ere disse Lerkar af ret simpel Form og Udstyr. Enkelte ere til Erindring om en Hytte oventil lukkede
og paa Siden forsynede med en firkantet Aabning,
der lukkedes med en Lerplade (Dør) og en indskudt
Pind foran denne (Fig. 19).
Denne Udviklingsgang i Retning af noget simplere
og mere uanseligt havde fremdeles til Følge, at Opførelsen af de store, rundthvælvede Gravhøje bortfaldt. Under den yngre Bronzealder nøjedes man oftest med at hensætte de benfyldte Urner i Udsiden
af ældre Tiders Gravhøje, og kun sjældent opkastedes af nyt ganske lave Smaahøje over Gravene.
Paa Bornholm medførte Ligbrændings-Gravskikken
derimod snart Fremkomsten af' en helt ny og ejendommelig Art Gravmindesmærker, de saakaldte Stenrøser.
Røserne vise sig i Terrænet som ganske lave,
runde Tuer, oftest af 4-6 Alens Tværmaal. De ere
dannede af haand- og hovedstore Sten, der ere dyngede sammen uden nogensomhelst mellemliggende
Jordfyld, og disse Stendynger ere ikke dækkede af

Fig. 17. 2/3,

Fig. 15. Ih

Fig. 13. Ih
Fig. 16. 3/r,.

Fig. 18.
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andet end det tynde Lag Mos eller Lyng eller Græs,
som i Tidernes Løb selv har kunnet danne sig og
drage sig hen over Stenene. l Reglen indeholder
hver Røse kun en enkelt Grav, der da enten bestaaer
af et med brændte Menneskeben fyldt Lerkar eller,
sjældnere, er en lille Gravkasse af flade Sandstensplader, i hvilken da Resterne fra Ligbaalet ere nedlagte. l ikke ganske faa Tilfælde have de brændte
Ben ligget løst mellem Røsens Sten eller under en
flad Sten paa dens Bund, i en Klump tilsyneladende
uden nogetsomhelst omsluttende Gjemme.
Røserne optræde snart enkeltvis; snart og oftest
ere de dog samlede i større Grupper paa indtil 100
eller endnu flere. lalt regnes, at om ved et Par Tusinde Røser endnu ville kunne paavises paa Bornholm, og at mere end et Tusinde vides at være sløjfet i 1860'erne og 1870'erne.
Trods dette overordentlig store Antal have Røserne
dog kun en begrænset Udbredelse paa øen. De findes saaledes næsten aldrig i umiddelbar Nærhed af
større Gravhøje, men have gjennemgaaende deres egne
Pladser, hvor de ere fremherskende, navnlig i de mere
golde Egne, især opad Højlandets Skraaninger og
paa de store ufrugtbare Strækninger, som derfra
skyde sig ud i Omegnen, saavelsom paa de golde
Klippestrækninger og i Skovegnene langs Øens nordøstlige og nordvestlige Kyster. Vedel har ikke rigtig
kunnet forklare denne Forskjel mellem Højenes og
Røsernes Beliggenhed. En Tid lang, da han endnu
ikke var klar over Tilstedeværelsen af to kronologisk
forskjellige Bronzealdersperioder, en ældre og en
yngre, troede han, at Røserne vare Menigmands Grave
i Modsætning til de anselige Gravhøje, som efter
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Fig. 21. 417.

Fig. 22. 1/2,

fig. 20.

Fig. 19. lh.

Fig. 23.

2/3,

3h.
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hans Formening dækkede Stormandsætternes Grave.
Men denne Tydning bortfaldt med den faktisk tilstedeværende store Tidsforskjel mellem de nævnte to
Arter af Gravmindesmærker. Røserne ere i Virkeligheden en fuldgyldig Form for den yngre Bronzealders Gravanlæg paa Bornholm. Men Side om Side
med Røserne J: samtidig med dem, forekomme som foran nævnt - ogsaa Urnegrave enten anbragte
i Udsiden af ældre Høje eller under flad Mark. Gravgodset i Røserne og i Urnegravene er det sædvanlige, der kjendes fra samtidige Grave i det øvrige
Danmark, oftest faa og ubetydelige Smaagjenstande
af Bronze: en Syl, en Naal, en Knap, en Kniv, en
Niptang (Fig. 20) etc. Det hængte sammen med den
religiøse Forestilling, der knyttede sig til Ligbrændingsskikken, at den døde gjennemgaaende ikke
skulde have virkelige Kostbarheder med sig i Graven.
Hvad stort og smukt den yngre Bronzealders Metalstøbere evnede at præstere, lærer man som Regel
bedst gjennem de samlede Nedlægninger af Sager i
Mark og Mose eller gjennem EnkeItfund. En stor
Bøjlenaal og et Hængekar af Bronze, fra bornholmske Depotfund, ere gjengivne i Fig. 21 og 22. Et og
andet er tillige af sjælden Form, saaledes nogle store
Celter (0xer), der ellers have deres rette Hjemsted i
Sverige (Fig. 23).
Men Røserne ere tillige indenfor dansk Omraade et
overvejende bornholmsk Fænomen. De kjendes kun
sporadisk i det øvrige Land, og paa samme Maade
ere Fladmarks-Urnegrave fra den yngre Bronzealder
hellerikke saa forholdsvis almindelige i Jylland og
paa Øerne som paa Bornholm. Lokale Ejendommeligheder gjøre sig saaledes gjældende her allerede un-

der Bronzealderen, og desuden skabte Bornholmerne
under Bronzealders Forløbet andet, der præger Øens
arkæologiske Forhold. Her tænkes for det første paa
Helleristningerne, disse ejendommelige Indhugninger

-------------------.

~-----/~

=_.... l: ,4len

HELLERISTNING VED ALLINGE (nu ødelagt). •

paa Klippeflader, i Skikkelse af Skibe, Hjulkors,
Kredse, skaalformede Fordybninger etc. (se Afbildn.). I
det øvrige Danmark, hvor Klippeflader mangle, maatte
man nøjes med Rullestensblokke til slige Figurfremstillinger. For det andet tænkes paa Bautastenene,
der vel for en Del hidrøre fra den senere Bronzealder og den tidligere Jærnalder, medens mange andre snarere ere fra Oldtidens Slutning.
Ifølge Vedel forefindes endnu dels som staaende

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Nittende Bind, Rønne 1928
270
i oprindelig Stilling eller som gjenrejste, dels som
omfaldne op imod halvfjerdehundrede Bautasten paa
Bornholm, og Antallet af bortfjernede og ødelagte
Bautasten, hvorom Erindring endnu haves, sættes til
c. 600. Det skulde saaledes blive nær op mod et
Tusinde Bautasten, der vides at have haft deres Plads
paa øen. Ofte ere Bautastenene samlede i større
eller mindre Grupper. Den største Samling paa Bornholm har rimeligvis været den, som med flere nærliggende Grupper strakte sig ved Bakkegaard i Rutsker Sogn, idet den efter Sigende omfattede over 100
Sten; denne Samling er imidlertid forlængst tilintetgjort, og nu er vistnok kun en eneste Sten tilbage
som Minde om fordums Herlighed. Ved Grødeby i
Aaker Sogn har været en Samling paa c. 70 Bautasten, af hvilke nu kun 3 ere tilbage. Den største
endnu bevarede Gruppe har sin Plads i Kratskoven
Gryet i Bodilsker Sogn; ialt findes der et Par og
tresindstyve større og mindre Sten. Ikke meget ringere er en Gruppe i den lille Lund Louiselund i
østermarie Sogn, idet den omfatter et Par og halvtres Sten, men tidligere skal der have været en Del
flere, som nu ere bortførte og ødelagte. Af den store
Samling paa Bakkerne ved Store og Lille Bjærgegaard i Vestermarie Sogn ere ligeledes de fleste, c. 25,
endnu bevarede.
For flere eller vel endog for de fleste af de store
Bautastensgruppers Vedkommende kan man med
temmelig stor Sikkerhed sige, at Stenene ikke ere knyttede til Grave. Derimod er det ikke helt sjældent, at
enkeltstaaende Bautasten have Forbindelse med Gravmindesmærker, og saadanne Sten paa Høje og Røser
have sikkert, paa lignende Maade som senere Rune-
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stenene, skullet være en Art Gravsten over Afdøde.
For de store Bautastensgruppers Vedkommende maa
e~ anden Forklaring søges. De ere mulig rejste til
M~nde om Afdøde og til Hæder for dem, eller de ere
Mtndesten om Begivenheder.
I det øvrige Danmark, baade i Jylland og paa
Øerne, ere Bautasten d eri m od sj æld _ w~~~..,.,.....,-:--:-:o--:---:--:-.,.-...,
ne. Ogsaa disse
Oldtidsmindesmærker vise da,
med meget andet,
at Lokaludviklinger og Lokalejendommeligheder
have gjort sig gjældende i Danmark,
og da ikke mindst
paa en saa isoleret
liggende ø som
"liESTESTENENE" VED GUDHJEM.
Bornholm.
Ret et Indtryk heraf faar man ved at vende sig til
Ja:rnalderen, den Periode, der med Begyndelse ved
MIdten af Aartusindet f. Chr. F. har varet indtil c. Aar
1000 e. Chr.
Her er der strax et Ord, en alt overskyggende Be-

tegne~se, som møder os paa Bornholm, og det er
Ordet; Brandplet. Det er Vedel, vi skylde vor Viden
om dette Fænomen. Vistnok er Opdagelsen af Brandpletterne det mest betydningsfulde, han ved sine Undersøgelser fik Tag i; gjennem dem blev han i Stand
til at belyse Jærnalderens hidtil saa dunkle Begyndelse i Danmark.
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Brandpletterne ere Grave, efter vanlig Skik i den
ældste Jærnalder anlagte under Markflade. Det er
gjerne kjedelformede, 1~2 Fod vide og halvt saa dybe
Huller eller Gruber i Jorden, fyldte med sort Jord,
Kulstumper, brændte Menneskeben og saa tillige oftest rummende forskjelligartede Gjenstande, der have
været medgivne den Døde paa Ligbaalet. Brandpletternes Indhold er saaledes kort og godt, hvad der er
samlet sammen fra den Dødes Baalfærd. Ofte ere Pletterne foroven dækkede med en flad Sten.
Brandpletterne forekomme rundt om paa Bornholm, der saaledes nu har været nogenlunde jævnt
befolket, dog med Undtagelse af Højlyngen i det
Indre. Snart ligge de enkeltvis eller i ringe Antal
sammen, snart og oftest ere de dog samlede til store
fælles Gravpladser. Mere end 2000 ere efterhaanden
undersøgte. Den største og mest betydningsfulde
Gravplads er afdækket ved Kannikegaard i Nærheden
af Nexø, idet der her fremdroges c. 800. Gjennem
Undersøgelsen af disse tilsyneladende meget uanselige Oldtidsmindesmærker og især gjennem Studiet
af de i dem værende Oldsager skjønnede Vede!, at
Brandpletterne kunde og maatte henføres til 3 tidsforskjellige Grupper, som han betegnede med Bogstaverne A, B og C ~ nu bruges de mindre neutrale, men mere sigende Betegnelser: førromersk Jærnalder, romersk Jærnalder og Folkevandringstid. I den
førromerske Jærnalder ~ Jærnalderens ældste Kulturafsnit, det, med hvilket Brandpletterne sætte ind ~
er Gravgodset væsentligst Smaasager saasom Bæltehager (Fig. 24), Bøjlenaale og Lerkar. Med den
romerske Periode (Aarhundrederne nærmest efter
Chr. F.) blev Gravgodset gjerne fyldigere; foruden
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Smaagjenstande af aIlehaande Arter (Bøjlenaale, Knive, Nøgler, Perler, Svinghjul til Haandten osv.) forekomme Vaaben (Fig. 25- -26) og Lerkar, af og til
endog Hængesmykker af Guld (Fig. 27); Metalsagerne ere nu stundom beskadigede paa Ligbaalet,
stundom forsætlig ødelagte. I Folkevandringstidens _
Brandpletter er Gravudstyret af noget lignende Art,
men Oldsagerne ere af andre Typer.
Vedel gjorde nu tillige en ganske smuk Iagttagelse,
der støttede hele hans Grupperingsteori, nemlig den,
at Brandpletterne af de forskjellige Tidsgrupper paa
Kannikegaard-Gravpladsen gjerne laa skilte i en vis
Rækkefølge. Længst mod Nord fremdroges hovedsagelig Brandpletter fra den førromerske Jærnalder.
De fra den romerske Periode havde saa Plads væsentlig midterst, og de fra Folkevandringstiden samt
Grave fra samme Kulturafsnit, men indeholdende
ubrændt Lig, Jaa i Reglen længst mod Syd.
Indtil i 1880'erne og noget senere endnu gjaldt
Brandpletterne for et særlig bornholmsk Fænomen.
Nu er det imidlertid efterhaanden se et, at Brandpletter ogsaa forekomme andetsteds i Danmark, her dog
alligevel kun forholdsvis faatalligt i Sammenligning
med paa Bornholm. Det er andre Gravformer, som
udenfor Bornholm samtidig ere de fremherskende.
Endvidere have Vedels Undersøgelser godtgjort, at
Bornholm gjennem hele den førromerske og romerske Jærnalder og delvis tillige i Folkevandringstiden
har holdt fast ved Ligbrænding som eneraadende
Gravskik, og det uagtet man i Aarhundrederne nærmest efter Chr. F. baade paa de andre danske Øer
og i Jylland anvendte Jordfæstelse af Ligene ubrændte
i ikke ringe Omfang ved Siden af Ligbrænding. Born18

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Nittende Bind, Rønne 1928

274

Fig. 26.

Fig. 25.

1/4,
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Fig. 24.

ih

Fig. 28.

~h~

1/4,

Fig. 27.

Fig. 29.

~/3'

ilt.

holmerne holdt fast ved de tilvante Forhold med Ligbrændingen, som havde været herskende Gravskik
lige siden Slutningen af den ældre Bronzealder, i et
Aartusinde eller saa omtrent. I denne Forbindelse
skal ogsaa nævnes, at Skikken at opkaste Røser blev
fra Bronzealderens Slutning bibeholdt et Stykke ind
i den tidlige Jærnalder.
Hvorledes svarer nu Gravudstyret i de bornholmske Brandpletter til Gravudstyret i de samtidige Grave
andetsteds i Danmark? Paa Forhaand vilde det være
naturligt at vente, om Forskjel i Gravform ogsaa
skabte Forskjel i Gravudstyr. Og saaledes er det tildels ogsaa.
De førromerske Brandpletter paa Bornholm indeholde, som foran nævnt, oftest Bæltehager, Bøjlenaale
og Smaakar af Ler. De samtidige Grave i Jylland
- fra 0erne ere den førromerske Jærnalders Grave
endnu ikke fyldigt repræsenterede - ere derimod hyppigst Urnegrave, og det sparsomme Gravgods 0skenringe og Naale, aldrig derimod Bæltehager ; senere
hen i Kulturafsnittet er der derimod stundom Vaaben
eller Bøjlenaale m. m. Overensstemmelse er der saaledes forsaavidt ikke. Og dog er der mellem de bornholmske Bæltehager og Bøjlenaale paa den ene Side
og de jydske 0skenringe og Naale paa den anden
Side i hvert Fald den Parallelisme, at Gravgodset i
begge Landomraader har været ganske tarvelige Smaa·
sager bestemte til Brug ved Klædedragten.
I den romerske Jærnalder er der derimod delvis
nogen Lighed, hvis man sammenligner de bornholmske Brandpletter med Urnegrave eller andre Grave
med brændt Lig i det øvrige Danmark. Men stor
Uoverensstemmelse selvfølgelig, hvis Sammenlignin18" .
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gen gjælder Brandpletter og Skeletgrave. Uden Sidestykker paa Bornholm ere saadanne rigt udstyrede Skeletgrave som de ved Hoby og JueIlinge paa Lolland,
de mange sjællandske og fyemke Skeletgrave med
rigt Udstyr af indførte Metalkar m. m., samt de nørrejydske Lerkargrave med det store Sæt af Mad- og
Drikkekar af Ler. Men selvom man holder sig til
noget saa simpelt og ligetil som Lerkarrene paa Bornholm og Lerkarrene i Jylland i den ældre Jærnalder,
er der ikke megen Lighed hverken i Form eller Ornamentik. Pottemagerne i øst- og Vestdanmark gik deres egne Veje, fulgte ogsaa Forbilleder og forskjellige
Dekorationsmotiver. Jo længere frem i Oldtiden man
kommer, jo mere gjøre lokale Forskjelligheder sig
gjældende, begunstiget som Forholdet jo er paa
Grund af Landets Adskillelse ved Sunde og Bælter.
For Folkevandringstiden s Vedkommende staar Sagen paa lignende Maade. Sammenlignes Brandgrave
i øst med Brandgrave i Vest, er Forskjellen ikke saa
stor. Men sammenligner man Skeletgrave hist med
Skeletgrave her, stiller Sagen sig anderledes. Saadanne
rigt udstyrede Skeletgrave, som ere fremdragne 'jsær
i det sydøstlige og sydlige Sjælland, kjendes ikke
paa Bornholm, om end adskilligt tyder paa, at Velstand dog ogsaa har hersket her dengang. Et Glaskar fra Bornholm er gjengivet ved Fig. 28, en Bronzebøjlenaal ved Fig. 29.
Vi ere nu naaede ned til det Afsnit af Jærnalderen,
der almindelig kaldes den efterrornerske Periode,
5.-8. Aarhulldrede e. Chr. F. Under dette Kulturafsnit indtager Bornholm absolut en Særstilling for
Gravfundenes Vedkommende. Thi det er egentlig kun
her, at Gravfund fra dette Kulturafsnit ere fremdragne

i større Mængde. Nåar saadanne derimod ere faatallige fra hele det øvrige Danmark, er Grunden mulig
for en Del den, at man her nu ikke længere brugte
at medgive den Døde et Gravudstyr, hvorfor Gravene
unddrage sig Eftertidens Opmærksomhed.
Paa Bornholm er ved Midten af 1. Aartusinde Ligbrændingsskikken, som under Folkevandringstiden
var stærkt paa Tilbagegang, væsentlig ebbet ud. Under den efterrornerske Periode nedlagdes Ligene
ubrændte under Markflade og dækkedes da ofte med
et Stenlag; eller der opkastedes over dem en lav,
lille Jordhøj. Gravene ere gjennemgaaende ganske vel
udstyrede med Gravgods: i Mandsgravene Vaaben eIler andre Gjenstande hørende til Krigerens Udrustning, i Kvindegravene Smykker af uædelt Metal eller
af Glas. Bedst ere Forholdene kj endte fra to store
Gravpladser i østerlarsker Sogn, fremdragne ved
Bækkegaard og Lousgaard. Fra Bækkegaard-Gravpladsen hidrører bl. a. et stort Antal Bronzespænder
af flere forskjellige Former: enten brede bøjleformed~
(jvfr. Fig. 31) eller næbformede - saaledes kaldte
paa Grund af deres Lighed med et bredt Fuglenæb eller formede som en lille Fugl eller dannede af en
rund eller aflangt firkantet, flad Plade (jvfr. Fig. 30)
eller en hvælvet Plade dekoreret med et Dyrebillede.
Af Glasperler indeholdt Gravpladsen ialt ikke mindre
end halvtredje Tusinde.
Fra dette Kulturafsnit hidrøre ogsaa Fund af Guldsager, fra Mark eller Mose .~ det var jo nu ret egentlig Oldtidens Guldalder. Der foreligger Guldringe,
enkelte Guldbrakteater (Fig. 32) - disse ejendommelige, smaa runde Hængesmykker med figurlige Fremstillinger - samt de saakaldte Guldgubber (Fig. 33) -

·,1
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Fig. 33. lh.

Fig. 32.

Fig. 31.

1/1'

1h.

Fig. 30.

1/1.

Fig. 35.
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ganske smaa, tynde Plader af Guldblik prydet med
Menneskefremstillinger og formentlig bestemte til Pynt
ved Klædedragten, men udenfor Bornholm lidet
kj endte fra Danmark. Og saa er der en Del Guldmønter, indførte sydfra - talende Vidnesbyrd om de
livlige Handelsforbindelser, hvori Bornholm stod med
Omverdenen.
Endelig kommer saa det sidste Afsnit af Oldtiden,
Vikingetiden, det 8.-10. Aarhundrede, denne mærkelige Periode, da Norden stod sejrrig i Vaaben overfor
det øvrige Europa, da Riger grundlagdes af Nordboere paa talrige Krigstog i England, Irland, Frankrig osv. og da irsk og senere karolingisk Kunst øvede
en betydelig Indflydelse paa vore hjemlige Frembringelser. Ogsaa med Hensyn til Minder fra dette Kulturafsnit staar Bornholm smukt i Sammenligning med
det øvrige Danmark. Klippeøen har f. Ex. ydet et
meget stort Antal Gravfund især fra Kvindegrave ; deres mest karakteristiske Indhold er Spænder, store
ovale og skaalformede (Fig. 34) eller trefligede eller
pladeformede, og alle af Bronze. Blandt andre Sager
til det personlige Udstyr forekomme ogsaa i Gravene
Ringnaale som Fig. 35. Gravene ere beregnede til
ubrændt Lig og ere dels anlagte under Markflade,
oftest dannede som Stenkister eller flade Stenlægninger ; dels er der over Gravene opkastet ganske smaa
Høje.
Som Supplement til Vikingetidens Gravfund staa
visse samlede Nedlægninger af Sølvsager i Mark og
Mose. Der er paa Bornholm fremdraget adskillige
saadanne, med Ringe, Barrer, Hængesmykker i Form
af Thorshamre (Fig. 36), samt Mønter, især arabiske
og tyske fra det 10. Aarhundrede.

Fig. 34. 2/:;.
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I hastige Træk er dermed gjennemgaaet Kulturforholdene paa Bornholm gjennem et Tidsrum af
flere tusinde Aar. Arkæologen holder sig væsentligst
til Mindesmærkerne, de jordfaste Monumenter og de
rørlige Oldsager. Selvsagt interessere ogsaa Oldtidens Befolkningsforhold ham, men disse er det ofte
vanskeligt ret at faa Tag i. En enkelt Gang er her,
overensstemmende med Vedel, antydet, at ny Kultur
ikke synes modtaget paa Bornholm gjennem Indvandring af nyt Folk. Efter Vedels Tid har imidlertid en
svensk Forsker forsøgt sig paa dette særlige Omraade.
Han har for Bornholms Vedkommende villet hævde
større Folkeforskydninger : en Udvandring fra Øen
sidst i det 3. Aarh. e. Chr. F., hvilken Udvandring
for et Tidsrum gjorde Øen delvis folketom ; og denne
Udvandring satte han i Forbindelse med det gjennem
Sagn og Digtning berømte Burgunderfolk, der utvivlsomt er af germansk Herkomst og hvis oprindelige
• Hjemstavn ifølge ham skulde være paa Bornholm.
Efter Udvandringen vilde han saa hævde en Indvandring til Øen fra svenske Egne, Øland og Gotland
- fordi . der er en ikke ringe Lighed mellem den
efterrornerske Periodes Oldsager fra Bornholm og de
nævnte svenske Egne og fordi de bornholmske Fund
fra denne Periode væsentligst stamme fra Øens mod
Sverige vendende Nordøstside.
Hypotesen - thi stort mere er det ikke - har
ikke ret vundet Anklang. I hvert Fald rører den ogsaa
ved Spørgsmaal af sproglig og historisk Art, om
hvilke Arkæologen gjør ikke ganske uklogt i at sige
i nogen Grad Dør forbi. Lad andre Fagfolk dømme
med her.
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