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Træk af

Bornholms Militærvæsens Historie
1 det 19. Aarhundrede
Af Ingvard Olsen.

Bornholm havde i en Aarrække sit eget af den egentlige danske Arme uafhængige Militærvæsen »Militsen«, i hvilken enhver voksen Mand skulde staa lige til sin Død - Embedsmænd
og Degne alene undtagne - medens til Gengæld i den Tid ingen Bornholmer skulde gøre Krigstjeneste udenfor Øen, men
blive og forsvare denne.
Med Undtagelse af lige de øverste Officerer var Officerer og
Underofficerer bosiddende Bornholmere, og da Militsen i lange
Tider var om man saa maa sige »noget for sig selv«, idet den
som nævnt var uden Forbindelse med Rigets øvrige Militær og
sorterede direkte under General Commissariats Collegiet, fik
den heller ikke saa hurtigt Del i de Moderniseringer og Reformer, som i Tidernes Løb fandt Sted indenfor Armeen.
I Begyndelsen af det r9. Aarhundrede synes man dog at
have faaet øjnene op for, at Uddannelsen indenfor den bornholmske Milits maaske efterhaa~den var blevet noget for gammeldags, idet Kongen den 7. Oktober r803 resolverer, at der
fra Militsen det efterfølgende Aar af Dragonerne skal tilkommanderes Eksercerskolen i Næstved 2 Officerer og 4 Underofficerer og af Infanteriet Eksercerskolen i København 4 Officerer og 8 Underofficerer til videre Uddannelse; den heraf flydende Bekostning, noget over 400 Rdlr., skulde udredes af den
militære Ekstrafond, men det tilkendegaves samtidig, at disse
Uddannelsesforholdsregler dog ikke skulde være nogen staaende Foranstaltning, men kunde finde Sted denne ene Gang,
idet Kommandanten paa Bornholm i Fremtiden ved disse paa
Eksercerskolerne tillærte Folk selv skulde uddanne det ham
underlagte Mandskab.
At man iøvrigt indenfor den øverste militære Styrelse ogsaa
paa anden Vis ønskede i den Grad, det var muligt, at skabe en
vis Lighed mellem Klippeøens og det øvrige Lands militære
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Formationer, fremgaar ogsaa af, at Kongen det efterfølgende
Foraar resolverer, at ligesom de kommanderende Generaler
ved hvert Aars Slutning til Hans kongelige Højhed Kronprinsen indsender en Rapport over deres Distrikter, skal Kommandanten paa Bornholm lig.eledes indgive til Hans kongelige Højhed ved hvert Aars Udgang en lignende og fuldstændig Rapport over den ham underlagte bornholmske Milits, bestaaende
af Artilleri-, Cavalleri-, Borger- og Herredskompagnier, saavel
som over de paa Øen værende Befæstningsværker og Arsenalbeholdninger samt hvad dertil er henhørende, og samme Aar
bestemmer Majestæten endvidere, at der ved r. og 2. Borgerkompagni i Rønne og ved 3. Kompagni i Nexø maa, foruden
de hidtilværende Officerer, ansættes endnu en Stabscapitain ved
hvert »da de ere 340 Mand stærke«.
Paa et vist Tidspunkt kneb det ifølge en Indberetning fra
Kommandanten iøvrigt ogsaa med at erholde det fornødne Antal kvalificerede Underofficerer til Dragon- og Infanteri-Kompagnierne, og for at stimulere Tilgangen til disse Stillinger
?efaledes det ved kongeligt ReskriJ:1t af 25. Januar 1805, at
mgen maatte ansættes som UnderoffIcer ved Herreds-Compagnierne med mindre de havde tjent som Underofficerer ved et af
de regulære Kompagnier i 6 a 8 Aar, eller som veltjent Soldat,
Dragon eller Haandlanger i IO a 12 Aar, og at de Underofficerer, som stod ved Herreds-Kompagnierne, ikke maatte bringes i Forslag til Officerer, medmindre de havde tjent i de regulære Kompagnier i nogle Aar som Underofficerer, eller flere Au
som Dragon, Haandlanger eller Soldat.
Samtidig bestemtes, at der ved Kompagnichefs-Posternes Besættelse ved de 4 Herreds-Kompagnier skulde tages Hensyn til
de Løjtnanter, som i lang Tid havde tjent ved de regulære
Kompagnier og formedelst det liden Avancement, der her gaves, endnu i lang Tid ikke kunde vente nogen Forfremmelse
til højere Poster indenfor disse regulære Kompagnier, saaledes
at de maatte bringes i Forslag til Kaptajner og Chefer ved
Herreds-Kompagnierne, naar de boede i Kompagni-Distriktet,
ligesom de ved Herreds-Compagnierne staaende karakteriserede
Kaptajner fortrinsvis maatte foreslaas til Kompagnichefer, naar
en saadan Post i det Distrikt, hvor de boede, blev vakant.
Det approberedes samtidigt, at enhver, som herefter benaadedes med Kaptajns Karakter ved Herreds-Kompagnierne, som
en Udmærkelse maatte bære Armeens Felttegn, og kort efter

II

resolveredes, at da Benævnelsen a la suite er indført i Armeen
~il for Ensartethedens Skyld den samme Betegnelse være a~
mdføre ved det bornholmske Militær, saaledes at de ved Militsen udenfor Nummer og Gage staaende Løjtnanter, der fra
gammel Tid benævnes Løjtnanter reform fremtidig benævnes
Officerer a la suite.
løv;rigt kan det i Forbindelse med Officerernes Tjeneste nævnes, at Kronprinsen i Begyndelsen af 1806 - formentlig paa
given Foranledning - tilskrev Kommandanten, at han stedse
maatte gøre Indstilling om enhver subaltern Officers Forflyttelse fra et Kompagni til et andet og derpaa afvente nærmere
Resolution, forinden saadan Forflyttelse foretoges.
For saa vidt angaar Sanitetstjenesten kan anføres, at Regimentsfeltskæreren ved kongelig Resolution blev fritaget for at
erlægge de anordnede Indtrædelsespenge til »theatrum anatomicum«, og at Collegiet. den 17. MaJ' r806 i Anlednino-b af en
Forespørgsel fra Landkirurgen paa Bornholm om, og hvorvidt
de dertil landet ankomne ueksaminerede Compagnichirurger
kunde anses berettigede til at praktisere paa egen Haand meddelte, at disse Chirurger var antagne og sendte til Bor~holm
det foregaaende Aar som Interims-Chirurger for i Tilfælde af
f?refaldende Fjendtligheder at være Regimentchirurgen til AsSlS.tance ved »saarede Militæres Soignering«, og at man i andet
Trlfælde end dette holdt for, at deres Tjeneste ej burde bruges,
»allerhelst paa Steder langt fraliggende Regimentsch~rurgen,
hvor de skulde handle ene og ikke under hans specielle Anvlsmng. «
I I 806 foreslog Amtmanden ud fra civile Synspunkter og
som Følge af Mangel paa duelige og eksaminerede Dyrlæger
paa Øen, at saadanne hitoges for Militærtjeneste, hvorefter
Collegiet efter at have indhentet en Erklæring fra Kommandantskabet tilskrev Danske Cancelli, at man intet havde imod at to
?yrlæger fritog es for saadan Militærtjeneste, idet de dog ;kulde
I?dfø~es i Rullen under det Herred, hvor de havde Bopæl eller
til hVilket de hørte, og for yderligere at bøde paa Mangelen
af Dyrlæger indgav Amtmanden endvidere Forslag om to Dyrlægers Oplæring ved Veterinærskolen for derefter at ansættes
paa Bornholm, hvilket tildeIs approberedes af Cancelliet som
dog kun vilde gaa med til, at een Lærling fra Bornholm u~der
holdtes paa Veterinærskolen, hvilket ansaas for at være tilstrækkeligt; til at komme i Betragtning ved denne Uddannelse

es,
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,kulde dog kun kunne vælges en Mand, som kunde smede, og
helst en Smedemestersøn.
Den 30. November 18°7 meddelte General Commissar;ats
Collegiet Kommandanten, Oberstløjtnant von Funck, at Hans
kongelige Højhed Kronprinsen havde tilkendegivet Collegiet,
at saalænge Krigen varede og Søen var aaben, skulde KJmmandante n 00- samtlige Officerer af Artilleriet, Dragonerne og Infanteriet b paa Bornholm gives Kantonnementstillæg, ligesom
a la suite Officerer skulde gives Gage og Kantonnementstillæg
efter deres Charge, alt fra den r. September at regne. Det bestemtes endvidere, at naar en Artillerist, Dragon eller Soldat
af den bornholmske Milits udkommanderedes til Tjeneste,
skulde han for hver Dag, han var i Tjeneste, gives henholdsvis
12, IO og 9 Sk., ligesom hver Underofficer for slig Tjeneste
skulde gives saa meget i Tillæg til det, han i Forvejen havde,
at han ialt nød 16 Sko daglig, hvilken Foranstaltning dog først
skulde tage sin Begyndelse fra den r. November samme Aar.
Skulde derimod et helt Korps af Militsen samles og være udkommanderet i over 8 Dage, da bortfaldt denne Betalingsmaade »og i dens Sted gageres Underofficerer, Dragoner, Artillerister og Infanterister af et sligt udkommanderet Korps paa
samme Maade som ved den danske Arme.« Det tilkendegaves
samtidiab Kommandanten , at Kantonnementstillægget for Officererne maanedlig androg for Kommandanten 35 Rd. 32 Sk., f~r
Majoren 12 Rd. 48 Sk., for Regimentskvarter:nester~n og AudItøren IO Rd. og for Adjutanten 3 Rd., hvortil for Sidstnævntes
Vedkommende kom et Tillæg paa 5 Rd. for Tjenesten som
Adjutant, for Feltskæreren IO Rd. og for Bøssemageren 2 Rd.,
medens det ved Artillerikompagniet, de to nationale Dragonkompagnier og fire nationale Infanterikompagnier for en Kaptajn udgjorde IO Rd., for Løjtnanter, Premierløjtn~nte.r, Stykjunkeren og Sekondløjtnanter 3 Rd. og for Kaptaj111øjtnanten
ved det r. Infanterikompagni 5 Rd. I de Tilfælde, hvor Underofficererne og Mandskabet var udkommanderet over 8 Dage
i et Korps, udgjorde den daglige Lønning ved Artillerikompagniet for en Underfyrværker 20 1/2 Sk., for en Konstabel
1
l 1 / 2 Sko og for en Underkonstabel og Haandlanger hver 91/2
Sk., ved de nationale Dragonkompagnier for I Fourer 19 Sk.,
for en Korporal og Tambour hver 16 Sko og for en Dragon
IO Sko og ved de fire nationale Infanterikompagnier for en Sergent 20 1/2 Sk., for en Korporal 141/2 Sko og for en Tambour og
»en Gemen« hver 8 1/2 Sko

I I 807 havde Kongen bifaldet, at en af Komn:an?anten midlertidig foretagen Inddeling af de paa Øen hldtrlværende 2
Kompagnier Dragoner i 4 Kompagnier, der benævne~es henholdsvis søndre, østre, nordre og vestre Dragonkompagm og bruden Officerer hvert bestod af en Vagtmester, 4 Korporaler og
I Trompeter og 119 Mand, forblev gældende, og ifølge en ~~n
20. August 1808 foreliggende Plan for den bornholmske MIlrts
bestod denne da foruden af Personel1et ved Staben samt Rønne
00- Hammershus Fæstning af I Artil1eri-Kompagni, 4 nationale
b
•
.
Dragon-Kompagnier og 4 nationale Infanten-Kompaglller.
Det under Staben og Fæstningen hørende Personel bestod .af
l Kommandant, I Major, I RegimentskvartermesJ;~r, som tillige var Proviant- og Ammunitionsforvalter, I Auditør, I Adjutant, I Feltskærer, I Bøssemager og I Profos samt I l!nderofficer og 9 Gemene, der medførte en samlet ~ekostlll.ng af
2399 Rd 32 Sk., heri dog indbefattet 50 Rd. ul Fæstlllngens
Reparation, 100 Rd. til Artilleriets Vedligeholdelse og 4 Rd.
til Lys og Tra.n.
. .
Artilleri-Kompagniet bestod af I KaptaJ1l, l løjtnant, l
Stykjunker I Underfyrværker, IO Konstabler, 6 Underkonstabler og '200 Haandlangere, ialt 2~0 Mand, I?ede?s hvert
Dragon-Kompagni bestod af l Kaptajn, l Premierløjtnant, l
Sekondløjtnant, I Vagtmester, 4 Korporaler, l Tromp.eter og
I 19 Dragoner eller ialt 51 2 Mand for alle 4 .Kompaglll~r; I?fanteri-Kompagnierne bestod hver af l Kaptajn, I Premierløjtnant, I Sekondløjtnant, I Capitain des Armes, 2 Sergenter, 3
Korporaler, l Tambour og 133 Gemene, hvilket for de .4. Kompagnier gav ialt 572 Mand. De~uden fandt~s ved MIlrtsen I
Kaptajnløjtnant, 4 Herredskaptajner og 2 Pil otter.' saaled.es at
den samlede Styrke kom op paa 1317 Mand, hVIS Lønmnger
tilsammen udgjorde 7248 Rd.
Aaret efter resolverede Kongen imidlertid, at for bedre at
kunne betjene Artilleriet paa Øen skulde Artil1eri-Styrken udvides og inddeles i 2 Kompagnier, af hvilket det Iste eller Sønder og øster Herreds Artilleri-Kompag~i skulde bestaa af I
Kaptajn, I Premierløjtnant, 3 Sekondløjtnanter, I Kommandersergent, IO Overkonstabler, 36 Konstabler og 240 Underkonstabler hvilke sidste skulde udtages af Haandværkere, Daglønnere o~ Fiskere i Købstæderne, nemlig 30 i Nexø, 20 i Aakirkeby, 20 i Svaneke og de øvrige i Sønder og Øster Herre~
der, medens 2det eller Nordre og Vester Herreds Kompagl11
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skulde bestaa af I Kaptajn, I Premierløjtnant, 3 Sekondløjtnanter, I Kommandersergent, IO Overkonstabler, 26 Konstabler og 220 Under konstabler, hvilke sidste skulde tages med 20
fra Allinge og Sandvig, IO fra Hasle, 50 fra Rønne og de øvrige fra Nordre og Vester Herreder.
Lønningerne fastsattes for ældste Kompagnichef til 3°° Rd.
samt 25 Rd. for Fourage til 2 Heste, yngste Kompagnichef
250 Rd. 90 Sk., en Premierløjtnant 159 Rd. 66 Sk., en Sekondløjtnant af l. Klasse 136 Rd. 84 Sk., en Sekondløjtnant af 2.
Klasse 100 Rd., en Kommandersergent 56 Rd. 80 Sk., en Overkonstabel 45 Rd. 26 Sko og en Konstabel 34 Rd. 21 Sko aarlig;
de tre sidstnævnte skulde desuden daglig have 2 Sko i Brødpenge
og en Underkonstabel en aarlig Ducør af I Rd. Fra Munderingskommissionen skulde leveres Armatur og Over- og Undermundering til Kommandersergenterne, Overkonstablerne og Konstablerne og Armatur til Underkonstablerne; Økonomi og
Regnskabsvæsen skulde ved hvert Kompagni staa under Kompagnichefernes direkte Bestyrelse, medens Arsenalvæsenet
alene skulde staa under den ældste Kompagnichefs Overbestyrelse og Ansvar.
Samtidig bifaldtes det, at der for Øen oprettedes et eget
Jæger-Kompagni, bestaaende af en Kaptajn som Chef, I Premierløjtnant, 6 Sekondløjtnanter, 12 Overjægere, af hvilke den
ældste skulde være Kommandersergent, 5 Halvmaaneblæsere,
af hvilke den dueligste skulde være Stabs-Halvmaaneblæser,
og 200 Jægere, som ved de aarlige Sessioner udtoges af Herrederne, nemlig af Sønder Herred 50, Øster Herred 70, Nørre
Herred 30 og Vester Herred 50 Mand. Gagerne var for Kompagnichefen 130 Rd., Premierløjtnanten 60, Sekondløjtnanter
50, Overjægere 18 og Halvmaaneblæsere 18 Rd. aarlig.
Naar Kompagniet var organiseret skulde de dueligste Jægere
avancere tilOverjægere, de dueligste Overjægere til Officerer
og disse igen videre i Kompagniet, idet Indsætning af Officerer
fra Infanteriet ikke maatte finde Sted, hvorimod Premierløjtnanten af Jægerkompagniet godt kunde avancere til Kompagnichef ved Infanteriet, naar han stod for Tur fremfor Premierløjtnanter af dette Vaaben. Jægernes Alder maatte ikke være
under 18 og ikke over 36 Aar. I Fredstid bevilgedes til Skarpskydning med Rifler 20 skarpe Skud pr. Mand og 12 Rdlr.
udsattes aarligen til Præmie for de bedste Skud.
I Slutningen af Aaret 18°9 resolverede Kongen, at da de 4

,

l
I

Dragon-Kompagnier var ens organiserede, skulde de: ved de
2 Kompagnier af disse, som forestodes af Stabskaptajner m:.d
95 Rd. aarlig Gage, reglementeres i deres, Sted en Kompag~11chef ved hvert med 124 Rd. aarlig Gage lIgesom ved de øvng,e
Kompa<>nier af den bornholmske Milits' Dragoner og Infanten.
Desuden befalede Kongen, at saalænge Krigen varede skulde
der reglementeres en Sekondløjtnant mere ved "hvert Dragon- og
Infanteri-Kompagni, ligesom hvert af de førstnævnte Kompagnier skulde tillægges 3 og hvert af de sidstnævnte 2 KorporJ.ls~
aa"er mere end hidtil realementeret, saaledes at hvert Kompag11l
"fik" 8 gagerede Underofficerer;
"
det bestemtes y d er l'Igere, at h vert
af Dragon-Kompagnierne for Fremtiden reglementeredes med 2
Trompetere, og endelig tillodes det Cheferne ,for Borgerkompagnierne i Betragtning af de dem paalagte PlIgter og det Ansvar, de havde, at bære Armeens Felttegn, og et Par Aar s,enere
befaledes det, at den dueligste af Dragon-Kompag11lernes
Trompetere og Jæger-Kompagniets Stabs- og Halvmaan~
blæsere, saalænge Krigen varede, tillagdes 18 Rd. 17 Sko aarlIg
til deres reglementerede Gage.
,
'
Havde Krigen saaledes" medført forskellIge Forbednnger for
Militsen i Retning af Udvidelse af Befalingsmandspersonellet
og Tillæg til Lønningerne begyndte e~ter Fredslut,nmgen Indskrænkninger og Besparelser ret naturhgt at gøre sig gæl~ende,
og som første Led i disse ophævedes ved Parol-BefalIng af
7, Februar 18 14 Øens Guvernementsstab, og den 25· Januar
18 I 6 approberede Kongen en ny Plan f~r, Armeen og befalede
i Forbindelse hermed for Bornholms Mlhts, at der ved hvert
Dragon-Kompagni skulde afgaa en gageret Tromp.eter, at
der ved Jæger-Kompagniet skulde afgaa 3 ~ekon~I~Jtnanter,
som sattes a la suite uden Gage, og at den midlerndig ansatte
Bataillonskirurg ligeledes skulde afgaa; endelig bestemtes et
Par Maaneder senere, at de a la suite ved Militsen ansatte Officerer ikke skulde have Gage under Fredsforhold. At ma~
heller ikke nu holdt saa fast paa den bornholmske Ungdom nI
Fordel for Øens eget Værn fremgaar ogsaa af, at det tillodes
Armeens Artillerikorps at hverve et bestemt Antal Mand paa
Bornholm til at tjene som Underofficerer og Overkonstabler,
doa under Forudsætning af at der hver Gang fandt Korresp~ndance Sted med det da~ske Cancelli, Kommandantskabet
og A~tmanden om, hvorvidt Hvervning kunde ske uden Afsavn for Øen.
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Det tidligere oprettede Jæger-Kompagni har aabenbart været
lidt af en Elite-Vaabenart, thi den 28. Juli r8r6 resolverer
Kongen, at Kompagniet maa forøges med roo Jægere »hvorved
Infanteri-Kompagniernes uforholdsmæssig store Styrke noget
forringes, og det unge Mandskab derved gives Lejlighed til
bedre Dannelse«.
Ved samme Tid dukker Spørgsmaalet om et bornholmsk
militært Musikkorps op, idet Kongen resolverer, at 8 il ro Konstabler af Militsen, som har Lyst og Anlæg for Musik, maa udtages og oplæres deri, dog paa Vilkaar, at dette ej foraarsager
den kongelige Kasse nogen Udgift, ligesom disse Konstabler
desuagtet maa bivaane og forrette Artilleritjeneste som hidtil
og kun skal være fritagne for Ordonnanstjeneste og Arbejdstørn. I r 820 tilstodes der dog Militsens Musikkasse et aarligt
Tilskud paa roo Rd., idet den Underkonstablerne ved Artilleri-Kompagnierne tilstaaede aarlige Dusør af I Rbd. pr.
Mand samtidig inddroges, og desuden havde Kassen nogle
mindre tilfældige Indtægter og en opsparet rentebærende Kapital paa 1000 Rbd. - Musikdirektøren, som var en af de nu
lønnede 14 Overkonstabler, der dannede Musikkorpset, var
tillige Organist i Rønne, men til Trods for, at en saa musikkyndig Mand stod i Spidsen for Korpset, naaede dettes Præstationer ikke nogen høj Grad af Fuldkommenhed. Da Øens Befolkning imidlertid satte megen Pris paa at høre Musikken paa
Eksercerpladserne i Herrederne lagde Kommandanten sig i
Selen for at skaffe Militsen en brugbar Musikdirektør og indberetter i r846, at en aarlig Understøttelse af 50 Rbd. til Hjælp
til Aflønningen af en Musikdirektør, saaledes at denne i Forbindelse med Organistbestillingen i Rønne Bys Kirke ialt erholdt en samlet fast aarlig Løn af 400 Rbd., vilde være tilstrækkeligt til at erholde »et dygtigt Individ« til disse Poster.
Kongen resolverede herefter, at der bevilgedes 50 Rbd. i ekstraordinært Tilskud i omhandlede Øjemed, men Sagen har aabenbart ikke fundet sin Løsning paa det tænkte Grundlag, thi 25.
Juni r 8 50 bifalder Krigsministeriet i Anledning af en fra
Kommandanten indsendt og anbefalet Ansøgning, at en formentlig musikalsk - Malermester ansættes som Musikdirektør, idet det dog tilkendegives ham, at i Fald Stillingen skulde
bortfalde ved den paatænkte Reorganisation af Øens militære
Forhold, maa han finde sig i at afgaa, eventuelt underkaste sig
de Forandringer, som mulig vil blive foretaget i Stillingen,
saafremt den bevares.

Som foran omtalt inddroges i r820 den for Underkonstablerne ved Artilleri-Kompagnierne reglementerede Ducør af
r Rbdlr. r. S. aarlig pr. Mand. Dette skete paa Forslag af
Kommandanten, der oplyste, at disse Kompagnier var lettest
at rekruttere, eftersom baade Borgere og Bønder helst ønskede
at ansættes ved samme og at Ducøren ikke spillede nogen
videre Rolle for de paagældende, og i Stedet foreslog Kommandanten, at der af den samlede Sum, som udgjorde 460
Rbdlr. aarlig, gaves Majoren ved Dragonerne og Jæger-Kompagniets Chef hver et Tillæg paa 50 Rbd., Adjudanten et Tillæg paa 44 Rbd. 68 Sko og Kaptajnløjtnanten et Tillæg paa
45 Rbd. samt at der anvendtes 100 Rbd. aarlig til Musikkens
Vedligeholdelse. Endvidere foresloges L, 2. og 4. InfanteriKompagni forøget hver med en Sekondløjtnant med 33 Rbd. i
aarlig Gage og alle 4 Kompagnier med en »virkelig Korporal« med 17 Rbd. 79 Sko om Aaret. Forslaget approberedes
allernaadigst den 5. Juli r 820, men dog saaledes, at Gennemførelsen af Forslaget skete successivt, idet de Underkonstabler,
som paa dette Tidspunkt 'var i Tjenesten, skulde beholde Ducøren, men nyudskrevne ikke nyde denne.
I 1836 udtalte Kommandanten, Oberstløjtnant von Hoffmann den Formening, at han tilkom Godtgørelse i Penge for
2 Oppassere i Henhold til en Resolution af 4. Februar 1827,
i hvilken Anledning Collegiet meddelte Oberstløjtnanten, at
den paaberaabte Resolution kun var anvendeJlg paa de i Fæstninger ansatte Kommandanter, der tidligere var tilstaaede
Ordonnanser, og at iøvrigt kun de Officerer, som var tilstaaede Fourage in natura havde Adgang til at bevilges en Oppasser til Hestepasning, hvorfor Collegiet ikke saa sig i Stand
til at tilstaa ham Oppasserpenge, men i r 842 bevilgedes det
dog, at Kommandanten maatte tillægges Fourage samt Kurog Beslagpenge for 2 Heste, dog uden at være berettiget til at
erholde noget Tillæg til Remontering, og forøvrigt under den
Betingelse, at der herefter ikke tilstodes ham hverken fri Befordring »afgivet af Landet« eller nogensomhelst anden Befordringsgodtgørelse i Penge.
Omkring 1827 indførtes Gymnastiken saavel ved det bornholmske Militær som i øens Skoler, idet Kongen den 2 L Marts
S. A. bifalder, at »Gymnastiken indføres paa Bornholm«, og
da der paa det Tidspunkt staar et Overkonstabel-Nummer
vakant ved L Artilleri-Kompagni for med Tiden at besættes
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med en duelig Mand, som er oplært i Gymnastik, bestemmes
samtidig, at der gives »et saadant Subject« bemeldte Overkonstabels Lønning og at han beordres til København for ved det
gymnastiske Institut at uddannes til Gymnastiklærer for efter
endt Uddannelse at vende tilbage til Bornholm hvor han
efter A~tsskoledirectionens nærmere Forslag til K~mmandant
skabet vd være at udkommandere til Almueskolerne i Købstæderne og paa Landet for at øve Eleverne i Gymnastik imod
herfor at nyde. frit K varter og Underholdning paa de Dage,
han opholder sig som Lærer ved disse Skoler.
Man begyndte nu ogsaa at stille visse Krav til Befalingsmændenes Færdigheder i Almindelighed og deres militære Uddannelse i Særdeleshed. I Slutningen af 1831 reskriberer Kongen saaledes, at ingen for Fremtiden kan forvente Ansættelse
som Officer ved Militsens Artilleri-Kompagnier, forinden den
paagældende paa den Maade, som Kommandantskabet finder
bedst, har aflagt Prøver paa at besidde gode Kundskaber i alt
h:ad der kan læres i Rønne Borger- og Tegneskole, samt end~
videre er af god Opdragelse og Udvortes, og derefter har til
Vedkomm.endes .Tilfredshed gennemgaaet Artillerikorpsets
LaboratorIe-ArbeJder, Underofficers- og Eksercerskolen samt
~ompagni~jenesten med øvrige ved Korpset stedfindende praktIske Arbejder saavelsom Gymnastiken, og 6 Aar senere reskri.
beres Kommandantskabet, at i Fremtiden kan »intet Subject«
vente A~sættelse som Officer ved Bornholms Milits' Dragon-,
Infanten- og Jæger-Kompagnier, før han til Vedkommendes
Tilfredshed har udført Kompagni-Tjeneste Eksercits 00"
Gymnastik o? desforuden har aflagt Prøve paa 'at besidde god~
Kundskaber I alt, hvad der kan læres i Bornholms Borgerskoler, samt derhos ~r af god Opdragelse og et godt Udvortes, og
at hans økonoml~ke Forfatning. iøvrigter saaledes, at han
kan »soutenere« sig som Officer I Bornholms Milits.
I Midten a~ Aarhundredet lagde man i det hele uget Vægt
paa, at Befalmgsmændenes Uddannelse foregik ved Armeen
o.g bl. a. sendtes i 1843 den ved Militsen tjenstgørende Majo;
tIl København for at gennemgaa »en fuldstændig Eksercerskole«, og i 1852 bifalder Krigsministeriet, at en ung af Kommandantskabet foreslaaet Mand, der ønskes uddannet til Militsofficer, beordres til at møde ved 4. Dragonregiments Eksercerskole for at gennemgaa 2 Skolekursus, og at Kommandantskabet beordrer 5 unge Mennesker, som ønskes uddannet til

Officerer ved Militsens 4 Infanteri-Kompagnier og JægerKompagniet, og som dertil er skikkede, til at afrejse til København for i en Linieinfanteri-Bataillons Eksercerskole at modtage fornøden Uddannelse.
I 1853 tillader Krigsministeriet, at Kommandantskabet til
København oversender 2 Individer for ved Artilleri-Brigadens
Underofficerselevskole i Lighed med, hvad der tidligere har
fundet Sted, at uddannes til Officerer; det meddeles, at de bør
være i en Alder af 16-18 Aar, og vil, naar de er i Besiddelse
af den for unge Mennesker af Middelklassen i ovenanførte
Alder sædvanlige Dannelse - hvortil ved Udvælgelsen bliver
at tage særligt Hensyn saavelsom til et godt Udvortes kunde indtræde i Skolens næstældste Klasse og saaledes fuldende deres Uddannelse ved Skolen paa 2 Aar, men da de foruden denne Skole vil have at gennemgaa flere øvelser m. v.
saavel ved Artilleri-Brigaden som ved det militære gymnastiske Institut anslaas hele Uddannelsestiden til ca. 31/2 Aar.
I 1855 beordres 3 unge Mennesker til København for at
uddannes til Officerer ved Militsens Infanteri, og ved Aarets
Slutning paalægges det endvidere Kommandantskabet at oversende 2 Underofficerer ved Bornholms Dragoner til Eksercerskolen paa Jægersborg for at gennemgaa 2 Skolekursus og derved gøre sig kvalificerede til Officerer indenfor deres Vaabenart.
Retsforholdene kunde af og til give Anledning til Kompetencestridigheder mellem den civile og den militære Jurisdiktion, dels som Følge af, at Militsens Folk i det ene Forhold
var civile og i det andet militære, og dels fordi de to Jurisdiktioner kunde se forskelligt paa den samme Sag. I 1833 modtog saaledes General Commissariats Collegiet fra det Danske
Cancelli en fra Amtmanden over Bornholm indkommen Beretning af hvilken fremgik, at en Underofficer, der havde
været tiltalt ved en Krigsret for i Forening med to andre
Mænd begaaede Forbrydelser, var, uagtet han maatte anses for
mere strafskyldig end den ene af de to andre, der af Højesteret var ikendt 1 Aærs Forbedringshusarbejde, kun dømt til
Degradation og Fængsel paa Vand og Brød i 2 X 5 Dage.
Amtmanden henstillede i den Anledning, om der ikke til Forebyggelse af »slige Anomalier« maatte udfærdiges en Bestemmelse om, at de Militære kun skulde henhøre under og straffes
af den militære Ret for Forbrydelser begaaede i militær Tjeneste.
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General Commissariats Collegict meddelte imidlertid Danske
CallCelli efter at have indhentet en Erklæring fra Kommandanten, at sidstnævnte fraraadede den af Amtmanden foreslaaede
Forandring i Reglerne for det militære Værneting paa Øen,
bl. a. fordi han mente, at Øens Militære vilde betragte denne
Forandring, naar den ikke blev gennemført for hele Armeen,
med Utilfredshed, og Collegiet fandt heller ikke, at Amtmandens Forestilling indeholdt noget, som skulde kunne begrunde
en saadan Forandring i den militære Jurisdiktion for Bornholms Vedkommende. Begrundelsen for en saadan Forandring
skulde da være, at de omhandlede, af den kongelige Kasse lønnede militære Personer, som oftest tillige dreven borgerlig
Haandtering eller ernærede sig som Gaardmænd eller i lignende Stillinger, men ligesom Sagen mod den paagældende
Underofficer ikke vedkom hans borgerlige Næringsvej, vilde
kriminelle Tilfælde hidrørende fra saadanne Personers Haandtering eller borgerlige Stilling blive alt for faa til, at de her
skulde kunne komme i Betragtning, og i Almindelighed taget
ansaa man det for ganske utilraadeligt at henlægge Armeens
civil kriminelle Sager under de civile Domstole.
Aaret efter reskriberes Kommandantskabet i Anledning af
en Forespørgsel, om en Udreder, der har nægtet at afgive sin
Dragonhest, da denne blev rekvireret, skal straffes derfor af
en militær eller civil Ret, at Udrederen af en Dragonhest bliver i Reglen at straffe af Sessionen for Hestens Udeblivelse
eller utjenstdygtige Stand, hvorimod Sagen mod den fornævnte
U dreder, efter hans ved den omhandlede Lejlighed udviste
Overhørighed, og da han tidligere skal have udvist lignende
Genstridighed, vil være at behandle ved civil Ret.
Af de fire Infanterikompagnier, som fandtes paa Øen, var
et »Livkompagni« for den Højstkommanderende paa Bornholm; dette havde fra Begyndelsen været r. Kompagni, men i
18°9 resolverede Kongen, at Navnet »Livcompagniet« ikke
udelukkende skulde forbindes med L Kompagni, og man ,er
da ogsaa i de efterfølgende Aar denne Betegnelse gaa paa Skift
ogsaa mellem de øvrige Infanterikompagnier. For saa vidt angaar Dragonerne resolveres i 1837, at disse Kompagnier fremtidig skulde benævnes Første eller Søndre Eskadron, Anden
eller østre Eskadron, Tredie eller Nordre Eskadron og Fjerde
eller Vestre Eskadron, og samtidig bestemtes, at de ved denne
Vaabenart ansatte Capita.iner ligesom ved Armeens Rytteri
for Fremtiden skulde benævnes Ritmestre.
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I det hele taget gik Bestræbelserne mere og mere ud paa at
ligestille Militsens Befalingsmænd med Hærens Officerer, og
efter at Kongen i 1823 havde resolveret, at Cheferne for B.orger- og Herreds-Compagnierne f?rundtes Rang .med PremIerløjtnanter af Hæren og endog gIk forud for dIsse, naar U~
nævnelserne var af samme Dato, tillægges der ved kongelIg
Resolution i 1843 Militsens Overlæge Anciennitet blandt A~
meens Overlæger; samme Aar bestemtes ogsaa, at StabscapItainsposterne ved Militsens 4 Borg~rcompagnier .skul~e. bo:tfalde ved indtrædende Vakance, og I 1854 tog Kngsmllllstenet
Bestemmelse om, at Overtkonstablerne ved Arti~leriet fremtidig skulde benævnes Underkorporaler, Ovefjægerne ved
Jægercompagniet Corporaler og Halvmaaneblæserne ved samme Hornblæsere.
Spørgsmaalet om Officerernes Forsørgerpligter 0:verfor deres
eventuelle Enker synes at have været overladt tIl eget Foraodtbefindende, thi i 18 I resolverede Kongen, at det. overlades til de ved Militsens Artilleri ansatte Officerer lIgesom
Militsens andre Officerer selv at bestemme, om de vil gøre
Indskud i den almindelige Enkekasse eller ikke. At man pa.a
højere Sted ikke var særlig interesseret i Personellets økonoml~
ske Forhold efter dets Afsked fremgaar iøvrigt af, at Kongen I
Slutningen af 1843 resolverede, at et af !<-ommandantska~et
indgivet Andragende om, at gamle og veltjente lønned~ ArtIllerister af Militsen herefter ved deres Afgang maatte tIllægges
Pension af Land-Etatens Fond, ikke kunde bevilges. Endvidere udtaltes i Resolutionen, at et af den sidst afdøde K~n:
mandant truffet Arrangement, efter hvilket de næ:,nte Ir~dlvl
der nød en Pension, der tilvejebragtes ved Dekort I Lønnlllgen
af dem, der i hines Sted oprykkedes i reglementeret lønnet
Overkonstabel- og Konstabel-Nummer, var, skønt grundet paa
gensidia frivillig Overenskomst mellem de paagældende, dog
afvige:de fra det approberede Lønningsregulativ for bemeldte
Milits, og derfor burde søges hævet, sa.asnart de~ ved de paagældendes gensidige Overenskomst og tIl deres Tilfredshed ~od
sig gøre, og i alt Fald efterhaanden, son: d~ denne PensIOn
nydende afgik ved Døden, saaledes at alle 1 Tjenesten værende
lønnede Over konstabler og Konstabler efterhaanden igen ku~de
erholde den hele for dem hver især reglementerede L~nnlllg.
Dette som man skulde synes efter en human Chefs TIlskyndelse oab Personellets eaet
Ønske indførte fornuftige Arrangeb
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ment faldt saaledes ikke i den høje Styrelses Behag, og det paalagdes endvidere Kommandantskabet snarest muligt til Collegiet at indgive Forslag om, hvorledes det hidtil fulgte System,
efter hvilket de til lønnede Overkonstabler og Konstabler engang af Militsen udtagne Artillerister var forblevne i ~eslige
Poster, indtil de formedelst Alderdom eller Svaghed ej længere fandtes skikkede til saadan Tjeneste, kunde jo før jo hellere ændres saaledes, at bemeldte Overkonstabler og Konstabler kunde afgaa fra deres Poster efter 6, 8 eller i det højeste
ro Aars Tjeneste, men dog fremdeles, saalænge de efter Lovgivningen skulde være tjenstpligtige, vedblive at henhøre
blandt Militsens ulønnede Artillerister, og derimod andre fuldkonmment tjenstdygtige Folk igen udtages af Militsen til i d~
førstnævntes Sted at ansættes som lønnede Artillerister.
Hvad angaar det menige Mandskab kan iøvrigt anføres, at
det ved Reskript af 7. Maj r838 var tilkendegivet Kommandantskabet, at det under alle Omstændigheder burde være
Mandskabet forment at spille Kort paa Vagten.
Egentlige Bestemmelser for Militsens Øvelser støder man
først paa i r851, da Krigsministeriet 5. Juni approberer et af
Kommandanten indsendt Forslag til øvelser samme Aar. Det
approberede Forslag gaar da ud paa, at samtlige ved de regulære Kompagnier staaende Officerer og Underofficerer, derunder indbefattet de lønnede Overartillerister, samt de brugbare
Officerer og Underofficerer af det 1., 3., 4., h 6. og 7. Borgerkompagni indkaldes til 6 Dages Instruktion og Eksercits
ved Rønne fra den 30. Juni til 5. Juli. Af Undewfficererne
skulde i dette Tidsrum de ulønnede erholde 24 Sko og de lønnede et Tillæg af r6 Sko daglig.
Derefter skulde indkaldes herredsvis Officerer, Underofficerer, Overartillerister og Menige af de regulære Milits- og Borgerkompagnier til 6 Dages Instruktion og Eksercits paa de respektive Ekcerserpladser ved Rønne, Nexø, Svaneke og Hasle.
De indkaldte Styrker skulde øves ved Rønne 7.-12. Juli, ved
Nexø 14.-19. Juli, ved Svaneke 21.-26. Juli og ved Hasle
28. Juli-8. August. Med Undtagelse af Artilleristernes Øvelser, der i alle 4 Herreder underlagdes Undertøj m esteren som
fungerende Artilleri-Instruktør, skulde de øvrige Vaabenarters
øvelser ledes og kommanderes af Officerer og Underofficerer,
der oversendtes fra København. Ved øvelserne skulde kun
skydes med løse Patroner, og samtlige øvelser i hvert Her-
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red skulde staa under den tjenstgørende Majors Inspektion
efter de af Kommandanten givne Instruktioner. Som Lærere
ved øvelserne beordredes fra København oversendt 4 Underofficerer af Artilleriet, r Løjtnant og 4 Underofficerer af Kavalleriet og I Kaptajn, 3 Løjtnanter og 12 Underofficerer af
Infanteriet· de Underofficerer, som i den Anledning udkommanderede~ til Bornholm, skulde udtages blandt de dygtigste
i Brugen af Vaaben, og naynlig blandt dem, der veddet militære gymnastiske Institut var oplært s~m Kompagnil~rere.
øvelserne gav iøvrigt Anledning ul, at Undertøjmesteren
iildO"av et AndraO"ende om Diæter for de Dage, han havde været fraværende f;a Rønne for at lede Militsens Artilleri-Øvelser ved Nexø, Hasle og Svaneke, hvilket dog blev afslaaet under Hensyn til, at han af de 50 Rbd. aarlig, som han som fungerende Tøjmester oppebar til Rejseudgifter, ifølge en udtrykkelig Bestemmelse af 26. Juli rS45 ogsaa havde at afholde Udgifterne ved de Rejser, han foretog til Steder, hvor Øvelser afholdtes af Artilleriet, og at den af ham paaberaabte Omstændighed, at han havde ringere Gage end d~n, der t!lkom den
ved Resolutionens Udfærdigelse ansatte Tøjmester, Ikke skønnedes i· det foreliggende Tilfælde at kunne komme i Betragtning. Det meddeltes samtidig, at der heller ikke kunde indrømmes hverken Kommandanten for hans Inspektionsrejser eller
Officerer af Militsen, der udenfor deres Standkvarter deltog i
Militsens øvelser, Diæter i denne Anledning.
I r 852 a·pproberedes ligeledes et forslag til Militsens øvelser,
00" denne Gang toges omgaaende Forbehold med Hensyn til
e;entuelle senere Krav om Diæter, idet det i Approbationen
tilføjedes, at der ikke kunde bevilges noget Tillæg ti~ de Officerer Underofficerer og Spillemænd, som ved EkserCItsen kom
til a; forrette Tjeneste udenfor det Herred, i hvilket de boede.
Toaaret herefter bemyndigedes Kommandantskabet til paa
den for Landmanden belejligste Tid at indkalde Militsen til
militære Øvelser, i hvilken Anledning samtlige Officerer og
Underofficerer af de regulære Kompagnier og Borgerkompagnierne beordredes til 6 Dages øvelser ved Rønne og dernæst
hele Mandskabet af disse Kompagnier i hvert Herred til 4 DaO"es Øvelse paa de respektive Eksercerpladser ved Rønne, Hasle,
Svaneke og Nexø. Som Følge af disse øvelser bestemtes endvidere at de fornødne Officerer, Underofficerer og Spillemænd 'vilde kunne kommanderes til Tjeneste udenfor det Her-
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red, hvor de var bosiddende, dog saaledes at Tjenestedagene .for
Officererne ikke kom til at overstige 150 og for Und~rofflCe
rerne og Spillemændene 180 Dage: Man .saa nu ogsaa bdt mere
forstaaende paa Ønskerne om DIæ~er, Idet de~ under Forudsætning af, at ovennævnte Antal TJenested~ge Ikke blev overskredet, gaves Officererne, uden Hensyn ul deres C~arg~, et
dagligt Tillæg af I Rdlr. 48 Sko for de Dag~, de var ul TJ~ne
ste udenfor deres eget Herred, og UnderoffIcererne og. SpIllemændene et dagligt Tillæg af F Sko under lignende Vrlkaar.
De efterfølgende Aar fandt herefter med enkelte Undtagelser tilsvarende Øvelser Sted.

Medens ogsaa Artilleriet i ældre Tider var bevæbne.t med
Geværer ligesom Infanteriet, bestemtes det i 1804, at hgesom
Geværer var afskaffet for Armeens Vedkommel:de, .saa skulde
dette o"saa finde Sted ved det bornholmske Arullen, som herefter blot skulde øves i Eksercits med Batteri-Skyts og Feltkanoner, og de hidtil hafte Geværer afleveres til Ars~nalet.
I 1819 foretoges der en Forbedring af Infanten-Kompagniernes Bevæbning, idet Kongen resolverer, at der fra. Københavns Arsenal vil være at tilsende nævnte Kompagn~er 2000
Stkr. af de ved dette beroende 16-lødige Infan~engeværer
efter Prøven af 1791 forsynede med Ladestokke, BaJ?netter og
Bajonetskeder, samt fra det militære Varedepot et tilsvarende
Antal Geværremme og Pandækler.
.
De ved Kompagnierne beroende Geværer med Trl~ehør
maatte derefter overlades Borger- og Herreds-Kompaglllerne
uden Betaling, dog paa den Betingelse, at de s.elv maatte la~e
dem istandsætte og vedligeholde for egen Reglllng uder: UdgIft
for den kongelige Kasse, skønt Geværerne skulde forbhve kongelig Ejendom, en noget meningsl~s Ordning, hvorpaa der dog
raadedes Bod et Par Aar senere, Idet der gaves Komrr:an~ant
skabet Tilladelse til at anvende 100 Rbd. Sølv aarbg ul de
gamle Geværers Vedligeholdelse.
.
I 1836 ansøgte Kommandantskab.et om, at en Cavallen-Carabin med Tilbehør maatte sendes ul Bornholm for at man efter denne ved det bornholmske Bøssemagerværksted kunde
lade IO af de havende Milits-Dragon-Carabiner forandre og
forbedre for derpaa at anvende dem til Prøve, idet de lange
og svære Carabiner, som Bornholms Dragoner var forsynede

med, var baade besværlige og ubekvemme at ride med, da de
skulde hænge ved Siden af Hesten i en Carabinsko, hvilket
foraarsagede, at Carabinen i sluttede Geledder ofte blev indviklet i Sidemandens Ridetøj. Forslaget blev bifaldet af Kongen,
og samtidig bestemtes, at naar disse IO Carabiner var forandrede og prøvede, skulde Commandantskabet tilsende Collegiet 4 af disse med en nøjagtig Redegørelse for de foretagne
Prøver og en Udtalelse om, hvorvidt Forandringen maatte
være hensigtsmæssig eller ikke; desuden ønskede man Underretning om Bekostningen ved Forandringen, for at Collegiet
ved at forelægge Hans Majestæt Kongen disse Carabiner kunde
indhente Majestætens nærmere Bestemmelse om, hvorvidt Forandringen skulde foretages ved de øvrige lange og svære Dragon-Carabiner eller ikke.
Hvorvidt Forandringerne faldt heldigt ud ses ikke, men et
Par Aar senere resolverede Majestæten, at der ikke skulde foretages nogen Forandring ved de øvrige i Brug værende Carabiner, men disse afleveres og de bornholmske Dragoner i Stedet
forsynes med de i København i Behold havende lange DragonCarabiner, efter at disse var istandsatte og prøvede, i hvilken
Forbindelse det paalagdes nøje at undersøge, at den skarpe
Ammunition paa Bornholm passede til de nye Carabiners
Kaliber.
Den 5· Marts 1841 reskriberer Kongen bl. a., at de Geværer
og den Ammunition, der er bestt:~11t til Brug under Krigsforhold, i Fredstid skal opbevares i Rønne Arsenal, og at de ca.
20.000 Patroner, der er bestemte til at opbevares i et Magasin
i hvert Herred, skulde forblive i disse Magasiner, hvorimod al
øvrig Fredsammunition skal opbevares i Rønne Arsenal, medens Sabler, Hirschfængere, Gehæng og Bandolerer, hvor disse
haves, under Fredsforhold skal forblive hos Mandskabet og
bæres til Uniform i og udenfor Tjenesten.
Med Hensyn til Eksercer- og Skarpskydningsgeværer bestemtes, at det skulde være samtlige Eskadrons- og Kompagnichefer
hver især overladt, om de vilde lade Geværerne opbevare i
Herredsmagasinerne eller udlevere til Mandskabets egen Opbevaring. For dem, som valgte det sidste, bestemtes, at af de 29 0
Rbd., der aarlig var tillagt Bøssemageren i Lønning og K varterpenge samt til Vaabnenes Reparation, tilbageholdes 120
Rbd., og af denne Sum kunde Eskadron- og Kompagnicheferne,
der maatte foretrække at udlevere deres Geværer til Mandska-
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bets egen Opbevaring, erholde de dem i Forhold til Vaabnenes
Antal, Brug og Beskaffenhed bestemte Andel udbetalt, imod at
de uden nogensomhelst Udgift for Kongens Kasse selv betalte
Materialet til de dem anbetroede Vaabens Reparation hos
Bøssemageren samt holdt Vaabnene fuldtallige og i altid tjenstdygtig Stand, men saafremt dette sidste ved Eftersynet .befandtes ikke at være Tilfældet, skulde de selv betale det til Kompletteringen af Istandsættelsen fornødne. Den øvrige Del af de
120 Rbd., som faldt paa de Chefer, der vilde lade deres Geværer opbevare i Herredsmagasinerne, skulde udbetales til Bøsse-mageren, imod at denne vedblev paa hidtil anordnede Maade
at vedligeholde disse Geværer.
Efter at Kommandantskabet havde oplyst, at der intet var
til Hinder for, at de Sager, der som kongelig Ejendom var udleverede til Brug for saavelArtilleri-Kompagnierne som de
forskellige andre Kompagnier blev efterset og eftertalt p::ta
de Tider og Steder, hvor Kompagnierne i Fremtiden samledes
til de aarlige Vaabenøvelser og Generalmønstringer, bestemte
Collegiet i 1844, at der i Lighed med de ved Armeen staaende
deslige Kommissioner skulde etableres ArmatUr-og Munderingskommissioner paa Bornholm. Collegiet bi!aldt samtidig en
af Kommandantskabet paatænkt Foranstaltnlllg, hvorefter to
Herreder ekserceredes samtidig, nemlig de vestre og nordre og
det søndre og østre, saaledes at deres Eksercits begyndte een
Dag efter hinanden, hvorved det opnaaedes, at hver Afdeling
fik sin egen Generalmønstringsdag, men fandt det dog rettest,
at der etableredes særski1te Armatur- og Munderings-Komm:ssioner for hver af disse Afdelinger, ligesom en saadan Kommission vilde være at oprette ved Artilleri-Kompagnierne i
Rønne, dog at Eftersynet, forsaavidt de detacherede Artillerister angik, foretoges af de ovennævnte Kommissioner, som var
tilstede i det Herred, hvor Detachementet befandt sig.
Da den tjenstgørende Major inspicerede 0velserneomkring
i Herrederne og mødte paa Generalmønstringsdagen, skulde
han være første Medlem i samtlige Kommissioner, der iøvrigt
skulde sammensættes af en Ritmester eller Kaptajn og en Løjtnant. Det var vedkommende Kommissions Pligt en Gang aarligt at efterse og undersøge de Armatur- og Lædertøjssorter,
som var kongelig Ejendom, og derover indsende en Fortegnelse
til Collegiet tilligemed en Rapport om Sagernes Tilstand, og
hvorvidt nogen af disse behøvede Reparation eller som kas-

sable vilde være at ombytte. Endvidere bifaldt Collegiet et
Forslag fra Kommandantskabet, 'hvorefter samtlige Armaturog Lædertøjssager, sam var eller i Fremtiden blev udleverede
og forblev i Mandskabets Varetægt,. sk~lde stemples, og at
dette Arbejde saavidt Armaturen angIk vilde være at f.:)fetage
af Bøssemageren, der tilstodes for Stempling af et Gevær I?ed
Tilbehør 9 Sk og for en Sabel med Skede 6 Sk., naar Arbejdet
var godt 'og forsvarligt udført. To Aar senere meddelte Collegiet, at det intet havde imod, at der kun etableredes 2 Armaturog Munderings-Kommissioner i Stedet for de ?e!alede 3, og
sanktionerede, at der til Assistance for KommIssIOnerne, som
det iøvrigt ogsaa vilde paahvile at foretage. Eft~~syn af d~n
Armatur og det Lædertøj, der var udleveret tIl MIlItsens ArtIllerister maatte tilkaldes saavel Bøssemageren som en Sadelmager, og' kunde disse for de Dage deres Na:r.værelse i Kommissionerne maatte udfordres, tilstaas af MIlItsens Kasse førstnævnte dobbelt Lønning og sidstnævnte en Godtgørelse af I
Rbd. daglig.
I 1847 bifaldt Kongen, at de for Militsen bestemte 3300 Infanterigeværer af Model 1822 skulde forandres til Percussions-Antændelse.
Opbevaringen af Militsens Armatur,. Munde~ing~sa.ger ?g
Lædertøj og forsaavidt Dragonkompagmerne angIk tillIge dISses Rideudstyr i vedkommende Individers Hjem foraarsagede
imidlertid, at bemeldte Sager i indtræffende Ildebrandstilfælde
som oftest gik tabt eller beskadigedes. Paa Grund her.a~ ansaa
Collegiet det for fornødent, at der ved saadanne LejlIgheder
optoges Forhør over Vedkommende for at faa oplyst, om Sagerne ikke kunde være reddede og derved Tab forebygget for
den kongelige Kasse, hvilket man ansaa for at være af saa
megen mere Vigtighed, som Militsen i de seneste Aa~ var bleven forsynet dels med helt nye, dels med fuldstændIg Istandsatte Sager af denne Art, og Collegiet henvendte sig derfor til
det Danske Cancelli og fik udvirket, at den Embedsmand, som
efter en indtruffen Ildebrand optog Brandforhør, paalagdes
tillige at optage Forhør angaaende ved en saadanLejlighed
opbrændte eller beskadigede Militæreffekter.
I Maj 1855 tilskriver Direktionen for Armeens Materiel
Kommandantskabet, at ifølge ministeriel Bestemmelse skal
Bornholm forsynes med bedre Skydevaaben end de nuhavende,
og i Henhold hertil har Direktionen foranstaltet, at der ved
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Forsending fra Arsenalet i København i Løbet af Sommeren
tilvejebringes en Beholdning ved Bornholms Arsenal af 3600
preussiske Infanterigeværer med Tilbehør og Rekvisitter samt
en Reservepiston for hvert IO. Gevær, 1700 17-lødige Artilleripistoler med Lænkeladestok og af Rekvisitter et Sæt for hvert
Par Pistoler, 250 16-lødige riflede Tapmusketter med Tilbehør og Rekvisitter og en Reservepiston for hvert IO. Gevær,
500 danske Kavallerisabler med Jernfæste, Sidebøjler og Jernskeder,• 150 lange ældre Artil\erisabler med Skeder O"b 5-, 6
preussIske glatløbede Carabiner med Tilbehør og Rekvisitter,
ligesom der ogsaa vilde blive truffet Foranstaltning til, at det
til en saadan Beholdning af Haandskydevaaben passende Ammunitionsforraad vilde være tilstede ved Arsenalet.
Derimod leveredes ingen særskilte Eksercervaaben, men saa·
snart ovennævnte Beholdning var etableret, vilde der af denne
blive udleveret de for Militsens forskellige Afdelinger nødvendige Antal Vaaben og Rekvisitter, imod at de Vaaben, som
fandtes, afleveredes til Arsenalet, hvorfra hele Beholdningen
af ældre Haandvaaben skulde sendes til Københavns Arsenal.
Forsaavidt angik Militsens Faner havde Kongen i Begyndelsen af 18 I 8 resolveret, at der skulde forfærdiges 4 nye Faner
af lyseblaat Lystring og paatrykt det danske Vaaben, Kongens
Chiffer og Aarstallet samt oven eller neden under dette respektivt 1., 2., 3. og 4. Bornholms Infanteri-Compagni. Fanerne skulde anbringes paa en forgyldt beslagen Stage med
Guldkvaster og iøvrigt være af samme Størrelse sOm BatailIonsfanerne ved den danske Arme og ligesom disse forsynes
med Voksdug-Overtræk. Senere paa Aaret reglementeredes
Estandarter for de 4 Dragon-Kompagnier.

*
Efter at Kongen i 1801 havde tilladt, at samtlige BorgerOfficerer i Købstæderne i Danmark og Norge maatte, naar
de ønskede det, bære en Port d'epee af grønt Silke indvirket
med Guld, indgav de til den bornholmske Milits hørende og
ved Hasle Borger-Kompagni staaende Officerer, nemlig Capitain Dreyer, Lieutnant Munch og Fændrik Lund et Promemoria om Tilladelse til at anlægge samme Por d'epee, og Collegiet fandt sig heraf foranlediget til at meddele Kommandanten, at det tillodes saavel de 3 Officerer som de øvrige ved

Bornholms Milits af Hans Majestæt Kongen udnævnte Boraerofficerer, som maatte ønske det, at bære bemeldte Port d'e~ee.
Den 3. Juni 18°3 approberede Hans Majestæt 3 Tegninger
til Mundering for samtlige Borger-Compagnier, nemlig en for
Officererne, en for Underofficererne og en for »de simple Borgere", hvorefter Munderingen skulde bestaa af en brun Kjole
med rød Krave og gule» Underklæder«. Et Par Aar senere resolveredes, at Dragonerne ved Militsen maatte bære paa Pullen
af deres runde Hatte et Skilt ligesom Rytterregimenterne i
Danmark, blot med den Forskel, at i Stedet for Bogstaverne
R. R. skulde paa Pladen for Bornholms Dragoner staa B. D.,
og i 1809 ændredes Krave og Rabatter paa Infanteriets Uniform fra hvide til røde med hvide Kanter samtidig med at det
tillodes Over- og Underofficerer ved Borgerskabet at bære
hvid Fjer med rød Top i Hatten, medens det i 1812 tilkendegaves, at kun de Officerer ved Borger- og Herreds-Kompagnierne, som var udnævnt af Kongen og havde Tilladelse til at
bære Armeens Felttegn, maatte bære Distinktioner.
Den 12. Februar 1813 resolverer Kongen, at Underofficererne ved Bornholms regulære Kompagnier hvert 2. Aar maa
erholde udleveret Officersklæde mod den for subalterne Officerer reglementerede Pris til en Mundering og »et Par Pantalongs«, imod at Kompagniernes Officerer, der da erholdt
Klæde udleveret hvert Aar til en Mundering, Vest og 2 Par
Pantalongs, kun gaves dette hvert 2. Aar, samt at der iøvrigt
med Hensyn til Klædets Udlevering til Officerer og Underofficerer af Militsen efter Krigen bliver at forholde, som Forholdet var før Krigen begyndte.
I 1820 resolverer Kongen, at Officererne ved Herreds-Kompagnierne maa efterhaanden som den nuhavende Mundering
opslides anlægge og bære en forandret Uniform efter en allernaadigst approberet Prøve, bestaaende af mørkeblaa Kjole,
hvide Knapper, rødt Underfoer samt blaa eller graa Underklæder og Chacot, og Aaret efter bevilges, at de af Øens Borgerkompagniers Officerer, som selv maatte ønske saadant, i
Fremtiden maa anlægge en forandret Uniform overensstemmende med en allernaadigst approberet Tegning, nemlig en
brun Kjole med rød Krave og Opslag samt en Rad gule Knapper, Epauletter og Contraepauletter, conform med de for Københavns Borgervæbning reglementerede, rød Pompon og mørkeblaa Klædes-Bukser samt en simpel sort lakeret Lædertaske,
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der bæres i en smal sort lakeret Skulderrem, hvorved do'g iagttages, at Vaabnet paa Tasken maa rette sig efter de forskellige Byers Vaaben,
I 1833 oversendte General Commissariats Collegiet til Kommandantskabet en Terminsliste over de Militsens 2 Artillerikompagnier tilkommende Over- og Undermunderingsstykker
for de 8 Aar fra 1833-184°, og det fremgaar heraf, at der
hvert Aar skulde leveres de paagældende I Skjorte og I Par
Sko, hvert 2. Aar I Par mørkeblaa Kirseis Bukser og I Par
Strømper, hvert 4. Aar en Kjole og hvert 8. Aar en Chacot
med Pompons.
6 Aar senere fastsætter ColIegiet nogle Regler, der vil være
at følge saavel ved Anlæggelsen af Over- og Undermunderingsstykker i deres Brugstid som ved Beregning af den for
sidstnævnte Sager tilstaaede Godtgørelse i Penge. Herefter
skulde Overmunderingsstykkerne gaa fra Mand til Mand, indtil Terminen var udløben og nye deslige Sager igen leveredes
efter Terminslisten. Med Hensyn til Undermunderingsstykker
tillodes det den Mand, hvem saadan var leveret in natura, at
beholde de modtagne Stykker, selvom han afgik inden disse
Sagers Termin var udløben, og den i hans Sted Tiltrædende
fik saaledes indtil Terminens Udløb intet, men var Undermunderingsstykker in natura ikke leverede, skulde den Fratrædende og den Tiltrædende have udbetalt den herfor tilstaaede
Godtgørelse i Penge efter de Maaneder, enhver især havde
været i Tjenesten; denne Godtgørelse blev endvidere udbetalt
den Tiltrædende for den Tid, i hvilken Nummeret eventuelt
ha vde været vakant.
I 1839 reskriberede Kongen, at Officererne ved Øens Milits
maatte successive anlægge de for Armeens Officerer reglementeredeOverkjoler og at den for Armeens Officerer givne Tilladelse til at bære trekantet Hat med dertil reglementeret Fjer
maatte udvides til Officererne ved Militsens regulære Kompagnier og Eskadroner, samt. at Officererne ved ]ægerkompagniet
efter Ønske maatte anlægge og bære mørkegrønne Overkjoler
med sort Krave og Kanter, og i 1842 meddeltes der Militsens
Officerer efter Ansøgning Tilladelse til at anlægge de for Armeens Officerer reglementerede Epauletter.
I Begyndelsen af 1844 udfærdigedes efter forud indhentet
kongelig Approbation et Beklædni1J.gsreglement for Militsens
Artilleri. Ifølge dette reglementeredes der for Officererne

Chacot af den for Armeen reglementerede Facon med Kokarde, Besætning og Cordons af rød Silke og Guld, mørkeblaa
Pompon, og trekantet Hat med Kokarde og mørkeblaa Fjer
samt Krampe eller Besætning af Guld; mørkeblaa Felthue med
carmoisinrød Bræmme samt Kokarde; mørkeblaa Munde,ringskjole med carmoisinrød Krave, Opslag, Spejl og Kanter, to
parallelle Rader gule Knapper og Krave hægtetfortil; mørkeblaa Overkjole med carmoisinrød Omklapning paa Krave og
samme Farve Kanter samt to parallelle Rader gule Knapper;
hvid Vest med gule Knapper, gule Epauletter af den for Armeen reglementerede Facon; Patrontaske med gult Beslag og
Skjærf, saaledes som for Armeen reglementeret; mørkeblaa
Benklæder med carmoisinrød Passepoilog tvende carmOlSll1røde Striber; hvide Lærreds- eller Ravndugs-Bukser til Brug
om Sommeren eller naar Mandskabet bar saadanne; gule Sporer samt sort Halsbind og hvide Skindha,ndsker. For Fyrværkerne, Kommanders,ergenterne og Overartilleristerne (Overkonstabler og Konstabler) reglementeredes Chacot af den for
Armeen fastsatte Facon med Kokarde og gul Besætning samt
for Fyrværkeren Cordons af rød Silke og Sølv og for de øvrige
af gult Bomuld; mørkeblaa Munderingskjole med carmoisinrød
Krave, Opslag, Spejl og Kanter, 2 parallelle Rader gule Knapper og Krayen hægtet fortil samt Distinktioner. saaledes som
for den kgL Artilleribrigadereglementeret, nemlig for Overfyrværkeren paa begge Ærme 3 Sparrer og 2 Knapper, for
Kommandersergenter 3 Sparrer og I Knap og for Overkonstabler I Sparre; desuden carmoisinrøde Epauletter med mørkeblaa Klædesstribe i Midten og mørkeblaa Kirsejs Bukser. For
Menige (Underkonstabler) reglementeredes Munderingskjoler
ligesom hidtil, men med carmoisinrød Krave og Opslag; Bukserne leveredes hvert 2. Aar, Kjole hvert 4. Aar og Chacot
m. m. hvert 8. Aar og desuden fik de alle som UndermunderIng I Skjorte og I Par Sko med Hælebeslag hvert Aar og
I Par Strømper hvert 2. Aar. Undermunderingsstykkerne
kunde enten erholdes in natura eller Godtgørelse derfor i
Penge.
Den ved Rønne Arsenal ansatte Fyrværker fik af Overmunderingsstykker leveret hvert 2. Aar I Munderingskjole af Garderklæde med Distinktioner og Epauletter, I Vest af Garderklæde, 2 Par Bukser af Garderkirsej, I Felthue af Garderklæde, I Kittel af sort Ravndug og et Par Bukser af samme,
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hvert 4. Aar I Sølv-Sabelkvast og I Pompon, hvert 8. Aar
I Chacot med Tilbehør, I Par Cordons dertil af rød Silke og
Sølv, I Par Skindhandsker og lOverkjole med Distinktioner
samt tilhørende Remme og hvert 12. Aar et sort Livgehæng
med Remme og en Sabelskede.
I April 1848 bestemte Krigsministeren, at Chacoten for
Bornholms Milits skulde, forsaavidt vedkommende maatte
ønske at anskaffe en saadan, være ligesom den for Københavns Borgervæbning, nemlig en liden let Hovedbedækning
efter fransk Facon, noget smallere foroven end forneden og
med en næsten lige udstaaende Skygge. I Stedet for Fjer skulde
bæres en flad ulden rød Pompon, hvori var anbragt den danske Kokarde med et hvidt Kors, hvorfra gik en Guldsnor,
hvori forneden var anbragt Bornholms Vaaben. Rundt den
øverste Rand af Læderet paa Pulden var en rød Snor, som i
en Vinkel opad endte i en gul Knap. Denne Chacot var ens
for alle Grader, kun med den Forskel, at Officererne i Stedet
for den røde Snor havde en af rød Silke og Guld dannet Snor
og Underofficererne en tynd Guldsnor. Felthuen skulde være
af ungarnsk Facon som reglementeret for Armeen og af samme
Farve som Vaabenkjolen; foran var anbragt en tynd Guldlidse
og den danske Kokarde med hvidt Kors samt om den nederste
Rand en sort Snor for de menige, en tynd Guldsnor for Underofficererne og en af Guld og rød Silke for Officererne.
For Militsens Artilleri, Cavalleri og Infanteri reglementeredes mørkeblaa og for Jægerne mørkegrønne Vaabenkjoler
med 2 Rader parallelt løbende Knapper, 8 i hver Rad, opstaaende Krave og Omklapninger med 2 Knapper paa hver
og Klædes-Kanter; for Artilleriet var Omklapningerne carmoisinrøde med en gul Klædeskant og gule Knapper, for
Cavalleriet carmoisinrøde med en hvid Klædeskant og hvide
Knapper og for Infanteriet og Jægerne højrøde med en hvid
Klædeskant og hvide Knapper. For hele Militsen reglementeredes mørkegraa Benklæder.
I det til Grund for disse Ændringer liggende Forslag havde
Kommandantskabet gjort opmærksom paa, at da det unge
Mandskab ved I. Maj og I. November ofte flyttede fra et
Herred til et andet, kunde det ikke altid indtræde i den Vaabenart, som det havde forladt, hvorfor det vilde være ønskeligt, at Munderingsafvigelserne indenfor de forskellige Vaaben arter kun blev ringe, men allerede den 29. Maj 1848 ind-

sendte Kommandanten Forslag til en yderligere Simplificering
af Militsens Uniformering; dette Forslag oversendtes af Krigsministeriet til Justitsministeriet, hvorefter Kongen paa en 'lf
dette Ministerium nedlagt Forestilling bifaldt, at Uniformeringen for Bornholms Milits, »som enhver af Militsen efter
gammel Skik selv vil have at forsyne sig med,« reglementeredes i Overensstemmelse med det af Kommandanten derom
gjorte Forslag, der gik ud paa følgende: Hovedbeklædningen
skulde være en mørkeblaa Hue af ungarnsk Facon med den
danske Kokarde samt et hvidt Kors og foran forsynet med
tynd Guldlidse og en gul Knap for Artilleriet og en tynd Sølvlidse og en hvid Knap for de øvrige Vaabenarter; desuden anbragtes forneden om Huen en sort Snor for samtlige Menige,
en tynd Guldsnor for Underofficererne af Artilleriet og en
tynd Sølvsnor for Underofficererne af de andre Vaabenarter;
Snoren for Officererne var af tilsvarende Art som Underofficerernes, men indvirket med rød Silke. Vaapenfrakkerne
skulde være mørkeblaa med 2 Rader Knapper, 8 i hver Rad,
og en opstaaende, foran skraat afskaaret Krave, for Artilleriet
og Cavalleriet med carmoisinrød Omklapning og Skulderklapper samt henholdsvis gule og hvide Knapper og for Infanteriet og Jægerne med henholdsvis højrød og sort Omklapning og Skulderklapper samt for begge hvide Knapper. Desuden reglementeredes for alle mørkeblaa Klædesbukser, sort
Halsbind og Støvler.
Omtrent samtidig med det nye Reglements Fremkomst
meddelte Direktionen for Armeens Materiel Kommandantskabet, at Bestemmelserne angaaende Godtgørelsen for Underofficerer og Menige ved Armeen for Slid paa egne Munderingsstykker ikke var anvendelige paa den bornholmske Milits,
da Underofficererne og Menige ved samme selv skulde mundere sig, og at for Militsens 84 lønnede Artillerister vilde
ingen Godtgørelse for Slid paa egne Munderingsstykke,r kunne
finde Sted, forinden de nu i Brug værende for kongelig Regning
leverede Munderingsstykker havde udholdt den for samme
fastsatte Termin og bemeldte Mandskab selv anskaffede sig
Mundering.
I 1850 bestemtes, at de Militsens Artillerikompagnier leverede Ove.rmunderingsstykker, naar de var udtjente, forblev
Mandskabets Ejendom, og omtrent samtidig fastsattes Leveringen af Undermunderingsstykker til Artilleriet til I Skjorte
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hvert Aar og I Par Artilleristøvler med Hælebeslag,
Saaler og Flikker og I Par Strømper hvert 2. Aar.

I

Par

*
Spørgsmaalet om Tjenestepligten eller rettere sagt Forsøgene
paa at komme udenom denne eller i hvert Fald slippe saa let
over den som muligt gav Anledning til stadige Ansøgninger
og Henvendelser.
I 1806 indgav saaledes en afskediget Borgerløjtnant i Aakirkeby en Ansøgning om, at hans Søn, der henhørte under de
bornholmske nationale Kompagnier, maatte indtages under
Aakirkebys Borgerkompagni i Stedet for at være bleven indrulleret under Bornholms Milice, hvilket var sket paa en Tid,
da Faderen ejede en Bondegaard, var Bonde og boede paa Landet. Kommandantskabet oplyste i sin til General og Commissariats Collegiet i Sagens Anledning afgivne Erklæring, at
Sønnen ikke havde Borgerskab eller ejede Hus i Byen, men
tjente hos Faderen som enhver anden Tjenestekarl, hvorefter
Collegiet udtalte, at da den kg!. Resolution af 2r. Juli 1741
udtrykkelig befalede, at den Misbrug, at det unge Mandskab
fra Landet begav sig under Borgerkompagnierne, skulde være
afskaffet, og at ved disse Kompagnier ingen andre burde staa
end de, som boede i Købstæderne eller ejede Hus eller Gaard
sammesteds, saa fandt man ikke alene, at Kommandanten
havde været beføjet til den af ham trufne Foranstaltning, men
man dristede sig heller ikke til at forelægge Hans Majestæt
Kongen Ansøgningen til allernaadigst Bønhørelse.
I 1823 overlader det danske Cancelli til General og Commissariats Collegiets Afgørelse en fra Strandingskommissæren
i Nexø indkommen Forespørgsel om, hvorvidt hans 2 Sønner,
af hvilke den ene har Patent som Styrmand og den anden som
Volontær, er pligtige til at forrette militær Tjeneste paa Bornholm, naar de om kort Tid kommer til Øen, og foranlediget
herved meddeler Collegiet derefter Kommandantskabet, at den
paagældendes Stilling som Strandingskommissær, hvortil han
ikke er udnævnt af Hans Majestæt Kongen, men efter Anordningerne af Amtmanden, ej kan fritage hans Sønner for militær Tjeneste, og at dette heller ikke kan blive en Følge af, at
hans Sønner er Søfarende, da Admiralitets og Commissariars
Collegiet har yttret, at Bornholm er fri for al Udskrivning

til Søtjeneste, og at enhver Bornholmer, som med Patent farer
paa andre end bornholmske Skibe, maa i det Øjeblik han rejser hjem og saalænge han opholder sig hjemme, anses at være
udgaaet af Søindrulleringen.
~amme Aar indgav Organisten i Nexø en Ansøgning om
Fntagelse for den militære Tjeneste som Følge af, at hans Formænd i Embedet havde nydt saadan Fritagelse og at den militære Tjeneste ikke saa godt lod sig forene med hans civile
Funktioner, men Collegiet fandt ikke, at der i Anordningerne
for den militære Tjeneste paa Bornholm fandtes nogen Hjemmel til at fritage den paagældende for saadan Tjeneste, saa
meget mindre som han allerede før Ansættelsen som Organist
havde været Underofficer ved Nexø Borgerkompagni, og det
efter en fra Kommandantskabet indhentet Erklæring var forbundet med Vanskelighed dertil at erholde duelige Subjecter.
I 1828 resolverede Kongen, at de to første Medlemmer af
Købstædernes Skolekommissioner og de, der i Landsbyerne ansattes som Skolepatroner, maatte fritages for militær Tjeneste,
saalænge de forblev i fornævnte Stillinger, og 20 Aar senere
tilkendegiver Kongen paa dertil given Foranledning Kommandanten, at foruden de Undtagelser fra den alle Øens Beboere
paahvilende Forpligtelse til at gøre Tjeneste ved Militsen som
ifølge Instruktion af 24. Juli 18 17 tilkommer civile Embedsmænd og Præster og deres Sønner, saalænge de er hjemme hos
Forældrene og ikke have nogen selvstændig Stilling, samt
Degne og Skolelærere, kan der alene i Henhold til de kongelige Resolutioner af 6. Juli 1742 og 19. November 1828 tilstaas Sandemænd og de to første Medlemmer af Skolekommissionerne i Købstæderne samt Skolepatronerne paa Landet
midlertidig Fritagelse for Tjenesten, saalænge de forblive i
deres Bestillinger, men at iøvrigt ingen anden offentlig eller
privat Stilling eller personlig Rang kan medføre nogen Fritagelse for eller Lettelse i den Bornholms Beboere paahvilende
militære Tjenestepligt, samt at det er en Selvfølge, at de, som
an.detsteds fra ankomme til eller nedsætte sig paa Bornholm,
blIve underkastet samme Tjenestepligt som Øens øvrige Beboere.
I 1849 meddeler Directionen for Armeens Personel Kommandantskabet, at efter at have korresponderet med Krigsministeriet angaaende Spørgsmaalet om Beboerne paa Bornholm kunne antages som Stillingsmænd for Værnepligtige fra
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den øvrige Del af Kongeriget, har Justitsministeriet tilkendegivet samtlige Land- og Sø-Sessioner, at det under de nuværende Krigsforhold ikke kan tillades Bornholmere at lade sig
stille for Værnepligtige, der er udskrevne til Armeen eller
Flaaden, og 4 Aar senere overdrager Krigsministeriet Cheferne
for Borgerkompagnierne i Købstæderne paa Bornholm og for
Nationalinfanterikompagnierne paa Landet at føre Tilsyn
med, at de til Øen fra Kongerigets øvrige Dele flyttede V ærnepligtige, som henhører til den staaende Hær og som permitteret fra denne flytter til Bornholm, ansættes til Tjeneste ved
Øens Milits, men I 854 paalægges det Kommandantskabet
straks at lade Værnepligtige af den staaende Hær, der forinden førstnævnte Resolution var blevne ansatte ved Militsen,
afgaa fra denne, og de skulde ved en eventuel Indkaldelse til
Armeen foranstaltes tilsagte til Møde ved denne gennem Kommandantskabet.
Kommandanten havde i Forbindelse hermed rejst Spørgsmaalet om, hvorvidt han kunde anses berettiget til at mulktere
Bornholmere, som efter dertil meddelt Tilladelse forlod Øen
for at søge temporært Ophold i Kongeriget, eller som Søfarende begav sig samme Sted hen, for saavidt de ikke iagttog
de i saa Henseende givne Forskrifter, samt i bekræftende Fald,
hvor stor den Mulkt skulde være, og hvortil den var hjemfalden. Krigsministeriet tilkendegav i den Anledning Kommandantskabet, at i Henhold til Instruks af 23. August I 8 17
maatte det anses for beføjet til at udøve den omspurgte Ret
at ikende Mulkt, hvis Størrelse fastsattes til 2 Rdlr., som tilfaldt Øens Fattigkasse.
I Foraaret I 854 forespurgte Kommandantskabet - næst a t
indberette, at samme under den Mønstring, som kort forinden
var afholdt over det paa Øen hjemmehørende Mandskab, som
frivilligt havde ladet sig søindrullere, havde bragt i Erfaring, at
en stor Del af Mandskabet paa Øen ved at begive sig til Udlandet unddrog sig Værnepligten - hvorvidt Kommandantskabet under de nærværende Forhold var berettiget til at hindre fornævnte Mandskab fra at forlade Øen. Krigsministeriet
undlod i den Anledning ikke at henlede Kommandantskabets
Opmærksomhed paa Instruksen af 1817, ifølge hvilken ingen
maatte rejse fra Landet eller meddeles Pas uden Kommandantens dertil givne Tilladelse, og at denne havde at paase og iagttage, at Øen ikke blottedes for Forsvar ved altfor meget Mand-
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skabs Bortrejse, og derfor - især i Krigstider - kun burde
give Rejsetilladelse paa bestemt Tid til saadanne, som til deres
Næringsvejs Drift have Trang til at rejse; det ansaas derfor
for utvivlsomt, at Kommandantskabet var berettiget til at
nægte enhver Bornholmer, der ifølge sin Alder var pligtig til
at indtræde i Militsen, Tilladelse til at udvandre, naar slige
Udvandringer tiltog i den Grad, at Øen derved blottedes for
Forsvar.
Et Par Maaneder senere meddeler Krigsministeriet paa dertil
af Justitsministeriet given Foranledning, at det Kommandantskabet givne Paalæg om at paase, at ingen værnepligtig, som
hører til den staaende Hær, og som permitteret fra denne flytter til Bornholm, ansættes ved Øens Milits, udvides til ogsaa
at omfatte de øvrige Klasser af Kongerigets værnepligtige,
nemlig det unge Mandskab, som ikke endnu endelig er behandlet til Udskrivning, Forstærkningsmænd, Mandskabet af den
saakaldte Trænkuskeklasse og de søværnepligtige, eftersom
Flytningen til Bornholm ikke kan fritage dem for den dem
ifølge Værnepligtsloven af 1849 paahvilende Tjenestepligt.
Samtidig meddeles det Kommandantskabet, at det i I 8 53
givne Paalæg om at paase, at den Tilladelse, som »enhver
Bornholmer, der vil forlade Øen, dertil skal have af Commandanten«, lyder - forsaavidt den paagældende ikke udmønstres som søfarende - paa et bestemt Sted o. s. v., vel
ikke ligefrem finder Anvendelse paa de Værnepligtige, som
ikke er født paa Bornholm, men midlertidig er flyttede til Øen
fra den øvrige Del af Kongeriget, men at det er en Selvfølge,
at heller ikke disse kunne flytte fra Øen uden Samtykke fra
den der etablerede Lægdsbestyrelse, hvis Kontrol de er undergivne under deres Ophold paa Øen, hvorimod de, naar de
ville flytte tilbage til det Sted, til hvis Rulle de hører, bør
forsyne sig med skriftligt Bevis fra vedkommende Kompagnichef, der udfører lægdsmandsforretningerne, men i Tilfælde af,
at de vil flytte andetsteds hen, dertil bør erhverve Tilladelse
fra Lægdsbestyrelsen i deres Hjem, hvilken Tilladelse da bliver
at forevise for og paategne af vedkommende Kompagnichef.
Samtidig paalagdes det Udskrivningscheferne fremtidig at
meddele Kommandanten paa Bornholm Beretninger om, hvad
der i deres respektive Distrikter passerede med Hensyn til de
dertil ankommende Bornholmere, herunder navnlig, om den
paagældende havde produceret behørigt Permissionspas paateg-
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net af Kommandanten, og i saa Fald, fra hvilken af Militsens Afdelinger, han var permitteret; det bestemtes endvidere,
at da der i København førtes en særegen Sørulle over de søfarende Bornholmere, som, uden at opgive deres Hjem paa
Øen, frivilligt havde ladet sig søindrullere, saa vilde de Bornholmere, som, uden at opgive deres Hjem paa Øen, andetsteds
maatte begære sig frivilligt indrullerede, uden at tage Ophold
vedkommende Sted, være at henvise til I. Udskrivnings distrikt.
. Efter at der ved Lov om Værnepligt for Kongeriget Danmark af 2. Marts 1861 var meddelt Justitsministeriet Bemyndigelse til at træffe alle til Lovens Gennemførelse fornødne
Foranstaltninger bestemte nævnte Ministerium 5. September
1862, at Bornholm skulde inddeles i 5 Lægdsforstanderier med
tilsammen 26 Lægder, idet Forretningerne som Lægdsforstander overtoges af By- og Herredsfogeder, enhver for sin Jurisdiktions Vedkommende.
Værnepligtige kunde nu omveksles til Bornholm ,. oab som
Følge heraf bortfald~ for Fremtiden de i 1854 givne særegne
Regler angaaende Tdsynet med de værnepligtige, der fra de
øvrige Dele af Kongeriget flyttede til Bornholm, og alle Forretninger vedkommende den særegne Sørulle, der ved 1. Udskrivningskreds i København var ført over de søfarende Bornholmere, der, uden at opgive deres Hjem paa Øen frivilliat
havde ladet sig søindrullere, overgik til det lokale' Udskri~
ningsvæsen paa øen. Samtidig bestemtes, at de en Udskrivningschef paahvilende Forretninger skulde indtil videre for
Bornholms Vedkommende udføres af Chefen for Udskrivninasvæsenets Revisionskontor, Kancelliraad Peterson, som i d~n
Anledning skulde tage Ophold i Rønne.
Omtrent samtidig resolveredes, at der vilde være at udarbejde nye Værnepligtsruller for Bornholm; endelig kan nævnes, at det i 1864 tillodes vaabendygtigt Mandskab paa Bornholm at indtræde som Frivillige i Infanteriet.

*
Da militære og civile Forhold som Følge af Militsens hele
Struktur med Personel, der det ene ØjebJll\. var civile oa det
næste militære, aabenbart ikke har været let at skille ud fra
hinanden, anordnedes ved et kongeligt Reskript af 6. Juli 1742
en permanent Kommission, bestaaende af Amtmanden, Provsten og Amtsforvalteren, der skulde samles 2 Gange om Aaret

og desuden kunde sammenkaldes af Kommandanten til Raadslagninger om Øens og dens Befolknings Bedste. 5 Aar senere
blev det ved et ligeledes kongeligt Reskript yderligere befalet,
at Klager eller Ansøgninger fra Beboerne skulde indgives til
denne Kommission, men da der aabenbart har været Anledning
til forskelligartede Meninger fra de 4 Kommissionsmedlemmers Side og derved skortet paa at naa et tilfredsstillende Resultat i de foreliggende Tilfælde, blev Kommissionen paa Foranledning af Amtmanden ophævet ved et kongeligt Reskript
af 19. November 1802, og i Stedet bestemtes, at Kommandanten og Amtmanden, naar tvivlsomme Tilfælde maatte indtræde i deres Embedskreds, skulde sætte sig i Forbindelse med hinanden for at overveje, hvad der efter Omstændighederne
skulde foretages.
Disse Overvejelser har sikkert i mange Tilfælde ført til, at
vedkommende Spørgsmaal kunde løses i Fordragelighed mellem de to Embedsmænd for saa vidt angik mindre og ikke
større principielle Sager, men det ses dog, at mange Fortolkningsspørgsmaal om Rettigheder og Pligter for saavel militære som civile maatte forelægges Centralstyrelsen i København og afgøres af denne.
Hvad der gav Anledning til en ikke ringe Korrespondance,
hvor militære og civile Pligter greb ind i hinanden, var bl. a.
ogsaa de paalagte borgerlige Ombud.
I Begyndelsen af 1821 tilskriver saaledes General og Commissariats Collegiet det danske Cancelli i Anledning af en Ansøgning, hvori en Person anholder om Fritagelse for at være
Stokkernand efter at han er meddelt Afsked fra Østerherreds
Kompagni, at Collegiet efter de almindelige Udtryk i Reskripterne af 6. Juli 1742 og 27. August 1785 angaaende de Rettigheder, som er forundte Borger- og Herredskompagniernes
Over- og Underofficerer, ikke skønner rettere, end at en Herredsofficer, som er afskediget i Naade med Behold af disse Rettigheder, maa nyde godt af samme, hvadenten han vedbliver
at bo paa Landet eller henflytter til en af Købstæderne; Aaret
efter reskriberer Kongen til Gengæld, at Militsens Officerer i
Fremtiden maa bruges til Opsyn og Udførelse af det civile
Vejarbejde paa Øen, imod at de herfor af Amtet tilstaas passende Diæter, men saadant Ombud kunde dog kun tillades for
saa vidt Officererne kunde undværes fra den dem paahvilende
militære Tjeneste.
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I 1824 anholdt Kommandantskabet om en Forandring i
nogle af det danske Cancelli Aaret forinden givne Bestemmelser vedrørende Friægter, saaledes at Bor!?;er- og Herredsofficerer samt Underofficerer blev fritagne for at afgive Befordring til vedkommende Læge, naar han skulde besøge fattige Syge eller vaccinere Børn, og til Jordemoderen, naar hendes Hjælp udfordredes hos Husmændenes Familier. Som Svar
herpaa meddeltes, at Kongen havde bifaldet den Fortolkning,
som Cancelliet havde afgivet, hvorefter den Fritagelse, som
nogle Landbrugere paa Bornholm ifølge særdeles Privilegier
og Rettigheder nød for Friægter, ikke burde udvides til at
gældt' i Henseende til de Ægter, der var en Følge af saadanne
Foranstaltninger til almindeligt Bedste, som var trufne senere,
end de erhvervede Privilegier og Rettigheder, og at det saaledes vilde have sit Forblivende ved den bestaaende Ordning.
I 1836 indsendte Kommandantskabet et Andragende fra en
Underofficer og Mynsterskriver af det 2. Rønne-Borger-Compagni, hvori han besværede sig over at være beskikket til Overformynder i Købstaden, uagtet Underofficerer af Borgerkompagnierne ifølge Resolutionen af 6. Juli 1742 og Cancelliets
Skrivelse af 27. August 1785 formentlig var fritagne for saadanne Bestillinger. Amtmanden, der blev hørt i Sagen, oplyste,
at den paagældende udnævntes til Overformynder den 14.
Juli 1835, men ikke havde villet give sig af med Deltagelse i
Overformynderiets Bestyrelse, og at han først i Slutningen af
Aaret indgav Andragende om Fritagelse for Bestillingen.
Amtet havde resolveret, at den paagældende burde deltage
med den anden Overformynder i Aflæggelsen af Overformynderi-Regnskabet for 1835 og medunderskrive dette, og henstillede til Cancelliets Afgørelse, om hans Paastand om Fritagelse kunde tages til Følge, hvortil Amtmanden forøvrigt
ytrede, at den paagældende ham bekendt ikke var Underofficer, men blot Mynsterskriver, hvilken Funktion formentlig
ikke gav Adgang til at fritages for de borgerlige Bestillinger.
Cancelliet tilskrev derefter Amtet, at saafremt den paagældende var Underofficer, maatte han være fritaget for at være
Overformynder, hvorimod dette ikke kunde blive Tilfældet,
saafremt han alene var Mynsterskriver, men at han under ingen
Omstændigheder kunde undgaa at staa til Medansvar for Overformynderiets Bestyrelse indtil Udgangen af Aaret 1835, da
han ikke i betimelig Tid havde indgivet Andragende om at
blive fri for det paa ham faldne Valg.

I 1837 androg flere Officerer ved Militsens Dragoner om,
at samtlige Officerer ved Militsens regulære Kompagnier saav-el som de fra. disse Kompagnier i Naade dimitterede Officerer
maatte blive fritagne for at være Rodemestre ved Vejarbejde
og andre deslige personlige onera, hvorved de paagældende
kunde komme i Subordinationsforhold, som med Hensyn til
deres militære Stilling maatte anses upassende for dem. Danske
Cancelli anmodede i den Anledning General Commisariats
Collegiet om fra Kommandantskabet at indhente en Erklæring
om, hvorvidt Officererne qvæstionis ønskede at erholde Fritagelse for saadanne personlige Byrder, paa hvilke den angivne
Grund kunde finde Anvendelse, naar de ogsaa derved udelukkedes fra at være Bjergere, idet Amtet ikke havde ment, at de
paagældende ønskede sig udelukkede fra sidstnævnte Bestilling,
uagtet de som saadanne kom til at staa under Sandemanden
som bestandig Forbjerger, men iøvrigt holdt paa, at Konsekvens dog fordrede, at Sagen i Henseende til alle Bestillinger,
der kunde anses at staa i lige Klasse, burde afgøres paa samme
Maade. Fra Kommandantskabet indkom imidlertid en Erklæring gaaende ud paa, at Flertallet af de ved de regulære Kompagnier ansatte Officerer i det Tilfælde, at de fritages for de
omhandlede personlige Byrder, renoncerede paa at være Bjergere, men at de dog eenstemmigt havde reserveret sig Adgang
til at være Forbjergere, og Kommandanten støttede dette Flertals Ønske og ytrede endvidere den Formening, at Officererne
ved at være Forbjergere ikke kom i noget upassende underordnet Forhold, eller efter Omstændighederne vilde forhindres i
at opfylde deres militære Pligter. Collegiet erklærede derefter
i en Skrivelse af 18. Marts 1837 til Danske Cancelli, at man
tiltraadte den af Kommandantskabet afgivne Betænkning.
Sagen gav iøvrigt Anledning til, at Collegiet meddelte det
kg!. Danske Cancelli, at Kommandantskabet vel erkendte, at
de hidtil bestaaende Forhold ikke under den militære Tjeneste
havde foranlediget nogen Overtrædelse af Subordinationen,
men at det for den militære Aand dog ansaas for betænkeligt i
civile Bestillinger at sætte Officeren under Bonden, om han
end uden for Tjenesten agtedes lig denne. For dog at undgaa
Kollisioner mellem Officerernes militære Pligter og dem, som
fulgte af de omhandlede civile Bestillinger, holdt Kommandantskabet det imidlertid for mere rigtigt, at Officererne ved
Militsens regulære Kompagnier i Lighed med, hvad der var
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gældende for Armeens Officerer, fritoges for ethvert Ombud,
som skulde udføres personl-igt af de paagældende og saaledes
kunde gøre vedkommendes Nærværelse nødvendig paa to Steder hvorfor- Kommandantskabet foreslog, at de maatte for·undes en saadan Fritagelse imod Udelukkelse fra Bjergeretten,
men med Adgang til at blive Forbjergere.
CoIIegiet ytrede i Tilslutning hertil, at man for~dsaa, at det
vilde møde Vanskeligheder at opnaa en saadan Fntagelse, som
Kommandantskabet nu holdt paa, og at det forøvrigt antoges,
at naarindtrædende Omstændigheder bevirkede, at den paaaældende Officer paa Grund af sin militære Tjeneste ikke
kunde varetage det ellet de ham paalagte borgerlige Ombud, at
han da paa Kommandantskabets Atte~t. herom~unde af?aa fra
saadanne, i al Fald saalænge hans mIlitære Tjeneste hmdrede
ham i disses Udførelse. Endvidere udtaltes,at naarman holdt
sig til den Betragtning, at enkelte Ombud ikke passede. sig
Officerernes Stilling, maatte Collegiet være af den For~ell1~g,
at de burde fritages for at være Rodernestre ved VeJarbeJ.de
samt for at være Tingbud, 'hvilket sidste Ombud forøvrigt
ikke syntes at kunne henføres til de reelle Byrder, idet Bonden som stod for Tur hertil, kunde give Møde ved en anden
lovfast Mand; derimod skønnedes ikke, at Subordinationsforhold~ne var til Hinder for, at Officererne af de regulære Kompagnier var Fattig- og Skol.eforstandere, Skolepatroner,Lægdsmænd, Overformyndere, 'elIgerede Borgere eller Tax.eerbo~gere,
for saa vidt disse mere afbenyttedes, og hvad endelIgangrk de
fra de regulære Kompagnier afskedigede Officerer havdes~ saafremt det fandtes betænkeligt at gøre Fritagelsen afhængig af,
om de ønskede at renoncere paa Bjergeretten eller ikke, fra
Collegiets Side intet imod, at Sagen i Henseende til dem forblev ved de gældende Forskrifter.
.
.
.
Sagen resulterede sluttelig i, at det ved kongehgt Reskript af
r8. April r838 meddeltes, at de ~ed Militsens re~ulære Kompagnier i Tjenesten staa~nde. Off~cerer maatt: ~rltages for at
være Rodernestre ved Vejarbejde, rdet det samudig var en Selvfølge, at de ikke maatte paatage sig at være Bjergere, ~en dog
beholdt Adgang til at blive Forbjergere, naar. de der~r1 fandtes skikkede, og at det iøvrigt skulde tilkendegrves Off~cererne:
at deres Beo-æring om Fritagelse for alle andre personlIge Oinbud ikke k:nde bevilges, ligesom det med Hensyn til de ~ra
nævnte Kompagnier i Naa:de entledigede Officerers ForplIg-
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telse til at paatage sig borgerlige Ombud skulde have sit Forblivende ved de gældende Bestemmelser.
Senere begærede Amtmanden Cancelliets Resolution for,
hvorvidt Under~ og Overofficerer ved Borgerskabet kunde
anses for at være fritagne for andre end de i Reskriptet af 6.
Juli I742 udtrykkelig nævnte Paabud samt indstillede, S:1:1~
fremt sligt maatte antages, at saadanne Rettigheder kun m~atte
forbeholdes dem, som var i Besiddelse af samme, men denmod
ophøre for Fremtiden, hvortil Cancelliet svarede, at der :fter
Omstændighederne ikke fandtes tilstrækkelig Anledni~g til ar
bevirke nogen Forandring i de gældende Bestemmelser, rdet do.g
Cancelliet forudsatte, at vedkommende Over- og Underofficerer som ved deres Medborgeres Tillid kaldtes til Kommunalb~stiIIinger, ikke uden særlig Grund vilde henskyde sig under deres Immunitet.
I 1839 udbad Danske Cancelli sig fra General og Commissariats Collegiet en Ytring over en Skrivelse fra en Præst, der
besværede sig over, at to Officerer ved Militsen havde. ladet
deres Hustruer holde Kirkegang efter Barselseng, uden i Forvejen at anmelde saadant for Præsten, og at de d~rhos havde
nægtet at yde nogen Godtgørelse i bemeldte Anled111ng, samt at
den ene Officer ved sin Ankomst til Sognet ikke havde været
forsynet med Følgeseddel fra sin forrige Præst. Co Ile giet n:eddelte herefter Cancelliet, at Kommandantskabet paa Øen r en
i Sagens Anledning indsendt Erklæring havde erklæret sig aldeles enig med Præsten og heller ikke skønnede, at de ~ævnte
Officerer kunde fritages for at erlægge en Godtgørelse ul Præsten i Anledning af deres Hustruers Kirkegang efter Barselsena eller at den omhandlede Kaptajn kunde unddrage sig at
tilv~jebringe Følgeseddel eller Anmeldelsesattest fra sin for' .
..
rige Sjælesørger.
I 1802 var det bestemt, at øens Beboere burde afgive fn
Befordring- til vedkommende Arufleri6fficerer, -naar disse reJste
i Embedsforretninger, men efter at have modtaget nogle af
Kommandantskabet meddelte Oplysninger om, at de Grunde,
der i sin Tid havde motiveret denne Bestemmelse, ikke længere var til Stede, resolve~ede Krigsministeriet 23. Oktober
I 8 52, at Artilleriofficererne fra l. Oktober s~mme -,\ar med
Hensyn til Fribefordring paa Tj:nesterej~e: sul~edes lIge m~d
Militsens øvrige Officerer, og at mgen Mihtso~icer ku~de ulstaas Fribefordring paa Rejser i- saadanne ordl11ære TJeneste-
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forretninger, i hvilke den hele ordinære Milits tog Del, eller
som angik Ekadronens eller Kompagniets Tjeneste i det Herred, hvori de respektive Officerer havde Bopæl, saaledes· at
Fribefordring alene blev at tilstaa de Militsofficerer, der af
Kommandantskabet specielt udkommanderedes i ekstraordinære
Tjenesteforretninger saasom Forhør, Krigsretter, Sessioner, Armatur- og Munderingskommissioner o. s. v.
I 1852 udbad Indenrigsministeriet sig Krigsministeriets U~
taleise i Anledning af en Skrivelse fra Amtmanden, foranledl. get ved et Andragende fra Rønne Købst~ds Kommu~albesty
relse om, hvorvidt de Officerer, Underofficerer og Spillemænd
ved Borgervæbningen i de bornholmske Købstæder ved forskellige kongelige Reskripter hjemlede Fritagelse for kommunale
Ombud endnu kunde anses for gældende, idet Indenrigsministeriet navnlig ønskede Underretning om Omfanget og Betydningen af de omhandlede militære Tjenester.
Krigsministeriet oplyste i den Anledning, at af de paa Øen
værende 7 Borger- og Herredskompagnier deltog Borgerkompagniernes unge Mandskab i de aarlig forefal.d~nde m~litære
Øvelser og afgav Politivagt efter hvert Stetls clvde .Øvngh7~s
Rekvisition hvorimod Herredskompagnierne var fn for mtlltære Øvels~r, men af og til havde nogle faa Arbejdsdage ved
Regulering af de ved Byerne udlagte Eksercerpladser; desuden
havde de vedkommende Kompagnichefer Ansvaret for den
Kompagnierne tildelte Armatur og Lædertøjet. Det ansaas derfor for nødvendigt at holde ommeldte Charger saa godt besatte som muligt for at Cheferne ved disse Personers Tjeneste
kunde holde Stamrullerne og Inventarlisterne i Orden, og da
de nævnte Charger var ulønnede med Undtagelse af Cheferne
for Herredskompagnierne, der hver havde en aarlig Gage af
49 Rd., vilde det, hvis de omhandlede Rettigheder . bet~g:s
dem, blive vanskeligt at besætte Officersposterne, og Kngsmmlsteriet henstillede sluttelig til Indenrigsministeriet, at Spørgsmaalet udsattes, indtil Øens Forsvarsvæsen i det Hele reorganiseredes hvilket derpaa bifa.ates af sidstnævnte Ministerium.
Sluttelig kan nævnes, at det i 1863 resolveredes, at Mi1~tsens
Officerer ikke var fritagne for at erlægge Kommunebidrag
af deres militære Indtægter, hvilket tidligere havde været Tilfældet for Underofficerernes Vedkommende, medens det til
Gengæld fastsloges Aaret efter, at de var fritagne for kommunale Ombud, derunder indbefattet Bestillingerne som Medlem af Ligningskommissionerne.

Efter Anlæget af Fæstningen paa Christiansø blev Hammershus opgivet som Fæstning, og Kristian V tænkte en Tid
paa at befæste Rønne. Der byggedes 1688-89 Volde og Grave
omkring Byen, og sidstnævnte Aar opførtes det Syd for Byen
endnu staaende Kastel med sine ca. 3,5 m tykke Kampestensmure, men Fæstningsarbejderne blev aldrig ført ud i Uvet, Arbejdet standsede, og Rønne blev ikke Fæstning dengang. 1744
genoptoges Fæstningsarbejdet dog atter, men afbrødes snart
igen, hvorimod der under Krigstruslen fra Rusland i 176 I anlagdes to Kanonbatterier Nord og Syd for Havnen.
Har der saaledes i det store og hele ikke været egentlige større
Befæstningsanlæg, har Militæret dog selvfølgelig raadet o~er
Arsenal, Magasinbygninger, Eksercerpladser og Vagtbygmnger o. s. v., hvilket bl. a. ogsaa ses af, at Kongen IO. Juni 1803
resolverer, at to forfaldne Vagtbygninger ved Sorthat og Melsted paany maa opbygges med en Bekostning af ca 650 Rdlr.
Forvaltningen af Ammunitionsbeholdningerne havde hidtil
været varetaget dels af Amtsforvalteren, dels af den ældste
Kompagnichef, men den 7. Juni 1811 tilskrev Hans Majestæt
Kongen General og Commissariats Collegiu:n, at .»da vi allernaadigst have ansat en Tøjmester paa vort Land Bornholm
med 475 Rdlr. aarlig Gage, saavel i Krigstid som i Fredstid,
hvorimod han ikke skal nyde Felttillæg, saa tilkendegive vi
allernaadigst, at bemeldte Tøjmester aarlig har at afl~~ge
Regnskab til Vort Collegium over Forbruget af Ammumtlon
og alt Arsenalet vedkommende.«
Samtidig fritoges Amtsforvalteren qua Ammunitionsforvalter for at aflægge Regnskab til Rentekamme'ret, »da dette nu
bliver ganske unyttigt«, hvorved de ham derfor hidtil udbetalte 50 Rdlr. aarlig skulde spares, ligesom den ældste Kompagnichef, som ved Tøjmesterens Ansættelse fritoges for det
af ham hidtil aflagte vidtløftige Regnskab, »af hvilket Amtsforvalterens Regnskab kun skal have været en Kopie«, i den
Anledning skulde kortes 50 Rdlr. af sin nu reglementerede
Gage, saa at han for Fremtiden reglementeredes med 250 Rdlr.
aarlig Gage ligesom Chefen for 2. Artillerikompagni, og samtidig skulde de for de ældste Kompagnichefer reglementerede
25 Rdlr. aarlig til Fourage for 2 Heste ligeledes bespares.
I 182 I resolverede Kongen, at det ved Rønne Citadel liggende Ammunitionshus maatte indrettes til Laboratorium, og
Aaret efter resolverede Majestæten, at der skulde lyses Fred
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over Hammershus' SlotscRuiner, saaledes at i Fremtiden ingen
NedbrydeIse, Forandring eller Gravning der foretoges uden
efter indhentet Samtykke fra Commissionen for Oldsagers Opbevaring, og at Opsigten med Ruinerne skulde overdrages Forpagteren af Slotsgrunden og Slotslyngen, under Tilsyn af Kommandantskabet, imod at Forvalteren fremdeles tilstodes Frihed
for militær Tjeneste; kort efter toges Bestemmelse om, at »den
aldeles brøstfældige« Flagstang paa Hammeren, paa hvilken
det danske Flag fra ældgamle Tider bestandig »har veiet«, bør
erstattes med en ny og fremdeles conserveres, men 15 Aar senere resolveres, at Flagstængerne ved Nexø, Hammeren og Svaneke nedlægges, hvorimod den ved Rønne fremdeles maa vedblive at bestaa og om muligt anbringes paa' det derværende
Castelstaarn.
I ældre Tider benyttedes Arresterne saavel til militære som
civlle Arrestanter, hvilket bl. a. fremgaar af, at det i 1827 approberedes, at Reparation.en og Vedligeholdelsen af Vagt- og
Arresthuset i Rønne skulde ske for Landmilitær-Etatens Regning, imod at vedkommende civile Jurisdiktion erlægger 20
Rbd. Sølv aarlig til den militære Fond som Godtgørelse for
Arresternes Benyttelse. Denne Ordning ophørte dog en halv
Snes Aar senere, idet Amtmanden da indberetter, at der efter
Opførelsen af den nye Raadstuebygning nu haves. tilstrækkelige Arrestlokaler for de paagældencle civile Jurisdiktioner.
I 1828 bestemtes, at de Landmilitær-Etaten tilhørende Bygninger i Rønne skulde indlemmes under Købstædernes .Brandforsikring, og Aaret efter, at de gamle og meget brøstfældige
Ammunitionshuse i Nexø og Sandvig maatte bortsælges. Disse
Foranstaltninger har antagelig givet Anledning til uberettiget
Opkrævning af Sportler, thi Aaret efter paalagde Danske Cancelli· Amtmanden at gøre vedkommende Retsbetjente opmærksom paa, at de ikke i Anordningerne have Hjemmel til at beregne sig Gebyrer for Taksation af de militære Bygninger, da
slige Forretninger vedkomme den militære Tjeneste. Denne Bestemmelse indskærpes paany i 1843, da det meddeles Kommandantskabet efter forudgaaende Korrespondance med Danske
Cancelli, at man ikke kan anse Retsbetjentene i Svaneke beføjede til at beregne sig Betaling for en det foregaaende Aar
udført Taksation til forhøjet Assurance af et paa Købstadens
Grund opført nyt Vaabenhus; samme Aar meddeltes det forøvrigt den kongelige Artilleri-Brigade, at Collegiet fandt det

rettest, at samtlige militære Bygninger paa Bo.rnholm med deri
værende Materiel .blev assurerede, for saa Vidt saadant efter
Anordningerne kunde finde Sted.
.
Artilleriets Beskaffenhed faar man et BJilede af ved en Oplysning om, ,at Collegiet i 1834' tilstiller Kommandantskab~t
paa dettes Anmodning Tegninger af en 24- og en 18-pundl.g
Rappert, af et 18- og 24-pundigt Rapperthjul,af Trædelene til
en 12-pundig og 24-pundig Slæde sam~ ~f J er~beslag, Bue og
Forbridsk til samme; det meddeles samtidig, at til 8- o~ L2-pundige Kanoner haves ingen særskilt RappertkonstruktIOn, men
denne maa lempes efter de nævnte Tegmnger og det paa Born.
holm havende Skyts.
I 18 38 tilskriver Collegiet Artillerikorpset.i Anledmng af,
at dette har indsendt et Andragende fra den til Bornholm beordrede Artilleri·Komite, hvori samme foreslaar ved den projekterede Kuglegaard i Rønne at opføre et Skur til. Opbevaring af Materiel, og derhos har bemærket, at Bekostnmgen ved
dette Skur for Størstedelen vii kunne udrede~ af det, som er
besparet af den' til Istandsættelsen af Magasiner ved Rønne
bevilgede Sum, at Collegiet kan bifalde, at det. foresl~ae~e
Skur, straks opføres, og i 1841 meddeler .Colleglet, ArtIlleflkorpset, at forsaavidt det ved et lovformelIgt Skøn ~f J:Iaandværkere maatte vise sig, at Murene af Rønne Magasm Ikke er
solide nok til derpaa at opføre endnu en Etage, Jor at .samme
kan tjene til Opbevaring af Militsens
aaben, sanktlOnerer
man at Artilleri-Komiteen foranstalter disse Mure nedbrudte
for derefter paany at opføres, indmuret i Kalk i Stedet for
som hidtil i Ler.
Samme Aar indsendte Kommandantskabet en Ansøgning,
hvori 2 Konst.abler ved Rønne Post paa samtlige Over-Artilleristers Vegne ved Militsens 2. Artilleri-Kompagni forklarede,
at de i Anledning af den i det foregaaende Aar ved R~nne opførte nye Laboratoriebygning havde uden nogen spe~lel .Godtgørelse og uden synderlig Assistance af Over-ArtillerISterne
udenfor Rønne Post, der udgjorde 50 Mand, medens- de selv
kUIl talte 20 Mand maatte udføre Størstedelen af dette Arbejde, .dels som H~andlangere, dels som Professionister; de
anholdt om, at de for Fremtiden maatte fritages for de Forretninger, der udelukkende var at henregne til ~aan.dværks
og Daglønner-Arbejde, samt om at flere ~ver-Artllle.nster fra
de øvrige Artilleriposter paa Øen maatte mddrages til Rønne,
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hvor alt, som sendtes fra Københavns Arsenal, skulde modtages og opbevares. Ved Indsendelsen af Ansøgningen erklærede
Kommandantskabet sig imod sidstnævnte Del af Andragendet,
men understøttede iøvrigt samme med Tilføjende, om der
maatte tilstaas Ansøgerne IO Rbsk. daglig for de Dage, de det
foregaaende Aar havde været kommanderet til Arbejde i Anledning af Krigsmateriellets Retablering paa Øen, og at samme
Naade i alle Punkter ogsaa maatte forundes Artilleristerne
ved Posterne udenfor Rønne. I Anledning af Ansøgningen indhentede Collegiet fra den til Reguleringen af Krigsmateriellet
paa Bornholm anordnede Artilleri-Komite en Erklæring, hvori
Komiteen udtalte sig for, at Over-Artilleristerne ved Rønne
Post tilstodes en Godtgørelse for deres forøgede militære Arbejde, samt antog, at det saa vel med Hensyn til den størst
mulige lige Fordeling af Tjenesten som i andre Henseender
vilde være baa.de billigt og gavnligt, at Artilleristerne i Bornholms Byer med Undtagelse af Rønne reduceredes, og at Rønne
Post torstærkedes, og foreslog i Forbindelse hermed, at samtlige Artilleriposter paa Øen indtil videre maatte komme til at
bestaa af ved Rønne 8 Overartillerister og 27 Konstabler,
Hasle Post lOver-Artillerist og 2 Konstabler, Allinge Post
2 Over-Artillerister og 6 Konstabler, Stendal Post I Overartillerist, Gudhjem Post lOver-Artillerist og 4 Konstabler,
Svaneke Post lOver-Artillerist og 3 Konstabler, Nexø Post
2 Over-Artillerister og 6 Konstabler og Aakirkeby Post I OverArtillerist og 4 Konstabler, hvilket tilsammen udgjorde den daværende Styrke af Øens Over-Artillerister.
Foranlediget heraf meddelte Collegiet, at med Hensyn til
den af Kommandantskabet foreslaaede Arbejdsgodtgørelse
vilde man intet have imod, at Overartilleristerne ved Rønne
Post for det mere forøgede militære Arbejde, der i 1840 havde
paahvilet dem, tilstodes et Honorar, nemlig for tre faste Mænd
ved Arsenalet hver 6 Rbd. og for de øvrige 18 Mand af Posten
hver 4 Rbd, dog med Fradrag af, hvad efter Kommandantskabets Erklæring paa Ansøgningen synes fra Begyndelsen af Oktober 1840 at være udbetalt disse Folk i Arbejdstillæg. Hvad
derimod angik det øvrige i Ansøgningen begærede ønskede man,
forinden videre foretoges, at modtage Kommandantskabets
Ytringer over det af Artilleri-Komiteen gjorte Forslag til en
midlertidig Fordeling af Overartilleristerne.
Efter at have modtaget en saadan Erklæring meddelte Colle-

giet, at Kongen den 8. Februar 1842 havde reskriberet, at de
ved Rønne Post ansatte saakaldte Over-Artillerister blive igennem Kommandantskabet at betyde, at de lige saa lidet som de
andre Over-Artillerister paa denne Ø kunde fritages for noget
Arbejde eller nogen Bestilling, der tilsigter at fremme den
militære Tjenestes Tarv sammesteds. Det paalagdes samtidig
Kommandantskabet snarest muligt at foranstalte en forandret
Fordeling af Over-Artilleristerne ved de forskellige Poster,
overensstemmende med det af Artilleri-Komiteen fremsatte
Forslag. Endvidere blev der truffet Bestemmelse om, at der
ved Rønne Arsenal skulde ansættes en særegen Fyrværker,
»hvilket bør være et dueligt Individ, helst en indfødt Bornholmer,« der skulde udtages af Artilleri-Korpset og stedse
udelukkende være til Disposition i Arsenalets Tjeneste, og endelig paalagdes det Kommandantskabet at indkomme med nærmere Forslag til flere Øvelsesdage ikke alene for Overartilleristerne, men ogsaa for Officerer og Underofficerer af de andre
V aabenarter.
I 1842 modtog Collegiet en Indberetning fra Tøjmesteren
om adskillige Brøstfældigheder, som efter en foretagen Synsforretning var forefundne ved de militære Bygninger paa Øen,
og som Kommandantskabet anbefalede til at blive taget yderligere i Syn af den paa Øen værende Artilleri-Komite for siden
at blive afhjulpne, og efter fra denne at have modtaget en
omstændelig Beretning om, hvorledes disse Brøstfældigheder
paa den mest hensigtsmæssige Maade kunde blive istandsatte,
samt et Overslag over de dermed forbundne Omkostninger,
der ansloges til 2°35 Rbd., meddelte Collegiet 5. Marts 1842
Kommandantskabet, at man var sindet at bevirke Autorisation
til, at disse Reparationsarbejder blev foretaget saa betimeligt
som muligt i det tilstundende Foraar.
Komiteen indsendte desuden et fra Tøjmesteren modtaget
Andragende om, at der ved det militære Etablissement i Rønne
maatte blive opført en liden Bolig for den ved Arsenalet ansatte Fyrværker og foreslog i den Anledning, at en Bygge- og
Haveplads for denne Bolig, ca. 35°° Kvadratalen stor og beliggende øst for Artillerimagasinet, maatte erhverves ved
Mageskifte med Rønne By, saaledes at Byen imod lovformelig
Aftrædelse af denne Plads erholdt igen til fri Raadighed og
fuld Ejendom Grunden, hvorpaa Havnemagasinet var opført,
samt den dertil 5tødende Plads med det gamle Batteri og dettes
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Brystværn, ialt 3843 Kvadratalen, dog med den Forpligtelse,
at Jorden i Brystværnet conserveredes for det intenderede nye
Havnebatteri, og at der~ herefter i den paafølgende Sommer
paa den første af disse Pladser opførtes en Fyrværkerbolig af
Grundmur, IO Alen lang, 9 Alen bred og indrettet til 2 Værelser med Køkken o. s. v. samt et Udhus til Brændsel m. m., idet
man hertil vilde anvende en Del af de gamle Materialer, der
havdes til Raadighed, samt et Beløb af 646 Rbd.; dette Forslag
lovede Collegiet ligeledes at indstille til kongelig Resolution.
Da der imidlertid til alle de foreslaaede Arbejder, især til
Magasinet ved Stausdal og til Fyrværkerboligen, vilde behøves henholdsvis ca. 100 og 200 Læs Granitsten og en Del andre
Materialer, bemyndigedes Artilleri-Komiteen til at instruere
Tøjmesteren om i Vinterens Løb og indtil Arbejderne kunde
iværksættes ved Hjælp af Over- og Underartillerister samt
ved Friægter 'at lade samle, udkløve og køre til forbemeldte
Steder de omtalte Granitsten m. v., og ligeledes ved de øvrige
Magasiner at~ tilkøre de til Reparationerne fornødne Materialer.
Endvidere tilstilledes Kommandantskabet 2000 Rbd. til Indkøb af godt pommersk Tømmer ved en større Strandingsauktion,
som ventedes afholdt i den nærmeste Fremtid, samt af Tag- og
Mursten, Kalk" etc.
I Foraaret 1842 resolverede Kongen derefter, at de foreslaaede Reparationer m. v. maatte foretages samme Aar og Udgifterne afholdt af det i Budgettet for dette Aar til Bornholms
Armering anslaaede Beløb af 8000 Rbd. Samtidig bestemtes, at
den ved Aakirkeby værende Magasinbygning efter Omstændighedernes nærmere Beskaffenhed maatte enten nedbrydes eller
sælges, og de for Stationen i Aakirkeby bestemte 4 Feltkanoner
med Tilbehør skulde derfor. fremtidig under Fredsforhold opbevares i Rønne Arsenal og kun een af de paa Bornholm værende 3-pundige 16 Caliber lange Kanoner hensættes i det ved
Kirken i Aakirkeby værende Klokketaarns nederste Del for at
benyttes ved Rekrutternes øvelser, ligesom ogsaa de for Borgerkompagnierne sammesteds bestemte' Eksercergeværer skulde
opbevares i Kirketaarnets første Etage. Opførelsen af Fyrværkerboligen og Mageskiftet med Rønne By bifaldtes ligeledes,
og endvidere at de til Dækning af Udgifterne for Øens Armering m. v. yderligere fornødne Pengesummer skulde tilvejebringes dels ved Salg af en Del tiloversblivende gamle Materialer, dels ved at overlade til Frederiksværk de paa Øen væ-
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rende 25 Stkr. ugangbare og kassable 3-pundige 16 Caliber
lange Metalkanoner for den derfor tilbudte Betaling af 34
Rbsk. pr. Pund.
Hen paa Sommeren meddelte Komiteen imidlertid at da den
til Opførelse af. Fy,rværkerboligen fornødne Bygge~lads ikke
havde kunnet tIlvejebringes ved Mageskifte med den Grund,
hvorpaa Havnemagasinet var opført, og det dertil stødende
gamle Batteri med ~rystværn, havde man set sig nødsaget til
at.købe den for BolIgen nødvendige Byggeplads dels af Rønne
By og dels af en Privatmand. Collegiet bestemte i den Anledl1lng,
at Havnemagasinet maatte bortsælo-es
ved offentlio-b Auk.
b
tlOn, og at Havnebatteriet og Grunden, hvorpaa Magasinet
var opført, kunde overlades Rønne By til fri Raadighed, imod
at Kommun~lbestyrelsen forpligtede sig til uden anden Godtgørelse enten stra~s eller naar det forlangtes at afgive Terrain
f~r. et Kystbatten paa 4 a 6 Piecer med Brystværn og Ammul1ltlOnshus paa det Sted ved Havnen, som dertil maatte findes
passende, samt at conservere Brystværnet ved det nuværende
Havnebatteri aldeles ubeskaaret til Afbenyttelse ved Bygninaen
af det nye Batteri.
b
I Maj 1843 tilstiller Collegiet Rentekammeret et Andragende f:a Kommandantskabet om, at de ved Kirkerne og andre
S.teder I Herrederne værende Pladser, der af Militsen benyttes
ul Samlings- og Eksercerpladser, ved den forestaaende Udskift?ing foranlediges fremdeles reserverede til dette Brug, eller at
• I hvert Fald fyldestgørende Erstatning gives for samme paa
andre passende Steder, og anmDder Kammeret om at drage
Omsorg for, at Andragendet bliver taget i Betragtning, hvorefter Rentekammeret meddeler, at man efter indhentet Betænkning fra Amtmanden har bifaldet, at der i hvert af Øens
4 Herreder forlods udlægges en Strækning af 12-16 Tønder
Land p~a det belejligste Sted til Eksercerpladser for Militsen,
og at dIsse Eksercerpladser beregnes under den kongelige Kasses Andel af U dma.rksjorderne, da de kunde bortlejes for bemeldte Kasses Regl1lng, forsaavidt de ikke skulde anvendes som
Eksercerpladser.
I Slutningen af 1843 fremsatte Rentekammeret forskellio-e
Spørgsmaa! angaaende 1!dlægningen af Grundstrækninger ;il
Tørves.kænng for Battenerne m. v. samt af Veje til disse, og
CollegIet meddeler derpaa i Sommeren r 845 Rentekammeret,
at naar der spørges om Nødvendigheden af fremdeles som hid-
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til at vedligeholde samtlige til Øens Forsvar hørende Værker
og Anlæg kunde disse henføres til 5 Kategorier, nemlig Kystbatterier, der i Krigstid skulde monteres med svært Skyts,
Batterier, der i Krigstid ikke skulde monteres, men tjene til
Dækning for Feltbatterier, Batterier, som skulde opgives, samt
Skandser og BaU1ler. Collegiet forudskikkede den Bemærkning,
at der efter de bestaaende Forhold uomtvistet paahvilede Øens
Beboere den Forpligtelse at præstere den nødvendige Arbejdskraft til Vedligeholdelse af alle 5 Kategorier uden nogen Godtgørelse, en Forpligtelse, der efter de foreliggende Oplysninger
faktisk var sat i Udøvelse i umindelige Tider, og hvis Eksistens tillige klarligen var forudsat i den Kommandanten i 1817
meddelte kongelige Instruktion, og ligesom altsaa Landmilitær-Etaten fremtidig maatte kunne gøre denne Forpligtelse gældende, saaledes maatte den ogsaa kunne fordre det til Vedligeholdelsen fornødne Materiale afgivet uden Vederlag som
hidtil, saavelsom de nødvendige Kommunikationsveje fra og
til samt imellem Batterierne o. s. v. udi agte. Man ansaa imidlertid ikke Vedligeholdelsen af Størstedelen af de Værker, der
skulde conserveres til mulig Brug i Krigstid, for nødvendig
under Fredsforhold, og man var forsaavidt villig til at give
Afkald paa de eksisterende Rettigheders Udøvelse baade med
Hensyn til Arbejdskraft og Materiel, men kun under udtrykkelig Reservation af Etatens Ret til igen at gøre disse gældende, saasnart Værkernes Afbenyttelse medførte Nødvendigheden af disses Istandsættelse.
Under alle Omstændigheder maatte man for samtlige V ærkers Vedkommende dog reservere Etaten Dispositionsret over
Grundene, hvor de var anlagte, saavelsom over Materialet,
hvoraf de bestod, ligesom de Værker, der fremtidig ikke
skulde vedligeholdes i Fredstid, maatte forblive urørte og ikke
underkastes nogen Deterioration eller Forandring ved Uvedkommende.
De førstnævnte Kystbatterier skulde dels underkastes Forandringer, dels i det væsentlige beholde deres nuværende Leje
og Form, og da de hvert 2. eller 3. Aar maatte istandsættes,
vilde det blive nødvendigt, at der i dette Øjemed kunde erholdes fornødent Materiale enten ved, at der af Udmarksjorderne
udlagdes et passende Areal i Forbindelse med de fornødne
Veje derfra til Batterierne, eller ved, at der blev truffet Foranstaltning til, at Materialet kunde tages paa det belejligste
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Sted og føres ad nærmeste Vej, men i begge Tilfælde uden
Bekostning for Etaten.
Om Vedligeholdelsen af de Batterier, som skulde nedlægges,
va: der kun T~le om Conservation i daværende Forfatning,
hvdket ogsaa gJ.aldt de øvrige Batterier, Skandserne og Bau~erne, som der Ikke skønnedes at være Anledning til at vedhgeholde dem i Fredstid.
. Hvad ~e fornødne Vej'anlæg iøvrigt angik henledte Collegiet endVidere Kammerets Opmærksomhed paa Nødvendigheden af, at den Passage, der næsten over alt fandtes langs
Strandbredden, . fremdeles maatte holdes aaben, ligesom der
burde være Ve): fra den~e Strandpassage til de Batterier og
S~andser, som Ikke laa I dennes umiddelbare Nærhed; det
~fllde desuden være nødvendigt, at der fra Samlingspladserne
I Herrederne havdes Veje til de almindelige Landeveje og derfra til Batterier og Skandser.
Ren:ekammeret underrettede derefter 9. August samme Aar
Colleglet
at de Batterier, der skulde vedligeholdes eller
conserveres I deres nuhavende Form, vilde blive holdt udenfor Udskiftningen, og at Tørv vilde kunne erholdes fra de
Strækni~ger, der blev udlagte for Hans Majestæts Andel, samt
at Landlllspektøren var givet Paalæg om at henvende sig til
Kommandantskabet for med dette eller en Officer at overveje
de Punkter, der kunde komme under Ventilation ved Udskiftn.ingen; i Begyndelsen af. 1844 bifaldt Kongen iøvrigt, at nogle
til Ko~mandantskabet I Nærheden af Hammershus henlagte
EmbedsJorder solgtes, og at det af disse udkommende Provenu e
anvendtes til i Stedet at indkøbe et passende Areal i Nærheden
af Rønne til Embedsjord for Kommandantskabet.
I Anledning af en Rapport om den Tilstand, hvori en til
Bornholm kommanderet Officer af Ingeniørerne havde forefundet d~ militære Bygninger, samt om de Summer, der vilde
behøves til deres I.stand~~ttelse, bestemte Collegiet i Slutningen
af I 844, ~t samtlige mdltære Bygninger m. m. paa Bornholm
for Eftertiden skulde høre under Ingeniørkorpsets Ressort paa
samme Maade som de øvrige Landmilitær-Etaten tilhørende
~rundejendomme, sa~ledes at de blev optagne i Korpsets Bygnlllgs-Inventar-Bes~nvelser og alle Forslag deres Vedligeholdelse eller Forandrlllg m. v. angaaende at indgive til eller at
affatte a.f Korpset for dernæst at forelægges Collegiet under
en særskilt Afdeling i det aarlige Bygningsprojekt, der omfat-
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tede de militære Bygninger udenfo~ Fæstni~gerne; Aaret efter
overdroges det Tøjmesteren, som I Forvejen var over~raget
Regnskabet for Krigsmateriellet . paa Bornholm. ?g dertil ~ø
rende Magasiner, ogsaa at føre Ttlsyn med ~e mtlltære Bygnlr~
ger paa Øen og foranstalte mindre ReparatIOner ved .dem. ~øJ
mesterposten var saaledes efterh~anden. blevet en Ikk.e nnge
eller ubetydelig Stilling, og omknng Midten af 1845 tillægges
der da ogsaa efter Andragende T ø'jmest~ren en Godtgørelse
af 50 Rbd. aarlig for Udgifter paa de ReJs~r, som ha~ foretager saavel til de hans Tilsyn og Ansvar umldd~lbart I Me.dfør
af hans Embede underlagte Arsenaler og Magasmer, .som til de
Steder, hvor øvelser foretages af Mi.litsens ArtillerI. .
I 1846 meddeler Cancelliet <:?lleglet, at man har tilkendegivet Amtmanden, at de af Mtlltsen som Eks.ercerpladser benyttede Dele af Rønne, Svaneke og Hasle Fnheder fremdeles
indtil videre blive at overlade den til saadan Afbenyttelse,
ligesom og, at den siden Aaret 183 7 afbenytte~e E~~ercerplads
paa Nexø Frihed indtil videre kan overlades til Mlhtsen.
I Anledning af en af Direktionen for Statsgælden og den
synkende Fond nedlagt Forestilling betræffende et Arrangement
i Henseende til de Kommandantskabet henlagte .Jorder samt e~
Ansøgning fra Kommandanten om, at hans EJendomsgaar~ I
Rønne i hvilken han havde et Prioritetslaan af den konge.hge
Kasse' maatte overtages af det Offentlige for derefter at tjene
til E~bedsbolig for Kommandanten~ bevilgede Kongen den
25. Januar 1847, at Kommandanten tI~ Fuldførelse af O~byg
ningen af den ham tilhørende Gaard I Rønne ma~tte glv~s ~t
yderligere Laan af 1500 Rbd. af Statsgældskassen Imod Pnontet i Gaarden lige med de 3500 Rbd., Kassen allerede havde
indestaaende deri, og imod at den saaledes samlede Gæld f~r
rente des og i 28 Aar afdrages med 6 pCt. eller 300 Rbd. aarl.lg,
d r kulde indeholdes i den Kommandanten af Statssekretanat:t
Naadessager tillagte aarlige Huslejehjælp, og at der desforuden til Indkøb af nye Embedsjoider for Kommandanten
af samme Kasse maatte gives ham et Laan paa 250 Rbd., de.r af
ham og efterfølgende Kommandanter blev at. forren~e og I 28
Aar at afdrage med 6 pCt. eller 15 Rbd. aarh?, ~om .mdeholdtes i Gagen, og imod at Laanet sikredes ved Pnontet I Embedsjorderne og at samme Kasse derhos maatte overtage de 850
Rbd., so:U Køberen af de ældre bortsolgte Embedsjorder s~ulde
forrente med 4 pCt. og afdrage i Løbet af IO Aar. EndVidere

f~r

gaves der Kommandanten Tilsagn om, at Gaarden, naar det i
den efterfølgende Sommer ved lovligt Syn var godtgjort, at
den var bragt i aldeles complet Stand, vilde blive overtaget
som Embedsgaard for Kommandanten for 7600 Rbd., saaledes at
Statsgældskassen indløste de i Ejendommen foran bemeldte Kasse
prioriterede 2000 Rbd., likviderede samme Kasses Tilgodehavende paa 5000 Rbd., og udbetalte Kommandanten Resten af
hans Udlæg med 600 Rbd., samt iøvrigt paa Vilkaar, at han
og hans Eftermænd i Embedet, foruden at holde Gaarden vedlige og betale alle Skatter og Afgifter af samme, skulde forrente de 6000 Rbd. af Overtagelsessummen med 4 pCt. aarlig
og forrente og i 28 Aar afdrage de øvrige 1600 Rbd. med 6
pCt. eller 96 Rbd. aarlig.
4 Aar senere ansøgte den daværende Kommandant om Kvarterpenge fra det Tidspunkt, da den ham tillagte Huslejehjælp
ophørte fra medio April 1849, om Godtgørelse for Kontor og
Parolstue og om Remonte- og Oppasserpenge. Det meddeltes
ham i den Anledning, at hvad Kvarterpenge angik, da kunde
disse, der ikke tilkom Officerer paa Vartpenge, og ikke særligt var tillagt den Charge han beklædte, ikke tilstaas ham, og
ligesaalidt kunde der tilkomme ham nogen særlig Godtgørelse
for de til Kontor og Parolstue afgivne Værelser, idet det ved
Forhandlingerne om Statens Overtagelse af Ejendommen udtrykkelig var fastsat, at Ejendommen skulde tilhøre Embedet
og· ikke Kommandanten personlig, hvoraf fulgte, at de til
Embedet fornødne Lokaler ikke kunde blive Genstand for
særlig Godtgørelse. Med Hensyn til Remonte- og Oppasserpenge bemærkedes endelig, at det kongelige Reskript af 9.
November 1842 ved at tillægge ham 2 Fouragerationer samt
Kur- og Beslagpenge tilføjede, »dog uden at være berettiget til
at erholde noget Tillæg til Remontering«, og at Godtgørelse
for Oppassere ikke kunde tilstaas andre end i aktiv Tjeneste
værende Officerer.
I 18 54 frafaldt D~rektionen for Armeens Materiel ved Skrivelse til Domænedirektoratet det af Militær-Etaten i sin Tid
fremsatte Ønske om Udlægning af Jord til Græstørvskæring
til Batterierne, dels fordi Græstørv i paakommende Tilfælde
let kunde erholdes, og dels fordi det var sandsynligt, at der
ved en eventuel Anvendelse vilde blive givet Batterierne en
noget forandret Beliggenhed.
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Militsen oprettedes som tidligere omtalt i 1613, og i 1645
skulde den for første Gang staa sin Prøve under Torstenssonskrigen, da Admiral Carl Gustaf Wrangel kom sejlende med en
Flaade til Øen og gik østpaa langs Bornholms Sydkyst. Militsen samledes, og en Del af den rykkede imod Neksø, som
Wrangel beskød, hvorefter han gjorde Landgang Nord for
Byen ved Malkværnsskansen, hvor nogle unge Svanekeboere
under Albert W olfsen gjorde tapper Modstand, men maatte
vige og efterlade deres Fører og to Kammerater som faldne.
Wrangel rykkede saa imod selve Neksø og lod Byen udplyndre; Militsens Førere tøvede med at rykke frem og begyndte
Underhandlinger med Wrangel, hvilket endte med, at Øens
Indbyggere skulde betale en stor Brandskat, mod at Wrangellovede at skaane deres Gods og Ejendom. Militsen skulde opløses,
og nølende drog Militsens Folk hjem, medens Wrangel gik
mod Hammershus og tvang Fæstningen til at overgive sig.
Dermed blev Bornholm svensk, men ved Freden i Brømsebro
gennemtvang den danske Konge øens Tilbagegiveise til Danmark, efter at Svenskerne havde haft den fra 17. Juni til 3 r.
Oktober.
Som bekendt blev Bornholm ved Freden i Roskilde 1658
atter afstaaet til Sverige, men efter at Oberst Johan Printzenskold var bleven skudt paa Gaden i Rønne i Begyndelsen af
December og nogle Bornholmere, der i aaben Baad var sejlet
til København, den 29. December paa Københavns Slot havde
overgivet Frederik III Bornholm til »evindelig Arv og Eje«
var Øen endelig kommet i fast Leje som en Del af Danmark.
Der blev gjort Angreb paa Øen nu og da, men det fik dog ikke
alvorligere Følger. Under den skaanske Krig forsøgte Svenskerne 1677 Landgang ved Sandvig, men den blev afværget
af Militsen, og under Krigen blev Vagttjenesten forøget; naar
et fjendligt Skib nærmede sig Øen, blev der skudt Signal skud
fra Batterierne, Baunerne blev tændt, Trommerne gik, og Militsens Folk skyndte sig til deres Mødested. Under den store
nordiske Krig maatte, Batterierne ved Rønne og Sandvig i
Virksomhed nogle Gange, men alvorligere Angreb blev det
ikke til.
Øens Kommandant var i ældre Tid en Mand med stor Magt
og Myndighed, hvilket vel nok har været nødvendigt i Betragtning af Øens isolerede Beliggenhed i Forhold til det øvrige
Land, men at Styrelsen i Hovedstaden dog nok vilde have

Haand i !ia?ke med Foranstaltningerne paa Øen ses bl. a. af,
at Colleglet l Oktober 1804 - 2 Aar efter, at Bornholms første Fyr paa Hammerbakken var tændt - tilskrev Generaltoldkammeret, at man ansaa det etablerede 'Fyrs Slukning for at
v:ere et F.oretagende af den Vigtighed, at samme ikke burde
ske uden Ifølge Hans Majestæt Kongens allerhøjeste Befaling
og »at Ko~man.d~nte~ paa Bornholm altsaa aldeles ikke ka~
være berettiget ul l Kngstid at lade Fyret der paa Øen af egen
Myndighed slukke eller antænde.«
Under Krigen 1807-14 beskød Englænderne nogle Gange
Kystbyerne og bombarderede Christiansø, men Angrebet her
?lev afslaaet af Ø.ens Kommandant, og i Kystbyerne anrettedes
m!?en nævneværdIg Skade. Madvig fortæller i sine Livserindnn?er, at en Kugle bortskød en Gren paa det bedste Æbletræ l hans Forældres Have i Svaneke, og at ,det eneste Blodbad, han. hørte om, var Drabet af en Ko; men kom Militsen
saaledes I~k~ til at ?esta.a svære Prøver, tog Bornholmerne til
Gengæld lvng Del l Kngen udenfor Øen, idet der fra ingen
Del af Danmark dreves Kaperi med saa stor Iver som fra
Bornholm, hvis Kapertogter strakte sig helt op iSkagerak.
I 186 5 ne.dsattes e~ ~ommission til at tage Spørgsmaalet om
e? O~ordnmga~ MIlItsen og Bornholmernes fremtidige Stillmg ul V ærnephgten under Overvejelse. Militsen ophævedes
og Bornholmerne skulde være Soldater som alle andre idet d~
dog beholdt en Særstiling ved, at den paa Bornhol~ bosiddende unge ~and efter aftjent Værnepligt traadte ind i Bornho~ms V æbmng og som Soldat skulde deltage i Øens Forsvar,
hvIlket bestemtes ved. Hærloven af 6. Juli 1867, der fastsatte,
at Bor?holm havde S111 egen særegne Væbning, bestaaende af
l Batalllon .Fodfolk yaa. 4 Kompagnier, I Eskadron Rytteri,
I Ko:upagm FeltartIlIen og I Kompagni Fæstningsartilleri.
Væbmngens Chef, ~er tillige var Kommandant paa Øen, var
Oberst af Forstærkmngen. Ved Bataillonen var ansat 4 Kaptajner og .1 B~ssemager,. ved Eskadronen l Ritmester og ved hvert
af Artlllenkompagmerne I Kaptajn, alle af Forstærkningen,
o? desuden var der ansat I Kaptajn af Artilleriets Forstærkm~g som Tøjmester. Væbningens øvrige Befalingsmænd _
LøJtna~ter og Underofficerer - var værnepligtige paa Bornholm hJemn:ehørende Mænd, der havde erhvervet sig Befalingsmandsgrad l Hæren. De var alle hjemsendte i Fredstid med Undtagelse af I Løjtnant, der gjorde Tjeneste som Adjudant hos
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Væbningens Chef, og 9 Underofficerer, af hvilke I var Skriver hos Kommandanten og de øvrige til Tjeneste ved Afdelingerne. Alle paa Øen hjemmehørende Værnepligtige, der
havde modtaget Uddannelse i Hæren, overgik ved Slutningen
af det 2. Aar af deres Værnepligtstid til Væbningens Ruller
og forblev staaende i disse hele deres paafølgende Tjenestetid.
Befalingsmænd og Mandskab sammenkaldtes i Reglen hvert
Aar 3 Dage til Mønstring og Skarpskydningsøvelser, og hvert
2. Aar afholdtes i Reglen større øvelser af indtil IO Dages
Varighed; til disse øvelser indkaldtes Mandskab af 6 af V æbnlllgens yngste Aargange.
Ved Lov af 25. Juli 1867 om Lønninger ved Hæren bestemtes forsaavidt angik Bornholms Væbning, at de Underofficerer,
der var til stadig Tjeneste, lønnedes med 72 Rd. og Bøsserr,ageren med 300 Rd. aarlig. Løjtnanten, der gjorde Tjeneste som
Adjutant, fik et Honorar af 120 Rd., og Kaptajnerne og Ritmesteren hver 300 Rd. samt Chefen for Infanteribataillonen et
Honorar af 600 Rd. aarlig. Kommandanten, der var afskediget
Officer, fik et Honorar lig Forskellen mellem hans Pension
eller Ventepenge og Gagen for den næstældste Trediedel .af
Obersterne; han erholdt desuden til Brug den for denne StIlling bestemte Tjenestemandsbolig med tilhørende Jord, dog
med derpaa hvilende Forpligtelser.
.
Aaret efter kom en Lov om Godtgørelser for Tjeneste ved
Bornholms Y æbning, gældende for saavel Underkorporaler
og Menige som for de Officerer og Underofficerer, hvis Lønning ikke var fastsat ved førstnævnte Lov. Herefter skulde,
naar Befall11gsmærid og Mandskab sammenkaldtes til Mønstring eller Skarpskydningsøvelser eller naar Indkaldelse skete
til anden Øvelse eller Tjeneste paa Øen, menige lønnes med
22 Sk, Underkorporaler med 26 Sk., Underofficerer med 4 0 Sko
og Løjtnanter med I Rd. daglig; det indkaldte Mandskab erholdt tillige Kvarter in natura, frit Lægetilsyn og fri Medicin,
og Personellet af Underklasserne tillige Overmundering in
natura. Tildeltes der Personellet af Underklasserne enten ved
umiddelbar militær Foranstaltning eller hos deres K varterværter MIddagsbespisning eller Naturalier til selv at kunne tilberede saadan, afkortedes der i dets Lønning for hver Dag,
denne Forplejning fandt Sted, et Beløb af IO Sk; tildeltes der
de paagældende fuld Kost, afkortedes daglig 14 Sko

Hærloven af 30. September 1909 medførte ikke større Ændringer for Væbningens Vedkommende. Dens Sammensætning
og Personel forblev hovedsagelig den samme som hidtil, idet
det dog bestemtes, at Chefen for Fodfolksbataillonen skulde
være· Oberstløjtnant, og at Kommandantens Stab foruden af
Tøjmester og Adjutant skulde bestaa af en Auditør, en Intendant, en Overlæge eller Korpslæge samt en Bøssemager og en
Underofficer som Skriver, der ligesom alle de øvrige Befalingsmænd hørte til Reserven. Uddannede Værnepligtige, der havde
taget eller tog Ophold paa Bornholm, overførtes ved deres
første Hjemsendelse til Bornholms Væbning, og værnepligtige,
der paa et senere Tidspunkt tog fast Ophold paa Øen, overførtes ligeledes til Væbningen, medens værnepligtige af V æbningen, der tog fast Ophold her i Landet udenfor Bornholm,
udgik af Væbningen og overførtes til en af Hærens andre Afdelinger. Hvert 2. Aar skulde der holdes Øvelser i 14 Dage
med alle Afdelinger, og til disse Øvelser indkaldtes de værnepligtige af Væbningen ialt 3 Gange, inden Udløbet af det 8.
Værnepligtsaar.
Ved Hærloven af 1922 ophævedes Væbningen, og Øen blev
i militær Henseende stillet omtrent som de andre danske Landsdele, og det fastsattes blot, at paa Bornholm oplægges et Depot
af Vaaben og Udrustning m. m. til eventuel Brug for det
bornholmske Mandskab. Forsvaret skulde ledes af Udskrivningschefen for Bornholm, der tillige var Kommandant paa
øen. Han var Oberst eller Oberstløjtnant af Reserven, og
havde af Befalingsmænd 4 Kaptajner af Reserven og 2 Officianter til sin Raadighed.
En Ordning omtrent som i Væbningens Tid gennemførtes
paany under Navnet Bornholms Værn ved Hærloven af I932.
Ifølge denne er Chefen for Bornholms Værn Oberst eller
Oberstløjtnant af Reserven og tillige Kommandant og Udskrivningschef paa øen.
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Da M. K. Zahrtmann fortalte
,Julehistorier"
Af fhv. Stationsforstander Chr. Kragh.

Hos fhv. Pantefoged Vilhelm Bidstrup i Rønne findes et
Par udmærkede Malerier, som i Henhold til gammel Tradition
i Slægten menes at forestille Holtsførster, Kaptajn Hans Larsen Bidstrup (1725-18°3) og Hustru Johanne Cathrine Thiesen (1753-1815), St. Bjerregaard i V. M. Billederne er testamenteret Rønne Museum. Men om Identiteten, der af flere
Grunde synes tvivlsom, stod der for nogle Aar siden en Strid,
i hvilken gamle Overlæge M. K. Zahrtmann ogsaa deltog og
fik Lejlighed til djærv og livsfrisk Udfoldelse.
Nogen virkelig sagkyndig Undersøgelse af Billederne herovre paa den fjerne ø havde ikke været iværksat. Ejeren saa
heller ikke gerne de gamle Portrætter udlaant. At de eventuelt
kunde være af Bedsteforældrene, var der gættet paa. Farfaderen, Herredskaptajn Hans Jensen Bidstrup (1645-1729), der
havde haft den store Kronens Gaard i Fæste siden Slutningen
af 1690erne, afstod før sin Død i 1729 Gaardfæstet til Svigersønnen, Sandemand Lars Mogensen, og fik »Undentag«, saaledes at hans og Hustruens Skifter kun omfatter begrænsede
Midler og ikke giver nogen Oplysning om Malerier. Lars
Mogensen erhvervede St. Bjerregaard som Eje ved Auktionen
d. 20/4 1744 over alle Kronens Besiddelser paa Bornholm.
Hans Søn, Holtsførster, Herredskaptajn Hans Larsen Bidstrup købte Gaarden 1768 af Faderen og ejede tillige en stor
Gaard paa østergade i Rønne, hvor han med Familie boede
om Vinteren. Fra anden Side hævdes~ at han ogsaa har boet
der, hvor nu Posthuset i Rønne ligger.
I 1762, 37 Aar gI., nævnes han Kaptajnløjtnant ved Bornholms Milits. D. 8/7 1768 erholdt han Tilladelse til at ægte
Louise Fuglsang og de holdt ogsaa Trolovelse, men d. 2/11
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Hans Larsen Bidstrup

Johanne Katrine Thiesen

viedes d. 30. Nov. 1769 paa St. Bjerregaard til Joh. Katrine Thiesen

viedes d. 30. Nov. 1769 paa St. Bjerregaard til Hans Larsen Bidstrup

1769 ses en ny Tilladelse meddelt ham til at ægte den næppe
16aarige Johanne Cathrine Thiesen (jfr. Hirsch).
H. L. B. havde i sine yngre Dage faret til Søs og ført en
bevæbnet Fregat,':-) der sejlede paa Ostindien og Kina, maaske
under fremmed Flag.

En Descendent af H. L. B., Hr. N. N., havde fremsat Ønsket om at faa en Vurdering af Malerierne fra M. K. Zahrtmann, og da jeg paa den Tid korresponderede med ham, gik
jeg ind paa at forelægge Spørgsmaalet for denne vor højtansete
Forsker, selvom Grundlaget for en Bedømmelse var meget
mangelfuldt.
Hr. N. N. havde bl. a. oplyst, at: »Malerierne kan følges

*) Et Billede af Skibet findes hos V. Bidstrup, Rønne og paa Bornholms Museum.
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tilbage til Sønnesønnen, Skrædermester O. M. Bidstrup i Allinge Cde menes først at have været i Fyrmesterens Eje), her laa
de i mange Aar paa LQftet, blev en Del beskadiget af Vand, Qg
endelig kQm de herfra til ny Ære Qg Værdighed hQS Sønnen,
OttO' Vilh. Bidstrup i Rønne.
Paa H. L. Bidstrups Maleri findes en Antydning af et VaabenskjQld el. lign., det synes at være det samme fQrfalskede
Signatur af et VaabenskjQld, SQm endnu er i Familiens Eje.
Men derfQr staar det alligevel paa Maleriet sammen med:
»fQrhenværende tysk Adelsmand Hans Larsen Bidstrup«.
Da dennes Ansigtstræk synes at gaa igen i VQre Dage, Qg da
AldersfQrskellen mellem Ægtefællerne Qgsaa synes at passe,
saa er der saa meget der taler fQr Maleriernes Rigtighed, at der
næppe kan være Tvivl Qm deres Ægthed, men maaske vil en
Ekspert paa Maleriets Omraade kunne give endnu manglende
Oplysninger, Qm deres Alder m. m. . ... Den udmærkede
BQrnhQlmer med sit skarpe Blik Qg klare FQrstand kan det
være mQrSQmt at drage en Lanse med, .... fQr ham er det vistnQk ligegyldig, hvem der ligger paa Valen, blQt Retten sejrer.
Nu fQrsøge'r jeg, men maa Qverlade det sidste Stød til ham, Qg
det kan maaske blive det afgørende?
Da jeg ifølge Skifte af 20hz 1737 finder, at han CH. L. B.)
har en Fætter, der paa den Tid QphQlder sig i Amsterdam SQm
»Bilthugger«, gav dette mig Anledning til fQrnyet Interesse
fQr Malerierne, Qg jeg undersøgte saa deres Historie .... «~o
- Paa dette nQget spinkle Grundlag og andre ligesaa svagt
underbyggede Gisninger, gik Sagen saa ind fQr Mesterens DQm.
Først senere lykkedes det at skaffe yderligere, men ikke helt
Qverbevisende Oplysninger fra Slægten, hvorQm siden.
Hr. Zahrtmann tog straks Handsken QP Qg drog med Liv Qg
Lyst i Leding for Sandhed Qg Ret:
»Den IS. December 1938.
- - - - - . Da De sendte mig de tO' PQrtrætbilleder,
SQm jeg fQrstQd fQr at høre mig udtale mit Skøn Qm dem, gav
jeg Dem dette, i Retning af at for mig maatte Billederne,
snarere end i Aartiet 1780-89, være malede i I7tyverne. Jeg
ømmede mig egentlig ved at sige Dem dette, da jeg følte, at
det gik imQd en kær Slægtstale. Det lettede mig derfQr Qm
Hjertet, da jeg fik Deres Meddelelse, Qm at De fQrud »gQdt

nQk var klar Qver«, at Dragterne viste tilbage fra H. L. B.s
Dage [1780] til hans Bedstefaders Tid. Dette Udsagn virkede
paa mig SQm en hel SQlskinstime hin NQvembermQrgen; saa
var vi altsaa enige Qg Spørgsmaalet skrinlagt fredeligt mellem
O's. Naa - mangen NQvemberdag viste et kQrt SQl glimt Qm
MQrgenen Qg endte i tæt Taagemulm ud paa Aftenen, saaledes
Qgsaa denne NQvemberlørdag, hvis sidste PQst bragte mig
Deres Brev. I det var Deres Klarsyn fra Qm MQrgenen ganske
svundet, nu saa De paa Billederne ene Qg alene gjennem Slægtsudsagnenes tæt taageslørede Briller. Nu gik De ud fra, SQm
histQrisk givet, at Portræterne fQrestillede H. L. B. Qg hans
Hustru Qg følgeligt var malede tidligst 1780, skønt de tydeligt
pegede tilbage paa hans BedstefQrældres Tidsalder. FQr at slaa
BrO' Qver den skarpe MQdsætning har De nu ud af Taagesynene
dannet en køn lille Julehistorie I, Qm at BQrringhQlmerne var
langt bagude i sine MQder. Ja, de hQldt paa deres særegne fQIkelige Dragt, endnu 1866 nævnte en KapitajnskQne i Aaker
sig stQlt af, at der havde været 40 Nøller ved hendes Bryllup,
1800 gik KapitajnskQnen i Vestremarker LQftsgaard i sit prydelige KQrskle i Hjemmet, men De vil nu intet vide af, at
KapitajnskQnen paa Bjerregaard 1780 kunde have fulgt samme
Skik. Det lader jeg være, hvad det vil; men hvis H. L. B.
nQgensinde har ladet sig Qg sin Hustru male af i Oliefarver,
skønt der næppe fQrefindes OliepQrtræt") af nQgen anden bQndefødt BQnde, MajQrer eller andre paa BQrringhQlm helt frem
til 1875, saa kan man være sikker paa, at han i Dragt Qg Udstyr
ikke vilde stikke af imQd de efter københavnske MQder klædte
Embedsmandskredse, med hvilke hans Qg hans Svigerfaders
Embedsgjerninger bragte ham Qg hans Hustru i Samkvem, Præster, Amtskriver, Amtmand Qg KQmmandant Qg VicekQmmandant. Selv maatte H. L. B. nQgle Gange lystre nye UnifQrmsmQder, saa Qfte det mQrede KQngerne at skræderere Hærens,
Qgsaa den bh. Milises FQdfQlks, Officerer ind i nye UnifQrmsdragter; Qg hans SvigermQder var kQmmen af en Skipperslægt,
SQm gQdt vidste at føre SilkestQffer hjem i Skippergaarden til
Brug fQr sine KQner Qg Kunder. - Deres næste kønne Julehistorie Il fQrtæller Qm BQndesønnen Hans L. B., SQm skulde
*) Kpt. Jens Pedersen Koefoeds Epitafium i 0stermarie Kirke. Maleri af Pastor
Jens Buchhave paa Stolestade i Rønne Kirke (nu Bh. Museum) 1748. (Anmærkn. af
C. Kragh).
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være dragen udenlands og der levet i saa fornemme Krese, at
han selv skulde være bleven adlet; det stemmer nu daarligt
med Julehistorie I, at en saa udmærket Mand ved sin Hjemkomst skulde være bleven saa gammelmodig, at han gemte sig
og sin Adelsherlighed ind i sine Bedstefædres aflægs Klæder, og
kun een eneste Gang skulde røbe sin Herlighed ved at lade sig
male med Adelsvaabnet ved sin Side; ved en saadan fleraarig
Færd i Udlandet vilde jo H. L. B. have levet sig ind i den store
Verden og dens Vaner og Klædebon.
I næste Julehistorie II l menes Portræternes Maler at kunne
findes i H. L. B.s Fætter, der 1737 var i Amsterdam som Billedhugger og da vel ogsaa kunde have mestret Malerkunsten, men han var næppe uddannet Kunstner; Bilthugger var Datidens Navn paa den Haandværker, som, modsat en Harthugger,
tildannede og finhuggede Formstene som figurrige Gravstene og
Bygningstene, ogsaa Stenfigurer. - Julehistorie IV. Den store
Aldersforskel, som Portrætterne udvise, »taler til Gunst for«,
at han er H. L. B., født 1725, og hun hans Kone, født 1755;
ja, kan De læse Aldersforskellen nøje ud til 30 Aar, saa vil jeg
tage min Hat af og sige: »Godt læst!« For mine øjne kan 15
Aar være nok, hun ser mig ud som en aldrende Matrone og ikke
som en ung Hustru. Men fra hans og min nærmeste Kreds kan
jeg vidne, at stor Aldersforskel var en hyppig Uting mellem bh.
Ægtefolk, hans Efterfølger Skovrider Hans Rømers Forældre
var fødte 1707 og 1742, min Moders Mormoders to Mænd 1702
og 1756, hun selv 1736, - og ingen af disse 6 har efterladt sig
et oliemalet Portræt. - Julehistorie V har en meget uhyggelig
Indledning om en Bidstrup, som skulde have hjemført sine hæderværdige Bedsteforældre fra Bjergegaard til Sandvig og der
smidt dem hen blandt Loftskramlet under Taget at gaa til af
Slud og Sne, - nej, saa usømmelig kunde ikke en god Bidstrup
være. Heldigvis faar Julehistorien dog en lykkelig Udgang, idet
en anden Bidstrup redder Bedsteforældr~ne hjem til sit og lader
dem med Rette pryde sin Stadsstue. - Julehistorie VI bringer
Dem til, ud fra Deres Opfattelse, at De har et Portræt af H.L.B.
for Dem, at se saa megen Lighed mellem det og senere Bidstrup'er, saa at han maa være disses Slægtfader; saa maa vel
ogsaa en saadan Lighed gjenfindes paa hans Hustrus Portræt.
Men sæt nu Portrætet af ham fremstiller, som en Paaskrift
bagpaa lader ane, en vildfremmed tysk Adelsmand, saa skulde
af Ligheden udledes, at denne gjennem lidet tilstedelig Vej var

bleven Fader til nogle smaa B'idstrupbørn, - hvis man da vilde
tillægge en slig Lighed nogen Vægt, her hvor vigtige Skøn spunkter, Øren, Haar og Hovedform skjules af Paryken. Men
da hver af os har sine otte Oldeforældre at slægte paa i sit Ydre
og sit Indre, da Borringholmere ere som »en indbunden Slægt
tiIhobe«, saa vil ethvert Skøn om Lighed eller Ulighed hvile
paa et usikkert Grundlag.
Som De ser, er jeg med Lyst og Iver gaaet ind i disse sex
Julehistorier, skønt deres Værd som virkelighedstro Historie
er yderst tvivlsom, saa længe alvorlige Undersøgelser af Portræ ternes Alder, Tilblivelse og senere Skæbne mangle som det
nødvendige Grundlag for deres historiske Godkendelse.
I) H.L.B.s Dødsboskifte 18°3 undersøges, om han virkeligt
efterlod sig Brystharnisk og Armpansre, skønt slig Rustning
ikke hørte til det af Kongerne, mindst fra før 1756, paabudne
Uniformsudstyr for den bh. Milises Fodfolks Officerer. 2) H.
L. B.s Skifte undersøges tillige for, om det omfattede 2 oliem:tlede Skilderier, som da muligt kunde være hans og Hustruens
Portræter, men ligesaa vel eller endnu snarere Portrætter af
hans Bidstrup- eller Raschforfædre. - 3) Lars Mogensens og
hans Hustrus Skifter 177°,71 undersøges, om der nævnes 2 oljemalede Skilderier, som da ikke kunne være af H.L.B. og Hustru
fra 1780. - 4) Hans Jensen B.s Skifte 1729 undersøges. - 5)
H.L.B.s militære Løbebane undersøges i L C. W. Hirschs bindstærke Haandskrift om Dansk-Norske Officerer, Bindet med
Bidstrup-Bistrup; hvad man ikke finder hos Hirsch, vil man
forgæves søge efter i vore militære Arkiver; hos ham kan da
formentligt ses, om H.L.B. har faaet Orlov fra Bh.s Milis eller
er traadt saa sent ind i den, at han har faaet Tid til et fleraarigt
Ophold i Tyskland. - 6) Portræterne undersøges med Hensyn
til, om de kunne være malede saa sent som 178o, ved at de foreliggende fotogr. Gjengivelser. forelægges en portrætkyndig
Kunstdommer. - 7) Paaskrifterne bag paa Portræterne undersøges, bedst gjennem en fotogr. Gjengivelse af dem i deres indbyrdes Stilling til hinanden, om de ere skrevne med een og
samme Haand, til een og samme Tid og da hvilken Tid; den
sære Paaskrift, »fhv. tysk Adelsmand«, kan en Efterkommer af
H.L.B. næppe have skrevet paa et Portræt af denne sin Forfader, som om Adelstand var en 'Stilling, man kunde forlade
(fhv. Kejser af Tyskland eller fhv. Lirekassemand), og ikke
en Stand, som fulgte en ud over Graven og var arvelig til ens
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Efterkommere. - 8) H.L.B.s Adelskab undersøges, om det findes andensteds end bag paa dette Portræt »af en tysk Adelsmand". Disse Undersøgelser, som maa til for at vise, hvor vidt
Paastandene kunne forliges med det historisk givne Stof, kan
det aldrig blive min Opgave at foretage; den enkelte Slægts
Historie maa jeg overlade andre. - Paa Deres oprindelige Henvendelse til mig er jeg med Liv og Lyst gaaet til at gaa Dem til
Haande i Deres ihærdige Undersøgelser om de gamle Olskerslægter, jeg saa at de kunde bringe Kærnehøst ogsaa ind i Almenhistoriens Lade, jeg har altid en sær urolig Attraa til at se,
hvad der skrives om bh. Forhold, træde fejlfrit frem og at stille
mig til Raadighed hertil. Ene dette beder jeg Dem læse ud af
dette Brev, og jeg glæder mig til at fortsætte vor venskabeligt
førte Brevvexling, som ogsaa har bragt mig nye Kundskaber
om de kære Borringholmere.
Med venlig Hilsen
Deres

h~ngivne

M. K. Zahrtmann.
Jeg kan godt selv give mig til at skrive Julehistorie VII; efter
alt hvad hidtil er meddelt mig, ser jeg Traadene fra Portræterne
samle sig i Sandvig; men min Julehistorie maa nu vente, til jeg
hører lidt om de foreslaaede Ui1dersøgelser komme i Gang."
Den

20.

December 1938.

Højtærede Hr. Dr. Zahrtmann!
»Das war eine grausame Salbe und Die gantske Armee auf
ein Mahl ruiniert". - Min bedste Tak for det instruktive, af
Lune og fuld Udfoldelse prægede og med Liv og Lyst skrevne
Brev. Jeg fik Kløene, men er dog ikke ene om Ansvaret.
Godt, at det ikke var vores Maren Ancher i østerlars Kirke,
der var ude i det Blæsevejr, men hendes Anker var af solidere
Art, for dets Kætting var ikke tvunden af problematisk, tysk
Adelskab, og deres »Vaabenskjold" paa Maleriet er Bøgernes
Bog med Klippen Jesus Christus, samt deres gode Navne antegnet til Vitterlighed.
Jeg har ikke Lyst til at skyde eventuelle Bagmænd frem som
Skjold mod Lansestøddene, ligger nærmest todt og beder venligst om Vaabenhvile under Hensyn til den tilstundende Juletid.
Det er nu ogsaa saa sin egen Sag at tage en Dyst op, forinden

man har paataget sig den sikkert ret omfattende Undersøgelse,
der nødvendigvis skulde til. Og den maatte andre end jeg være
nærmere til at kaste sig ud i.
Imødeser gerne ved Lejlighed »Julehistorie Nr. VII" som
Optakt til fornyet Holmgang.
Deres ærbødige og hengivne

c.

K.

Den 14. Jan. 1939.
Tak for Deres fortsat venlige Breve og Oplysninger. Det var
nu ogsaa langt fra min Mening med mit forrige Brev at slaa
Dem af Marken; men Hr. N. N. vilde jo gjerne møde mig »paa
Valen" med »Lanser", og jeg ønskede da kun at vide, hvad han
vel kunde have at dyste med mig om. Saa længe ingen grundige Undersøgelser forelaa om de to Portræters Ægthed og hidtidige Tilværelse, savnedes alt Grundlag for en historisk Drøftelse af deres Værd. Paa enbar løse Skøn og Formodninger kan
man digte de skønneste Julehistorier, men til at give virkelighedstro Historie hører nu engang Kendsgjerninger. Imidlertid
lod jeg Dem ane, at ogsaa jeg kan give mig af med at digte en
Julehistorie om de to Portræt er ud fra særdeles mangelfulde
Undersøgelser, og paa Deres Ønske giver jeg Dem den gjerne.
Portræterne synes at kunne følges tilbage til et Loft i Sandvig, her i sin Fædrenegaard fandt en Bidstrup dem sammen
med et malet eller udskaaret Vaabenskjold, som bagpaa bar en
Paaskrift om, at det kom fra en tysk Adelsmand. Finderen reddede nu alt dette fra truende Ødelæggelse paa det utætte Tagrum; ganske naturligt og i god Tro sagde han: »Denne harniskklædte Krigsrnand i min Faders Hjem, det maa være min brave
Forfader Hans Larsen B., Kapitajnen paa Bjerregaard, og den
gode Slægt B. tog troskyldig ved hans Lære. Saa skulde Ulykken
hændes, en særdeles krakilsk Bornholmer kom eller kaldtes til
og paastod strax: »Aldrig i Alverden har dette Mandsportræt
været H. L. B. - Saalænge nøjere Undersøgelser mangle, vil
jeg mene, at der intet foreligger om, at det nogensinde har været
paa Bjerregaard. Det maa efter hele sit Udstyr forestille en
militær Adelsmand og være malet omkr. 1700-40. Inden Portræterne og Vaabenskjoldet sattes paa Loftet, maa de troes at
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have hængt i Sandviggaardens Salstue saa længe, til Adelsmandens Navn var gaaet i Glemme.«
Saa galt det for mig at gaa paa en ret haabløs Jagt efter en
helst tysk Adelsmand, som kunde have haft sin Gang i Sandviggaarden i Tiden efter 17°0. Jagtudbyttet blev uventet rigt,
en hel Række adelige Vicekommandanter kan have kedet sig
halvt til Døde paa det uhyggelige Hammershus og være jævnligt redet ud til Hygge og Varme hos Vennelag i Sandvig:
Brunov, Ambshoff, Thamsen, Bertram, Cronenberg, fem at
vælge imellem. Af flere Grunde vælger jeg helst Hektor Fr. Bertram, født 1660 i adelig Slægt i Groningen, Vicekomm. 91r. 1729,
død paa Hammershus 13/2 1737':'), hans Hustru Sophie van
Nyveen overlevede ham til 1745, og da hun ved hans Død
maatte flytte, kan det lade sig tænke, at hun har lejet sig ind
hos Govenner i Sandviggaarden, hvor da Portræterne ere blevet
hængende, indtil hendes Værtsfolks Barnebarn har sat dem til
Side paa Loftet, længe inden den første Sandvig-Bidstrup købte
Stedet.
Se, saadan lyder mit Juleæventyr, i Mangel af Kendsgjerninger
giver jeg det ikke ud for andet, jeg synes blot det samler alt,
hvad hidtil er forelagt mig, ind i et ganske kønt Helhedsbillede.
Deres venligt hengivne
M. K. Zahrtmann.
Descendenten, Hr. N. N., var dog endnu ikke nedkæmpet;
det gjaldt jo ogsaa Forfaderens »være eller ikke være«. Han
indleder en ny Offensiv:
»- - - - - - De nævner forskellige Adelsmænd, om
disse kan kg!. Bibliotek nok give Oplysning om deres Skjold,
men jeg begynder nu at have min Tanke, lad mig først tilføje,
jeg har kun set Skjoldet tegnet paa et Papir med Oplysninger
om, at den videreOplysning angaaende Slægtskab fandtes i de og
de Bøger eller Papirer .... Løgn altsammen, opdigtet ..... Men
jeg tror nu, at den gode Skovrider er taget godt ved Næsen,
først med Adelskabet, dernæst har mulig den omløbende Tysker .. " mulig taget en Skitse af Skovrideren og hans Frue,
dernæst er Malerierne malet i Tyskland, og det uægte Skjold
paaklistret Skovriderens Maleri.... altsammen for god Be-

taling.: ... Jeg synes stadig, at Bidstrup-præget er paa hans
Maien; om hende kan jeg intet andet sige, end at den Aldersforskel, der er mellem Ægtefællerne nogenlunde synes at passe,
at. K.lædedragten er saa ravruskende gal som vel mulig til hans
StIllIng og den Tids Periode, kan vi næppe komme udenom,
m~n kan h.an tro paa Adelsskjold m. m., kan han ogsaa være
naIV nok tIl at pynte sig med laante Fjedre, .... og gladelig
betalt hvad det kostede .. " det hele saa fint og godt ud ... '.
Ja, det er nu en Nytaarshistorie, fortalt af en interesseret
uvidende, og den er ligesaa sandsynlig som Deres Julehistorie.«
Og det gik, som Hr. N. N. spaaede, Zahrtmann lanaede det
sidste Lansestød ud:
'"
»----------

--:- - - - - Naar De føler Dem ude i d~bbelt Pileregn,
tør Jeg vel uden Medynk tage dette som en ungdommelig munter Spøg, ja endog tro Dem til, at De har samme gode Morskab
som jeg af denne Billedstorm; thi ellers laa. det jo helt til Dem
at I~de mig tænke mit og en anden tænke sit, hver for sig. Jeg
har ~ntet udestaaende med Hr. N. N., nærer lutter fredelige og
venlIge Følelser for ham; deri ere vi lidt forskellige, i at han
mener sin Nytaarshistorie god og virkelighedstro Historie J"ea
.
, '"
~lævner mIt Juleæventyr løs Digtning uden historisk Fodfæste;
ll1tet af dem kan jeg godkende. Gisninger, Formodninger, ere
brugbare Midler i en historisk Undersøgelses Udarbejdelse, men
saa snart den er fuldført" maa de kastes til Side som afbrændte
Tændstikker, den historiske Fremstilling tør ene bygges paa
Virkelighed, ikke paa Indskydelser. - - - - - ; trods alt
~va~ jeg h~r faaet at læse om de to' Billeder, aner jeg intet om,
l hvIlket TIdsrum og igjennem hvilke Slægtled Sandviggaarden
har været Bidstrupslægtens Ejendom, heller intet om, hvad der
er skrevet bag paa Portræterne eller' ikke bag paa dem, men
muligt paa en Papirtegning af et Vaabenmærke; om dette sidste
h~r jeg faaet saa mange modstridende Stød, at jeg for længst
tnmler sanseløs rundt. Om Hr. N. N.s nyeste »Nyaarshistorie«
kan jeg kun sige, at det er en dundrende Nyaarspotte, han der
lader futte af for sin salige Tipoldefaders Grav ved at paadutte
ham at have været en adelsgal og dumvigtig »von Thybo«. Her
trimler vel ogsaa han sanseløs rundt.
----------«

*) Han blev begravet i Allinge d. 21. Febr. 1737. Fruen ses ikke begravet i Allinge. K.

M. K. Zahrtmann,
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Den muntre Holmgang var endt, og M. K. Z. gav os endnu
engang en Prøve paa sin særegne, sprogblomst-prydede Udtryksmaade samt paa sin Kærlighed til Fødeøen, hvis pligttro
historiske Vaabendrager han var. Men nogen Opklaring i Billedsagen kunde den - som Forholdene dengang laa - ikke
blive. - Nej, saa havde den gode Zahrtmann mere Fremgang
ved en tidligere Lejlighed.
Han skrev herom i et Brev af I 5. N ovbr. 1938:
»- - - - 19. Juli 1929 bragte Posten mig 19. Bind af
Bh. Sam!., jeg skar det op, og da jeg naaede S. 225, maabede
jea- ved at se et fælt Skabilkenhoved af en Silhouette, prangende
m~d et stort Ridderkors paa Barmen, udgivet for at forestille
Skovrider Hans Rømer; der var ingen til at hitte paa at forære
ham et Ridderkors, og takket være sin Gjerning kunde han saa
evigt godt undvære det Dingel-dange!. Selvom det stod nok
saa meget prentet bagpaa Silhouetterammen i Bh. Musæum, var
o'" blev det aldrig Hans Rømer; jeg fik det strax slettet i Mus;et, og endeligt 1935 lykkedes det Bh. Sam!. 22. Bind at bringe
Rømers ægte Silhouette frem. S. 126.«
Hr. Z. krydrede altid sine Breve med trofast Fastholden af
gamle, kærnefulde Udtryk. Navnet Bornholm vilde han f. Eks.
ikke vide af. Da jeg engang skrev til ham, at kært Barn har
mange Navne, samt at min Søn i sin »Bettetid« ikke kunde udtale Ordet Bornholm, men altid sagde »Bomn;lelhommel«, svarede Z.: »Deres Søns Bommelhommel glæder mig, for det viser,
at Bornholm ikke falder mundret for en dansk Tunge, saa at
Landets ægte hjemmefødte Navn Borringholm bør føres tilbage
til Sproget.« Og hvor har han i Grunden Ret.
Hans Fritids Glæde var Studiet af Bh.s Historie. Ved en Lejlighed skrev han, »at historiske Undersøgelser ere en æggende
Hvæssesten for Hjernen en vækkende Opøvelse i Tankeklarhed, en vidtrækkende P~øvelse af Skarpsind, ogsaa ere de tilmed morsomme midt i en lidt kedsommelig Verden, altsaa ligefrem Serum mod Alderssvækkelse.«
M. K. Z. døde af Kræft i Kæben. Hans Sygdom brød ud i
Foraaret 1940, og IO. April blev han indlagt paa Kommunehospitalet under Prof. Herman Bing. Der var intet at gøre, han
kunde ikke aabne Munden, saa den indvendige Side af Kæben
kunde de ikke undersøge eller behandle. Fra IO. April til r. August stred-. han sin haabløse Kamp for Livet, men det var saa

lykkeligt, at Morfin virkede saa godt paa ham, saa han sov
meget og var mest fri for Smerter de sidste Par Ma~neder.
.Han be.gravedes 'paa Vestre Kirkegaard i en Grav, som i sin
Tid blev 111dkøbt til ham og hans 6 ugifte Brødre som allerede
forlængst hvilede derude. Han sagde selv, at Far'nilien maatte
bestemme, om han skulde begraves her eller i Rønne ham selv
var det ikke saa magtpaaliggende.
'
Interessen for Spørgsmaalet om Maleriernes Identitet var doanu vakt hos den, der skriver dette, og Tanken om eventuelt a~
kunne give Slægtstraditionen den Cadeau, at der alligevel trods
alle Taagedannelser var noget om Overleveringen, maatte føles
som en Tilf.redsstillelse ogsaa med Henblik paa, at de værdifulde Malerier engang vil blive offentlig Ejendom.
Vi vil nu høre, hvad en anden Efterkommer, Ejeren af de to
Portrætter, har set sig i Stand til at oplyse om disses Vandring
fra Generation til Generation.
Fra· Holtsførster Hans Larsen Bidstrup, der døde den 25/7
18 °3, 7 8 Aar gl., og Hustruen Johanne Cathrine Thiesen, der
døde d. 29/5 I SI 5,62 Aar gl., skal de være gaaet i Arv til Sønnen
Hans Vilhelm Thiesen (12/51774-5/91826), der blev Major og
boede paa Kobbegaard i ø. Larsker. Hans Hustru hed Bertha
Kirsti?e .D~m, ~t. ~f Byskriver Ph. Rasch Dam i Aakirkeby.
Det gl~ Imidlertid tilbage f?r Majoren, maaske Uregelmæssigheder, Ihvert Fald fik han S111 Afsked, og han endte som fattiaBager i Allinge, hvor hans Bo i 1'826127 kom til Tvangsauktion~
Hans ældste Broder, Fyrinspektør, Artillerikaptajn Lars Mog~nsen Bidstrup (20/9 1772- 16/5 1839), Hammeren fra 181 7,
gift 3 Gange, stort Hus, købte Malerierne. Han havde indviklede, ikke helt gode økonomiske Forhold, I I Børn, der fik en
god Opdragelse eller Uddannelse og kom i gode StiIIinger. Da
?an ~øde i IS39, blev alting solgt ved Skiftet 1839/40. En Mand
J Allmge, Konsu~ Krebs, der boede i Fyrinspektørens Ejendom,
nuværende PenSIOnat Sandbogaard, købte saa de to Billeder.
Konsulen havde en Plejesøn (Søn af Enkefru Houltug, Allinge).
Fru H. kom engang til Fyrinsp.s Sønnesøn, Kbmd. Otto Magelius Bidstrup, Allinge (nu Grønbechs Hotel), og tilskyndede
ham at erhverve sig de omhandlede Malerier da de var Bidstrupslæg~ens.
M ..B. køb~e dem derefter fC:r en Ubetydelighed, og Siden gik de l Arv trl dennes Søn, Otto Vilh. Bidstrup,
Rønne, hvor de som sagt endnu findes. Og denne oplyser der-
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hos: »Omkring Aar I875 blev Malerierne af min Fader, O~ M.
B., udlaant til Frk Christiane Bidstrup, Rigensgade, København (Datter af Fyrinsp. L. M. B.), for at hun kunde faa Kopier
udført, da hun i sit Barndomshjem havde hørt sin Fader fortælle, at det var hendes Bedsteforældre, de forestillede.
Min Bedstefader, Kæmner Fr. Vilh. Bidstrup, Sandvig, sagde
altid, naar han saa Billederne i mit Hjem: Se, det er jo mine
Bedsteforældre, Skovrider Hans Bidstrup og Hustru.
Hvorfor har min Oldefader, Fyrmesteren, formentlig ladet
den Formening gaa i Slægtsarv som paalidelig Tradition, at
Malerierne virkelig var hans Forældre, Skovriderens?
Og Klædedragten: Er det Jernbrynje (Panser), Skovrideren
har paa? Hvorfor har han saa et rødt Uldklæde henslængt over
Skuldrene, det var da ikke passende udenpaa Brynje; det kan
ligesaa godt være en Paaklædning af Tøj. De formentlige Nagler kan godt være smaa Knapper; der er jo rød Stofbesætning
langs ned ad Bryst- og Halslinning og en hvid Stribe af Stof
langs Arme og Bryst?
»Hvorledes var Uniformen ca. I760 for en Kaptajn (Ostindiefarer) ?« »Er De i Besiddelse af andet gammelt Arvegods, Hr. Bidstrup, Adelskjoldet, Signeter eller Sølvsager?«
»Nej, Skjoldet har jeg ikke, men jeg har et Par gamle Signeter
fra Fyrmesterens Tid, som jeg gerne skal vise Dem.«

b

Fyrinspektør Lars Bidstrups Segl

Signet a har nok været benyttet af Lars Bidstrup, men Bogstaverne »LB« ser ud til at være indgraveret i et ældre Signet,
som uden Tvivl har tilhørt Faderen, Hans Larsen Bidstrup. Den
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springende Hjort i Skjoldet til højre passer ikke til Stillingen
ved Fyrvæsenet, og den jernklædte Arm med Sværdet i Skjoldet til venstre og ligesa.a ovenover dette symboliserer mindre
godt Stillingen som Kaptajn ved Artilleriet. Ja, maaske er dette
Signet fra før H. L. B.s Tid?

Slægten Bidstrups Vaabenskjold. Kopi.

Det er ikke uden Interesse at stifte nærmere Bekendtskab med
Holtførster Bidstrup gennem hans afsendte og modtagne Embedsbreve, der findes i Rigsarkivet (Rentekammerets diverse
Dokumenter, Skov- og Jagtvæsen, I777-I8oo, to Pakker om
Skovene paa Bornholm). De fortæller om en dannet, smidig og
erfaren Mand, som fører en smuk og karakterfast Pen. Kultiveret har han været og indtaget en anset Position i sin Samtid.
Deres Omgangskreds har bl. a. været »the upperten.«
»Rønne Kirkebog, d. 22/1 0 I76r. Døbt Mr. Major von Gyldenfelts Søn Conrad Vilhelm. Hr. Obriste de Biilows bar Barnet. Fadd.: Hr. Capitain Mads Mortensen (ved r. Dragonkomp.
H. L. B.s Fætter og Bilthugger Hans Mortensens Broder), Løjtnant H. L. Bistrup, Feltskiær Monsieur Petersens Frue, Kaptltn.
Thiesen (H. L. B.s senere Svigerfader), Karne Hans Edvardsdt.
(Sonne).
»V. Marie Kirkebog, d. 22/9 I776. Døbt Kaptltn. Hans Bistrups Dt. Catharina Sophia. Løjtnant Hans Pedersens Hustru
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Elisabeth Skeel
Niels Sehested

(Svigerinden) bar. Fadd.: Oberstltn. og Commandant von Nansen (Fridtjof Nansens Tipoldefar), Generalauditeur og Amtmand Andresen, Assessor Willumsen, Frk. Christiane Nansen,
Jomfru Marie Andresen.«
En af Bidstrups gode Venner, ovennævnte Major Gyldenfeldt, født Chr. Schousboe (1720- 1805), der var Præstesøn,
blev Husinformator hos Niels Sehested (1686-1747) til Broholm (Fyn), hvor han havde et Kærlighedsforhold til dennes
Datter, Anne Beate Sehested (1725- l 808). Hendes Moder,

Elisabeth Skeel (d. 1760) var meget adelstolt og gjorde alt for
at faa Datteren gjort arveløs og Schousboe i Fængsel. (Fru Ske el
blev forresten senere gift med Tordenskjolds Broder, Schoutbij-Nacht Casper Wessel, der sammen med Broderen havde deltaget i flere Slag og adledes i 1720).
Anne Beate blev med sit Barn og en Kammerpige samt Aarspenge forvist til Bornholm, hvortil Chr. Schousboe efter adskillige Genvordigheder omsider ogsaa indtraf. De giftede sig
d. 15/9 1747 og boede paa det nordre Hjørne af Storegade og
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Søb'orgstræde i Rønne og fik især meget trofaste Venner i Pastor
Buchhave (r732 Skibspræst i Trankebar i det Asiatiske Compagnis Tjeneste, r74r-5r Sognepræst i Rønne), samt i daværende Kommandant, Generalmajor Kruse, hvem Chr. Schousboe
hjalp med tjenstlige Forretninger. r748 blev Schousboe Løjtnant, r752 Kaptajn, r760 Major og r76r 1°17 adlet »af Gyldenfeldt« gratis og med samt sine Descendenter.
Vil man høre mere om disse to gode Menneskers usædvanlige
Livsskæbne, henvises til Børge Janssens historiske Roman: »Den
forviste Frøken« (Hagerup r92o). Den er baade Historie og
Roman.
Den Mulighed, at Portræterne kan stamme fra H. L. Bidstrups Hustrus Slægt, kan ikke lades ude af Betragtning, saa
meget mindre, som det netop var den af Sønnerne, der blev opkaldt efter den mødrene Slægt, som arvede disse.
Fruens Far var Kaptlnt., Auditør i Rønne Otto Friderich
Thiesen (r726-r762), g. m. Kirstine Jesdatter Rasch, der tidligere havde været gift med Jep Hansen, som ejede den Ejendom i Rønne, hvor der nu er Posthus og som skal have været
Bjerregaardsslægtens Vinterbolig.
O. F. Thiesen var Søn af Vilhelm Thiesen (r688 - død 5/11
r76r), Ltn. og Auditør, g. m. Kirstine Schwartskopf. (r683 begr. 7/ 11 r740).
Og Fruens Mor var r) Kirstine Jesdatter Rasch hvis Far
igen var 2) Jes Rasch, Auktionsdirektør i Rønne, g.' m. Mette
Bohn, f. r 68 r.
Jes Rasch's Far v~r Bykaptajn 3) Philip Rasch (r648-r722),
g. m. Kirstine Hermansdt. Bohn (r653-r729).
Philip Rasch's Far var Herredsfoged i Unevad i Angel 4) Jes
Rasch.
En Paastand om, at denne Jes Rasch's Farmoder 5) Anne
var Datter af 6) Greven af Egmont (15 22-r 568), Fyrste af
Gavre, og Cathrine Steinberg, har Brickas Biogr. Leksikon fundet værdifuldt nok til at optages. (Motley: Nederlandenes Frihedskamp. Goethes Drama: Egmont, Musik af Beethoven).
Bykaptajn Philip Rasch og Hustru's Ligsten findes i Rønne
Kirke paa Trappen op til Sydfløjens Pulpitur, men denne er
desværre for Tiden spærret af paa Grund af Bombeskade og
Brændselsknaphed, saaledes at Fotografering er udelukket.
»Stenen har to Vaaben; til venstre ses i Skjoldet en svævende
Sparre med nedadvendt Spids; oven paa en Stikhjælm ses For-

kroppen af en Hjort, den vender mod højre. Vaabenet i Skjoldet til højre er udvisket. Oven paa Stikhjælmen ses som Hjælmtegn en Fugl vendt mod venstre«. (Her efter H. Rabjerg: Sognekirker og Præster i Rønne og Knudsker).
Sammenligner man nu disse Skjoldmærker med Lars Bidstrups Signet a, viser det sig, at begge har en Hjort vendt mod
højre og en Fugl vendt mod venstre.
Mellem Niels Sehested og Elisabeth Skeels Dragter og Bidstrupslægtens Maleriers er der stor Lighed.
Kan Malerierne være Portræter af Philip Rasch og Frue eller
af en anden Gren af Raschslægten?
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De bornholmske Skove gennem Tiderne
SAf cand. mag. Ellen Hansen.

Gamle Moser
Naar man beskæftiger sig med Skovenes Historie paa Bornholm, er det naturligt, at man begynder med at skrive om mosefundne Skovlevninger.
Den første, jeg har set skrive derom, er Thurah 1756; han
siger: »Ellers er mærkelig, at i saa kaldede Bals-Myre eller
Mose, findes i den vestre Del, efter nogle faa Spandemaals Opgravning, gamle tykke Buller eller Rødder, over Enden tæt hos
hinanden staaende, men kan ej kiendes, om de ere afhugne,
brændte eller raadnede. De ligge ei omkuldkastede paa Siden,
undtagen nogle faa, blandt hvilke ere mange, af tre til fire Alens
Tykkelse, som ligge omtrent tre a fire Alen dybt i Jorden, men
ganske friske. Toppene ligge alle i Vester og Roden i øster.«
Derefter kommer Thurah med mange morsomme og spekulative
Spørgsmaal, mange hvorfor? Bl. a. »hvorfor er der saa mange
paa Roden staaende tykke Fyrretræer i Bals Myre, da der nu
ei findes et eneste Fyrre-Træ tilbage, enten i nærmeste eller nogen anden Skov paa hele Landet at groe?«
1 »Den danske Atlas« skriver Erik Pontoppidan 1767: »1
Moserne opgraves, ligesom hos os,mange ældgamle Træestammer
paa 2 a 3 Alnes Dybde, saa friske, at man benytter sig af dem
til adskilligt Arbeid. De ligge alle med Toppen mod Vesten og
Roden mod østen, ligesom de kunde være fældede ved en stærk
Storm. Jo dybere de ligge, jo friskere findes de, særdeles i Clemensker. Paa nogle andre Steder, særdeles ved Strandbredden,
findes saadanneTræe-Stumpe og Stykker, som deels ere omgivne
af og indsluttede i, deels igiennemdrukne med Vitriol, Svovel
etc, eller andre Mineralier.«
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1819 skriver Rawert og Garlieb: Paa den østliae Side af
Vejen, fra Nexø til Paradis Bakkerne, er i Dalen ~n Tørvemose; dens Dybde er forskellig, 3 a 4 Alen paa det dybeste
Sted. »En M~ngde Stammer af Eeg, Elle, Hassel, Birk og Gran
laae uordentllgen om hverandre. Eegen var sort; Fibrene kunde
tydeligen sees. Den kan alene bruges til Brændsel da den tør
bliver fuld af Revner.« I Tørvemoserne i Almindin~en findes en
Mængde Træer, især Egetræer. De ligger uordentlig~ over hverandre, dog mest med Rødderne mod Landsiden.
18 30 fortæller Panum: »l Oldtiden maae her have været meget store Træer, saavel af Eeg som Gran, hvilket kan sees af de
Træer der findes i Moserne, ogsaa har jeg hørt, at der paa Sandhammeren, hvor Vagttaarnet staaer, skal findes Rødder af
eget store Træer. - Et uomstødeligt Bevis paa, at en OmvæltI1!ng er skeet fra Nordost, synes mig at være, at de store Træer,
som findes i Tørvemoserne, ere alle omvæltede fra Nordost da
de ligge me? Roden mod den Kant, og med Toppen i Syd~est.
Vel findes l nogle Moser Træerne liggende saaledes, at Toppene, som vende ne~ ad, støde sammen, og Rødderne, som ligge
op ad, vende fra hlllanden, men dette kan efter min Menina
kun bevise, at disse Træer have staaet omkrin a et Vandstel
omgiven af høie Brinker, og derfor faldende fra Brinkerne:
have faaet denne Stilling, derimod faldende i store Vande taaet
Retning efter Strømmen.«
b
Trap siger 1857: »At Skovvæxten tidliaere har været lanat
betydeligere paa Bornholm seer man deraf: ,at man i Moser h~r
fundet ~ele Masser af Træstammer, ikke blot af Eg af en meget
bet,YdeIrg Størrelse, men ogsaa af Fyr og Valdnød, om hvis
EXlst~nt~ paa Øen man intetsteds finder Noget optegnet. Disse
forskJelIrge Træ.arter laae i nogen Afstand fra hverandre, nogle
Fyrretræer oprelste, men Egene alle liggende. Fyrretræerne, som
laae, vendte Toppen mod Vest og Rødderne mod øst. Træet
havde holdt sig godt og blev af Beboerne anvendt til mangehaande Redskaber.«

n:

LITTERATURFOR TEG NELSE
1756.-Thurah. Beskrivelse over Bornholm. - 1767. Pontoppidan.
Den danske Atlas. III. - 1819. Rawert og GarIieb. Bornholm beskreven paa en Reise i Aaret 1815. 1830. Panum. Beskrivelse
over Bornholm. - 1857. Trap. Beskrivelse af Landet Bornholm.

Skovene
I »Gamle Optegnelser om Bornholm i svundne Tider« fortælles der fra r682 om hvert eneste Sogn, om hvor der findes
Skove o. s. v. Hvad der staar om Skovene deri, er meget trøstesløst, i de fleste Sogne er de forhuggede, duer kun til Brændsel,
og »derudi ej befindes noget synderligt Bygnings-Timmer«.
Smaaskovene findes mest paa Vest- og Østlandet. I »Paulseher«
og »Perseher« findes »ei nogle Skouve her i Sognet, enten til
brendsel eller bygnings Timmer.« Om Rø Sogn hedder det
»baade til Jordegne og Vaarne-de Gaarde i dette Sogn findes en
stor deel Skouve, huilket alt dog er smaat saa som Birk og Hassel mens ei noget Træ til Bygnings timmer.« 1799 indførtes paa
Bornhol~ 18I! Tylvter Brædder
2 Rdlr., og 247 Favne
Brænde a 20 Rdlr.
Rasmus Pedersen Raun, 1671, beskriver ogsaa hvert Sogn;
men man faar hos ham Indtryk af, at der er mere Skov; han
har ogsaa de fleste i øst, Vest og inde i Landet. Der er Skove
saavel til Gaardene som til Præstegaardene.
1756 skriver Thurah: »Skovene ere her ikkuns faa, og ligger
desuden i Plætter Tal omstrøede, ere ei indhegnede.« »Paa Landet er vel endnu endeel Skove, men af langt mindre Betydenhed end i forige Tider, siden mange ere blevne forhuggede
hvorudover Ildebranden nu omstunder er meget dyrere end tilforne; Dog findes nu adskillige paa. Landet, som giør sia- al Flid
med igien at opelske de forhuggede Skove, som visseligbi Fremtiden vil blive til Landets Nytte og Tarv; De beste Skove ere
paa nu værende Tid i Nørre-Herret,« i 01 sker og Rø Sogne.
Hiibertz har i Begyndelsen af sin Bog »Aktstykker til Bornholms Historie« forskellige Oplysninger om Gaardskifter o.s.v.,
og der staar bl. a. fortalt, hvor der findes Skov til Gaardene.
1457 fortælles der om: »Een goord swm kallis Rogalwndsgoord
Irggendis I Borendeholm isanete Lawrentii soogn;« den er bleven solgt af »Karina Pætthers Dotther, Jep laurssens efftherleuere«, med tilhørende Skov. Senere staar der om en Bonde,
der 1495? »haffuede forhuget hans skow, som laa tiII Raagelunds gardt.« Bonden mente, han havde Ret dertil, »oppaa
sindt høstrwis vegne Karinne Thaa,« da hun hørte til Ejerens
Slægt (uægte født). 1533 pantsætter Annæ Niels Brades til Valløsse Rogelunnsgordh og tre andre Gaarde »po Borenholm wdy
østræ hærith i ste. Laurens kyrkæ sogn,« med tilhørende Skove
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for »trætyge rensk gylden godæ aff gwld ok med thcres fulL13
vecth ok siw hundrith ok fyrssenstiwgæ mark Danskæ hwidhæ.«
I Krigsministeriets Arkiv findes en Indberetning, 1813-14,
fra daværende Kommandant paa Bornholm v. Salchow. Der
skriver han bl. a.: Foruden Almindingen tilhøre følgende
Skove Kongen: I De smaa Præsteskove, hvoraf vedkommende
Præster have Brug, nemlig i Nylarsker, Vestermarie, Ibsker,
Rø, Olsker, Ruthsker og Klemensker Sogne. I de øvrige Sogne
haves ikke. II. En lille Skov af Birk paa højre Side af Dyndalsaaen i Rø Sogn, Strandskoven kaldet, om hvilken sagføres, om
den heel eller tildeIs er Kongen tilhørende. III. En lille Birk
og Aspe Skov midt i Sand Dynerne, ikke langt fra Stranden,
netop paa Grændsen af Aakær- og Pedersker-Sogne. Alle de
øvrige Skove ere private. Der haves en Del Nytte af Skoven,
men til Brændsel er de ikke tilstrækkelige, men skrives der,
»maaske de store Plantager i den Kongelige Almindinge-Skov,
naar de fortsættes og lykkes, med Tiden allene kunne give
Balance mellem Forraad og Forbrug for Landet.«
Skougaard fortæller 1804: »Skovene have i fotrige Tider
været betydelige, men formedelst Folkemængdens Forøgelse og
den deraf flydende Agerdyrkningens Udbredelse, saavelsom ogsaa formedelst slet Omgang med dem ere de blevne meO'et forringede og blive det mere Dag for Dag, saameget mere s~m Faa
eller Ingen lægge med Flid Vind paa at ophje1pe igjen de forhuggede eller opelske hidtil forsømte Skove.« Saa fortæller han
om Skovenes Forekomst; det er som hos de foregaaende; men
saa »revser« han videre: »Blandt betydelige Skove, som i den
senere Tid ere meget forhuggede og tildeels tilintetgjorte fortjene især at mærkes: Dynddala-Skoven i Rø-Sogn, Lynggaards
Skoven i Ol sker Sogn og Vajllandsgaards Skoven i AakerSogn.«'~) Skovene bestaar mest af Birk, »som findes i stor
Mængde i Ols- og Rø-Sogn, men ellers sjelden«, Eg, Alm, Ask,
Asp, Pil, El, Hassel, Hyld, Lind, Løn. »Der var i forrige Tider
og tildeels endnu, Skov omkring Rundkirkerne.«
'
Thaarup skriver i sin Bog 1810: »Nu ere Landets Skove i det
hele ej betydelige, og adspredede i utallige smaae ufredede Skovlunde.« »De største nogenlunde sammenhængende Strækninger
*) I Samlinger. Udgivne af det Bornholmske Selskab for Efterslægten, staar der i

Hefte I 1804: P. N. Skovgaard blev "sat under ]ustitiens Tiltale for adskillige Udladelser om offentlige Indretninger" o. s. v. Hans Dom blev: "Fængsel paa Vand
og Brød i 14 Dage" og 30 Rdl. i Bøde.

ere i Røe Sogn og i 0sterlarsker, i hvilken sidste Sandemandens
Beretning sætter Risenskov at være omtrent 24 Tønder Land.«
Lensgaard og Kobbegaard har ogsaa Skove, ansatte for 80
Td. Ld. - Der indføres meget Brænde, men der udføres en Del
Ask, Alm og andet Gavntømmer til København. Der findes en
Del Tabeller derom i Bogen. Man anses for Skovelsker, dersom
man planter en Snes Træer aarlig eller sætter nogle faa Naaletræsplanter; derfor vilde det være nyttigt, om der anlagdes
nogle Planteskoler for Kongelig Regning. Naar Holtzførsteren
16 Aar er færdig med Besaaning og Beplantning af
om 12
Almindingen, kan han maaske tage noget af Udmarken under
Behandling til Skovdyrkning. Thaarup, der i en Aarrække var
Amtmand paa Bornholm, siger ogsaa i sin Bog, hvad der indføres 1801-08 af Planker, Lægter o. s. v.
I sin anden Bog om »Bornholms Amt samt Christiansø«,
1839, skriver Thaarup: »1 Aaret 1742 blevet Sted i Clemensker Sogn, kaldet Bolderis, efter Overjægermesterens Foranstaltning, og ifølge kongl. Resol. af 23. Nov. s. A. udseet til Skovopelskning. Her stode nogle unge Ege, Ask, Asp, Hassel og
Torn. Man vilde frede dem. En Indhegning af 630 Favnes
Længde blev ved offentligt Arbejde foretaget, og Bønderne paalagtes, forsvarligen at vedligeholde samme. 1753 skete her en
Udtynding. 198 Læs bleve solgte·ved offentlig Auktion. Budet
var i alt kun 140 Sldl., hvilket sees af den kongl. Resolution af
28. Mai s. A., som approberede Budet. En Græsning ved dette
Stykke blev bortforpagtet paa et Aar til Vicekommandanten,
Oberstlieutenant v. Schorr. Han lod hugge for Fode, og med
Vogne og sine Folk bortføre den paa Stykket staaende Underskov, 15 Læs, vist nok dygtige Læs. Han vilde rense Engen,
sagde han til sin Undskyldning. Ved Skovsessions-Dom af 26.
April 1753 blev han dømt til at bøde 3 Rdl. for Læsset eller
45 Rdl. Men fik denne Mand, hvis Færd paadrog ham en saadan Dom, og som søgte sin Undskyldning i Lovtrækkeri, den
Straf han synes at have fortjent, saa meget mere i Hensyn til
hans Stilling? Nej. Bøderne bleve nedsatte, ifølge kongl. Resolutionaf 9 Apr. 1754, til IO RdJ.. Skovtyveriet florerede fremdeles her saavelsom iAlmindingen; Vicekommandanten selv var
jo funden skyldig til Bøder.«
Fra Smaaskovene ved Kirkerne fik man bl. a. »Maj«, d. v. s.
Birkegrene til at pynte Kirken med til Højtiderne om Foraaret.
1836 begyndte man at anlægge en Planteskole paa lidt nær
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r Td. L. tæt ved Blykobbe Aa, omtrent midt for Sandflugten,
og lige ved en af Klitfogedernes Bolig. »Til Præste- og Degnegaardene har været nogen Skov, men den er i det Hele bleven
uskaansomt og egennyttigen behandlet.« Det var rart at se den
»skjønne fredede Skov« ved Nylarsker Præstegaard; det var
Sognepræst Niels Grønbech, som f redede om den. r 833 blev det
Amtmanden, Provsten og Holtzførsteren paalagt at »tage
samtlioe Præsteskove under deres Opsyn. Landets øvrige Skove
ere private Ejendomme; de ere ej betydelige, og adspredte j
utallige smaa ufredede Skovlunde, der forskjønne Landet og
gjøre det til saa at sige en stor engelsk Have. De største nogenlunde sammenhængende Skovstrækninger ere i Rø- og øste~
larske,r Sogne.« Thaarup skriver, hvor megen Skov der er tJl
hver Gaard. Han siger ogsaa, at der er mest Skov i øster og
Nørre Herred, mindre i Vester Herred og i »Syndre Herred
færrest.«
r815 siger Rawert og Garlieb, at en Ejer af en a.f Brændesgaardene havde været en »Skovelsker«, en sjelden Tlllg her paa
Landet, og plantet mange Træer.':-) Da der ingen Træer findes
i Poulsker havde den nuværende Præst, Mahler, derfor anlagt
bag sin Bolig, en Planteskole med Ask, Birk og Bøg m. m. Asken
stod fortrinlig. De beskriver, hvilke Smaalunde og Skove de
kommer igennem paa Turen Landet rundt. Langs Østkysten,
fra øster Lars Kirke til Tejn, er der Skov, Højderne langs
Bobbeaa og Tejn er bevokset med tyk Skov. De private Skove
udgør Landets største Skovbestand, de ligger ikke samlede, men
er fordelt i smaa Skovlunde, hvori flere Lodsejere have Del. I
Rø og østerlarsker er der mest Skov, Pedersker og Poulsker
Sogne have Mangel derpaa. Nørre Herred har r272 Td. L.,
øster Herred r r 2 5 T d., Sønder Herred 657 Td. L. og Vester
Herred 808 Td. L. bevokset med Skov, i Alt 3862 Td. L.. Bestanden i de private Skove er Eg, Ask, Asp, Alm, Løn, Avnbøg,
Elle, Hassel og Pil, samt andre almindelige Buskvækster, »som
fornemmelig benyttes til Topstevningskov. De fleste gamle
Skove paa Bøndergaardene, ere i de senere Tider blevne stærkt
medtagne, især har Ask været solgt til Skibsbygning. De private Skoves Grundforraad kan ikke regnes højere end til 30
Favne pr. Td. Land.

Panum, der i flere Aar var Læge paa Bornholm, skriver r 830
om Skovene: »da flere ere i saa stærk Aftagende, at naar de
vedblive saaledes, vil inden nogle Decennier kun Navnet være
tilbage; vel findes nogle hvor Øxen har skaanet hvad Quæget
har levnet, men mange ere, i den Tid jeg var der, betydeligen
forhuggede.« Panum gaar Øen rundt og gør Rede for Skovene.
Som Følge af, at der ingen Markfred er, »maae vi ogsaa betragte det lidet der gjøres for Skovene, der overalt bære Spoer
af, at Quæget ere de eeneste Forstmestre.« Man maa give ro
Rdlr. for en Favn Brænde, som kommer fra Pommern.
I Illustreret Tidende r89r skriver A. T.':-) ganske interessant om Ophævelsen af Fællesskabet paa Bornholm. Restriktionerne af 30. Maj r832 gik ud paa Ophævelsen af Fællesskabet. F. Eks. var Fællesskabet i Udmarksjorden i Højlyngen
saaledes: Kongen var Ejer, men Bornholms Indvaanere var
Brugere. Den 25. Maj 1842 bestemtes bl. a.: Af Kongens Andel
udlagdes 4300 Td. L. til Skovs Opelskning - deraf c. 24 Td. L.
i Forbindelse med Almindingen, som tillige med Strandskoven
i Rø, samt nogle mindre, for det almene vigtige Strækninger,
fra Begyndelsen vare undtagne fra Delingen - og 400 Td. L.
øst for Almindingen udlagdes til Udbyggerlodder. Resten,
c. 4800 Td. L. skulde i Forening med Bornholmernes c. 115°0
T d. L. efter speciel Taxation, for offentlig Regning, fordeles
paa samtlige Sogne i Forhold til deres Hartkorn, saaledes at
3/10 skulde anses som tilhørende Kongen og 7/10 skulde anses
som tilhørende Indvaanerne. Men som et Bidrag til at befordre
og læmpe den specielle Udskiftning skæn.kede Kongen imidlertid 1/3 af sin Andel til Sognene, som iøvngt selv skulde bekoste
deres Udmarkers specielle Deling. I Overensstemmelse hermed
blev Udskiftningen mellem Sognene nu gennemført ved offentlig Foranstaltning og dette Arbejde tilendebragt 1848.
Det varede imidlertid længe, inden der faldt Ro over Gemytterne. Jorden tilfaldt dem, der i Forvejen havde Jord; Husmændene og Udflytterne var glemte; først i September r 866
faldt det Hele til Ro efter forskellige Forhandlinger. En vigtig
Bestemmelse var, at en Del af det til Kommunerne overladte
Areal skulde beplantes med Skov. I Ol sker og Rø blev der ikke
Skovplantning, da der ikke tilfaldt Kommunen nogen Jord, i
*) Efter Oplysning fra Bibliotekar ved Universitets Biblioteket Fr. Birket-Smith er

*) Bornholmerne tager i vor Tid om Søndagen til Brændesgaard, for at beundre

A. T. vistnok Alexander Thorsøe.

de store, smukke og ikke helt almindelige Træer.
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Ibsker (Paradis- og Helleds-Bakkerne) blev Hartkornsejerne og
Husmændene enige om, at de sidste skulde have 500 Td. L. med
den Forpligtelse at beplante 5 Td. L. hvert Aar. De Sogne, hvor
den meste Skovplantning fandt Sted, ligger samlede fra Almindingen til Sydøstkysten, i en Strækning af et Par Mil, og denne
Del af Landet vil snart faa et helt forandret Udseende.
Det Sogn, som plantede mindst, var Knudsker, nemlig 100
Td. L. med 5 Td. L. hvert Aar, og det, som plantede mest, var
Poulsker, nemlig 690 Td. L. med 6 Td. L. hvert Aar. Derefter
Pedersker, Bodilsker og Aaker med henholdsvis 626, 550, 4 82
Td. L. med 5, IO, IO Td. L. aarlig.
Adjunkt Th. Lind behandler i Bornholmske Samlinger Bd.
19 det samme Emne, men ikke saa udførligt. Han skriver ogsaa.:
»Ude mellem Rønne og Hasle staar en Skov, der i Frodighed,
Skønhed og afvekslende Mangfoldighed ikke staar meget tilbage for Almindingen.« Dermed menes

Sandflugten eller Sandflugtsskoven
Jeg har det Indtryk, at naar Rønneboerne siger Sandflugten,
mener de den Skovstrækning, der ligger umiddelbart Nord for
Rønne. Bulmer siger imidlertid i Bornholmske Samlinger Bd. I I :
Hele Strækningen fra Hasle til Rønne hedder Sandflugten, den
sydlige Del Blykobbe, fra Rønne til Blykobbeaa, saa kommer
Sorthat til Bagaa, saa Hasle Skov til Hasle Bymark.
Læge M. K. Zahrtmann skriver i Bornholmske Samlinger
Bd. I I og i sin Bog »Borringholms Historie« om sin Bedstefar
Peder Dam Jespersen og »Sandflugten«: Den første Beretning
om Sandflugtens 0delæggelse findes i Thaarups Papirer i Rigsarkivet. »Mads Kofoed til Eskesgaard forbyder at rive Marehalm fra Boerne i Aaker til Hollebæk i Persker af Frygt for
Sandflugt.« Sandflugten Rønne-Hasle omtales første Gang i
Jordebogs-Regnskabet 1680-81; der var sat Gærde for; men
det blev revet bort af Kvæget. Resten af »Sandrevlen«~') ses
ved Sandegaard i Knudsker og Holmegaard i Nyker. Efter Vinteren 1740 bredte Sandet sig; man drøftede Dæmpningen i 27
Aar. Forordningen til Sandflugtens Dæmpelse kom 19. September 1792. Da Forordningen kom til Bornholm, mente Embeds*) Levninger af de gamle Risgærder med Sanddynger over.

mændene, at Bornholmerne ikke vilde tillade Indgriben i deres
Rettigheder. 4 Gaardmænd indgav Ansøgning om at indhegne
og dæmpe Sandflugten, men mødte Modstand fra Rønne Beboere. Landsdommer Ditlev Rogert til Tornbygaard i Klemensker støttede dem; men det »løb ud i Sandet«. I 801 kom
der en ny Amtmand; Dæmpningsvennerne tog atter fat; der blev
stort Røre, og »Oprørerne« krøb til Korset; Amtmanden forholdt sig afventende. 1814 kom en ny Kommandant Poul Hoffman n, som anlagde Vej over Sandstrækningen. 1818 kom Professor Wiborg for at »syne«; han foreslog Beplantning af Sandflugten og Fredning; men Fredningen strandede paa Bøndernes
Modstand. Nu skulde der imidlertid tages fat for Alvor; der
skulde udnævnes en Sandflugtskommissær, men det var vanskeligt at finde en, der vilde paatage sig det Arbejde. Peder Dam
Jespersen havde inddiget sin Gaards 55 ha; uagtet største Delen af Stenene var fra hans egen Jord, og han selv daglig havde
gaaet med i Arbejdet, kom dette Gærde til at koste den utrolige Sum af 10.000 Rbdl. Endelig efter Forhandlinger med Rentekammeret Cl espersen maatte ikke efter Loven blive Sandflugtskommissær, da hans Jord grænsede til Sandflugten), blev
Jespersen den 17. Juli 1819 udnævnt til Sandflugtskommissær.
I Stedet for, som sædvanlig, at tilplante med Marehalm,
foreslog Jespersen Skov. »Der skal dæmpes med Fred og Skovplantning. Der skulde først og fremmest indhegnes, og Hegnene
maatte ikke »brydes« om Efteraaret. Paa Kirkestevnerne 1819
blev der kundgjort, at fra næste Foraar skulde Sognefolket,
efter Loven, holde Udmarkshegnet mod Strandrnarken i ubrudt
Stand, og alle Husdyr, som brød ind paa den, vilde blive indfangede af Klitfogederne. Der var bleven ansat Klitfogeder,
og der blev bygget Huse til dem; da de tre Ledvogterhuse er
færdige, staar der i hans Udgiftsregnskab: »Det er Skik at give
Tømmergilde ved Tømmerrejsning; at holde trende blev for
kostbart. Mine Tømrere, Murmester og Sandflugtsarbejdere
trakterte jeg med Tømmergildemad, Steg, Fisk, Risengrød,
01, Brændevin, "Ponts«, Musik, Dans, men dette var min egen
Sag, udføres derfor med - o Rbdl. o Mark o Skilling.«
Paa Sandet voksede af sig selv Vidjepil; den viste Jespersen
Vejen; hvor den kunde gro, kunde og andet gro. 1819-20 gik
Jespersen i Gang med Tilplantningen; han købte 250 Pd. Birkefrø, lod saa El, Elm, Lærk og en Mængde Kirsebærstene udsaa. Stærk Varme i April 1821, Kulde og Nattefrost senere til
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ind i Juni og derefter Tørke borttog næsten alt det fremspirende
i Sandflugtskoven; der maatte atter tilsaas; der saaedes det
samme som før. Fra Rugenwalde hjembragte Peder Jespersen
Hedepil (Wejde), flere Hundred Stiklinger, og fik den til at
vokse bedre i Sandflugten end anden Pil. Jespersen anvendte al
sin Tid og Interesse paa sit Arbejde. Rentekammeret havde
ment, at han kun behøvede at bruge en Dag om Ugen dertil;
saa de bleve meget overraskede, da han efter et Aars Forløb
indsendte sit Aarsopgør; der stod bl. a. 366 Tilsynsdage 2 1 /5
Rbdl. Sølv. Saa opfyldte de hans Ønske om at faa fast Gage
istedetfor Dagpenge. r 82 r ansattes han med en fast Aarsløn af
?oo Rbdl. Sølv, »med Adgang til Flidstillæg for udvist Arbejdslver.«
I Tillæg til Bornholms Avertissements-Tidende No 4, den
13. Januar r830, staar der: »Noget om Bornholms Højlyngs og
andre Udmarkers Anvendelse til Skov, som Vejledning for Almuen især, naar, ved en almindelig Udskiftning, Enhver faaer
sit af Højlyngen og Udmarkerne.« Rønne d. 8. Januar r830.
Ped. Jespersen. Først fortæller han om Indhegningsmetoder, de
forskellige Hegn o. s. v., saa giver han Anvisninger om Skovplantning. Han havde paa Regeringens Vegne rejst rundt og
set paa forskellige Skove. Til Slut gør han opmærksom paa, at
Landhusholdningsselskabet i Kjøbenhavn har givet r
200
Rbdl. til den, der har brugt r
2 Td. L. til Skovopelskning,
ja, endog førend Skov derpaa er opvoxen, hvilket er en Opmuntring til saadan gavnlig Virksomhed, som Bornholmerne
vist ikke blive udelukkede fra at nyde godt af. Paa en Høj
»Kjilehøj« i Sandflugten er der rejst et Mindesmærke for Peder
Jespersen, af, som der staar paa det, »Husmandskoner i Nyker«,
af Taknemlighed, fordi de maatte samle Kvas og plukke Bær i
»Sandflugten« .

a

a

a

Plantagerne
Just Holten skriver i Skovforeningens Tidsskrift r923: Rø
Plantage blev paabegyndt r865, Indhegningen allerede r863,
af daværende Skovrider Roggenbau, og fuldendt r874 af
J. P. L. Bruel; da var der til kultiveret 516 ha. Der saaedes pr.
Td. L. 6 Pd. Frø, hvoraf mindst Halvdelen var Skovfyr, en
mindre Del Lærk og Rødgran. Kommuneplantagerne er anlagt
samtidig eller kort efter Rø Plantage. Forstkandidat C. J. J. P.

Jespersen har haft Tilsyn med dem; han var paavirket af Roggenbaus Metode, Skovfyr, Lærk og Rødgran som i Rø; men der
er gennemgaaende lagt mere Vægt paa Granen. Der er forbavsende lidt Lærk tilbage i Kommuneplantagerne.
Roggenbau skriver selvom sin Metode: Da det tildeIs afhænger af Valget af Træsorterne, om Kulturerne skulde lykkes,
og Jordbunden ofte er forskjellig med Hensyn til Dybden, saa
at paa nogle Steder kun Grantræer med sine fladtløbende Rødder, paa andre Fyrren og Lærketræet, hvis Rødder skyde dybt
ned, trives, føler jeg mig overbevist om, at en Sammenblanding
af Frø af disse 3 Træsorter for Bornholms Jordbund vil være
mest passende. Det er mest fordelagtigt paa r Td. Land r4000
Kvadratalen geometrisk Maal, at saa 3 Pd. Granfrø, r 1 /2 Pd.
Lærkefrø og r 'h Pd. Fyrrefrø, godt sammenblandet, i 7000
Pletter.
Adolf Steen skriver r 896: I Lyngheden øst for Almindingen
er af Naturen udsaaet Birk blandet med Lærk, Skovfyr, nogle
Ædelgraner og enkelte Rødgraner. For 25-26 Aar siden kom
man Vest for Almindingen, paa Vejen fra Rønne til Svaneke,
paa Strækningen fra Skovgaard, gennem en øde, stenet og klippefuld Lynghede; men nu har Gaardene gnavet sig ind fra alle
Kanter. r 872 skriver Trap: Ifølge Herredsfogedens sidste Indberetning udgør de private Skove 2800 Td. L. Rønne Kommune
har nu indlagt 370 Td. L. af Oldmarken i Skov, Aakirkeby
120, Nexø ro; efter Ordningen af Lyngsagen 1866 blev der
vedtaget, at 4227 Td. L. af Højlyngen, fordelt paa 13 Communer, skulde indtages til Skovplantning. Cultiveringen begyndte 1868. Foruden Almindingen, samt Plantagerne paa
Vestkysten, Nord og Syd for Rønne, har Bornholm, fornemmelig paa den nordøstlige Del, en Mængde Smaaskove eller
Skovlunde, ,der »i høi Grad forhøier Landets Ynde.« Saaledes
begrænses næsten alle de smaa Vandløb, især paa Syd- og østlandet, af Trægrupper. Staar man til Exempel paa Aakirkeby
Bakkes sydlige Rand, kan man i eet Blik overse Lilleaaens,
Læsaaens, Grødbyaaens og Øleaaens stærkt bugtede Løb som
lige saa mange træbevoxede Linier.
I Beretningen om den svenske Ekskursion 19°4 siger Gunnar
Schotte: Skovarealet udgør c. 16 0/0 af hele øen. Statsskovene
5,900 Td. L., Kommuneskovene 5, 08 5 Td. L., Præsteskovene
50 Td. L., de private Skove 5,665 Td. L. Summa 16,700 Td. L.,
deraf er endnu 1,500 Td. L. ikke under Kultur. Træsorterne
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fordeler sig saaledes: Td. L. Bøg 716, andre Løvtræer 3,9 89,
Krat 277, Naaletræer 9,867.
I Bornholmske Samlinger Bd. 2 skriver Karl A. Gronwall:
Skovene paa Bornholm er i deres nuværende Stand saa godt
som helt og holdent plantede. Højlyngen er snart i hele sin Udstrækning fra Hammershus og Helledsbakkerne til Almindingen for største Delen omdannet til Skov eller rettere til Plantager. Paa en Del af Slotslyngen og paa Højlyngen Sydøst for
Ølene, samt paa Helleds- og Paradisbakkerne, ligger endnu
temmelig store Strækninger i Lyng, med enkelte spredte Fyrretræer og Birke. Da Slotslyngen blev overgivet, sammen med
Hammershus, til Nationalmuseet, blev det bestemt, at Skoven
skulde behandles forstmæssigt. Siden Udmarksjordens Deling
har Staten skovdyrket betydelige Højlyngsomraader, navnlig
mellem Almindingen og Paradis bakkerne.
Bornholmernes Interesse for deres Skove og smukke træbevoksede Strækninger har givet sig Udslag paa forskellig Maade.
F. Eks. købte Foreningen Bornholm i 1907 den sydlige Del af
Helligdomskysten med den indenfor liggende træbevoksede
Strækning for at frede den, og for at den ikke skulde komme
paa fremmede Hænder. I Almindingen staar der en Mindesten
for Marie Kofoed, der I 825 stiftede Legater til Skovplantning.
Saa er der Beretningerne om de tre Skovbrugsekskursioner.
Deri findes en udførlig Beskrivelse af, hvad de har set. I den
fra 1898 el. 99 staar der bl. a.: I Kommuneplantagen Syd for
Rønne er der hovedsagelig Rødgran og østrigsk Fyr; der var
en Bevoksning af hver anden Række østrigsk Fyr og hveranden
Rødgran. Der var ogsaa Lærk, Birk og Hvidgran og Bøg.':')
Nord for Rønne, i Hasle Kommuneplantage, var der mest Fyr,
i Hasle Værks Plantage var der Rødgran, Birk og Weymouths
Fyr. I Statsskoven Kilen: Eg, Fyr, Rødgran, Birk, Hassel og
Bøg.':') I Sorthat Plantage mest Birk og Alm.
I 1898 opgaves Bornholms Skovareal saaledes: Statsskovene
59°0 Td. L., Kommuneskovene SI, Præsteskovene 50 Td. L.
Resten af øens Skovareal (der 1896 opgaves at være 14 8 50
Td. L. bevokset, 1870 Td. L. ubevokset, iah 15700 Td. L. eller
16 O/o af det hele Areal), er altsaa privat Skov. Bøg 716 Td. L.,
andre Løvtræer 3989 Td. L., Krat 2,77 Td. L., Naaletræer 9 86 7
Td. L. I Statsskovene: Bøg 444 Td. L., Eg I 12 Td. L., andre
*) Se under de forskellige Træarter i senere Afsnit.
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Løvtræer 274 Td. L., Gran 1739 Td. L., Fyr og Lærk 1563
Td. L., Planteskoler IO Td. L.
I Beretningen fra 19 I 8 siges i Indledningen, at Bornholms
Amt er det skovrigeste Amt i Landet. Af bevokset Skovareal er
der procentvis: Bøg IO,4, Eg 2,5, Andre Løvtræer 6,2, Gran
39,8, Skovfyr og Lærk 40,6 Bjærgfyr 0,2, Planteskoler 0,2.
Der citeres: Professor Oppermann siger: »Der er det for Bornholm særlige Forhold, at Skovfyr og Lærk indtager et ligesaa
stort Areal som Gran (Rødgran og Ædelgran), medens Bjærgfyr
kun dækker et ganske lille Areal." I Blykobbe Plantage var
der Bøg og Eg.':')
I Beretningen fra 1924 staar der. i Indledningen: Skovenes
Areal er 8731 ha, deraf Statsskov 3371 ha, Kommuneplantager
2960 ha, Private Skove 2400 ha; deraf indtager Bøg 336 ha,
Eg 170 ha, Forskellige Løvtræer I I 8 ha, Gran I 2 I 3 ha, Fyr
677 ha.
Statsskoven Nord for Rønne drives ret forstligt. Privatskoven ved Hasleværket drives med Hensyn til Fabrikkens
Forsyning med Brænde og Tømmer, Kommunens Skov som
Lystskov.*':') Hammershus Slotslyng er en Skov paa 148 ha, købt
1909 af Staten, nærmest af Hensyn .til Fredning. Rø Plantage
er 591 ha, bestaar mest af Skovfyr, Lærk og Rødgran. Ves~er
Marie Præsteskov er 25 ha. Der staar fortalt nogle mærkelige
Betingelser for Hugst og Afgift.
Warming skriver i Skovene: De smukkeste Blandingsskove i
Danmark har vi vistnok paa Bornholm, navnlig i de smaa østliae private Skove og Kommuneskove. Agermark og Skov skifte~ her ret uregelmæssig, man har aabenbart indtaget den bedste
oa jævneste Del af Landet til Agerjord og ladet den anden Del
li~ge hen som Skov og Overdrev. Disse Skove, i hvilke Bøgen
ikke findes, bestaar af mange Slags Træer, Eg, Alm, Ask, Avn,
Kirsebær, almindelig Røn og andre Rønne, Asp (undertiden op
til c. 20 m høj), Lind og flere. I Underskoven er Hassel, Avn,
Tørst, Røn, ofte mange Rodskud og unge Træer af Asp, Lonicera xylosteum og andre Buske, samt Brombær, saa at den paa
sine Steder er næsten uigennemtrængelig, og Skovbunden er
*) Se under de forskellige Træarter i senere Afsnit. **) I Vejledning for Rejsende

paa Bornholm, 1869. staar der: Nord for Rønne ligger en lille Skov eller Plantage
med en smuk Spadseresti, Kongestien kaldet, efter Frederik d. VII, der skænkede
600 Rdl. til dens Forskønnelse.
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umaadelig rig paa Urter og Græs. Disse bornholmske Lunde
modsvare aabenbart nærmest Sveriges »Lofangar.«
Det, som Warming siger, passer paa mine egne Iagttagelser
om Skovene paa Bornholm. Blandingsskoven giver om Ef teraaret en Farvepragt, som maa ses, den kan ikke beskrives, Birkens gyldne Blade paa EIlens og Naaletræernes mørke Baggrund, og dertil kommer saa de flammende røde Blade paa de
vilde Kirsebærtræer.
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A. T. IllustrerEt Tidende. 14. Juli. - 1896. Adolf Steen. Plantagerne
paa Bornholm. 1904 ..Gunnar Schotte. Skogsvårdsforeningens
Tidskrift. H. 9. - 1916-19. Warming Dansk Plantevækst. III. 1923. Just Holm. Dansk Skovforenings Tidsskrift. Bd. VIII. - 193435. M. K. Zahrtmann. Borringholms Historie. '- 1898, 1918 og 1924.

Beretninger om Skovbrugsekskursioner i Landbohøjskolens Bibliotek.
-- Skovregulerings Papirer og andre Papirer, i Rigsarkivet. - Regnskabsbøger, Auktionsbøg~r og Korrespondance, i Landsarkivet.

cAlmindingen
Under Skovene har jeg kun løselig berørt Almindingen, da
jeg syntes, den skulde have et Afsnit for sig selv.
Bulmer og Sonne skriver i Bornholmske Samlinger, det tør
anses for sikkert, at Bornholm i gamle Tider har været skovbevokset. Efterhaanden svandt imidlertid Skoven mere og mere
ved Borthugning, og en Del af Landet opdyrkedes, medens
Lyngen andre Steder bredte sig. Kun omtrent midt paa Øen
holdt sig dog længe en stor Skov, Almindingen kaldet. Almindingen har ikke været FæIlesskov, d. v. s. Kongen ejede Grunden, og de omboende Bønder Træerne. Foruden den gamle

FugleJangJrenden i Almindingen (V.' Myhre fot.)
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Almindingskov bestod de bornholmske Udmarker af 22,000
Td. L., de strakte sig som et bredt Baand tværs over Øen, fra
Helledsbakkerne i Ibsker over til Slotsruinen ved Hammeren.
M. K. Zahrtmann siger, dels i Bornholmske Samlinger og dels i
sin Borringholms Historie, at Almindingen har sikkert tidligt i
Middelalderen tilhørt Kongen; men efterhaanden gjorde Landets Bønder sig den nyttig; herfra tog de bl. a. de 3747 Læs
Brændeved, som de aarlig maatte age til Ærkebispens nye Slot
Hammershus. I 5 I I udviser Ærkebispen (Byrge) ti Læs Lægter
af Almindingen til hver Gaards Genrejsning i Aakirkeby, efter
at Lybekkerne havde afbrændt Byen. Ærkebispen maatte til
sidst, I499, paabyde, at der blev holdt Fred med Hugsten: »1
dette 01ands almenige Skov.« Ærkebiskop Byrge Gunnersson
maatte flere Gange indskærpe Loven, I499 og I50!.
I Lovens Aet. I stod: Dette 01ands almenige Skove, som storligen ere hærgede og forhuggede, skulle herefter, som nu
begyndt, holdes i Fred og Hegn. Hvo der findes at bryde ind
over Hegnet og at rodhugge, og gribes paa fersk Gjerning, skal
have forbrudt Heste og Vogn, og derhos bøde tre Mark til
Slotshøvidsmanden, for sit Lovbrud. Ingen, hverken Frimand
eller anden, maa holde Geder, og hvor slige findes efter denne
Dag, lyses de ugilde, og der gives Høvidsmanden Fuldmagt til
at anarnme dem, ihvem de tilhøre. I Tilknytning til denne Artikel stadfæster Ærkebiskop Byrge d. 25. Juli I499, den af Frimænd og Bønder, i hans Nærværelse paa Landstinget indgaaede
Vedtægt om Enkeltgaardenes Skove, at :Hvo som ager, rider
eller ganger i nogen Mands hegnede Skov, hugger, skærer eller
bryder Læs, stort eller lille, Dag eller Nat, til Skovens Skade
og bliver derfor kendt strax paa fersk Gjerning, skal bøde
Landsherren 40 Mark, gælde Sagsøgerens Skade igjen, og miste
hvad han fører med sig, og gjør nogen Mand eller hans Tyende
sligt om N atten i Mørke og Mulm, og vil ikke tilstaa, da skal
han være Tyv og undgælde derfor som for anden Tyvesag.
Denne Vedtægt udstrakte Ærkebispen til at gælde ogsaa for
Kirkernes og Slottets Skove, som skulde fredtages under tilsvarende Paatale til Bøder og Faldsmaal.
Hiibertz citerer et Udtog af Lund Stifts Landebog, dette
Udtog er afskrevet og foræret Geheimearehivet. Originalen er
en Foliant, som findes i Malmøhus Lehns Arkiv. Hiibertz fortæller om Schweder Ketting, han skal have hugget i Almindingen, gjort den meget øde, ladet bygge Skibe af de hugne Træer.

Han har ladet sin Kongsgaard, Vajllands eller Wallensgaard,
som han ejede, omgivet af et kostbart Gjerde, og dertil hugget
3000 unge Træer. Sehweder Ketting svarede, at han har hugget
nogle smaa Træer til Knæ. Store Træer har han ikke hugget, da
saadanne ikke findes, men han har kiøbt mange store Træer af
Bønderne. Gjerdet staar til Eftersyn, han har givet Fattige Ved
og Brandlidte Tømmer af Almindingen, og i 8 Aar forsynet
Kongens Skibe med Ved. Bornholmerne vidnede til hans Fordel, og »at der langt tilforn var stærkt forhugget.« Originalen,
der handler om denne Sag, findes i Raadhus Arkivet i Liibech.
Kongens Ejerret synes sporløst at være gaaet i Glemme, siger
Zahrtmann. Frederik II giver Bønderne Lov til Skovhugst af
Gavntræ mod at »yde Smørlandgilde«. Der toges ogsaa Brændsel til Embedsmændene, og Tømmer til Hus- og Baadebyggeri
mod Smørafgift; I 5 56 kaldes det »Skovsmør«. Da Bønderne
atter ansøger om at have fri Skovhugst i Almindingen, faar de
Lov, men maa kun hugge, hvad der bliver dem anvist af Lensmanden eller hans Foged; dersom nogen hugger paa egen
Haand, kan han miste sin Gaard. I584 hører man første Gang
Navnet Kongens Almind, ved en Domsafsigelse paa Københavns Slot. 24 Bønder vidnede I597, at »Almingen« altid har
været Kongens Eje, og at Storvildtet i den kun maatte skydes
af Kongens og Lensmandens Skytter. Bønderne vedblev alligevel med at stjæle; de mente saa smaat, de havde Lov.
Thaarup fortæller, at Kongen blev ulejliget med de ubetydeligste Ting. Et kongeligt Reskript af 20. Oktober I728, under- skrevet af Kong Frederik IV selv, handler om: »At et godt
Træ maatte straks udvises af Almindingen til Træhest og en
Pæl, og denne Udvisning skulde ske, hvor det var mindst til
Skade for Skoven.« Der blev udvist Brænde i Læs til Embedsmændene; dette bidrager ogsaa til Skovens Forringelse. I I702
udleveredes der Amtmanden I6 Læs, hver Sognepræst 2 Læs
o. s. v. Efter I764 fik de ikke Skovlæs, som var meget vilkaarlige, men Favnemaal. I769 ophævedes Leveringen til Sognepræsterne efterhaanden som de blev forflyttede eller døde.
Skoven var »storligt forhærget og forhugget«, Heste, Køer,
Faar og Svin »græssede« der, og Vildtet gnavede løs, beretter
Zahrtmann videre. En enkelt Skovrider, Erik Mogensen (I679)
indhegnede og fremdrev ny Skov. Den første Holtzførster,
Hans Christian Piil, kom I688; om ham fortæller C.A. Kofoed:
»Fænrik Hans Christian Piil paa Pilegaard blev Holtzførster
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paa hele Bornholm, han skal »udvise og beskikke visse Pladser
til Plantehaver, som skal indgrøftes og med Gærder forsynes.
Der skal bygges Hus til Skovløber, han skal passe paa Skov. tyvene og paa Jagten, han skal skaffe Tømmer og Ved, bl. a.
til Brødbagning til Militsen.« Han havde en Mængde Stævninger med Bønderne for ulovlig Skovhugst. Han lod 1694 frede
med Indhegning et Stykke ung Skov ved Koldekilde, hvor han
saa 1698 fik bygget et Skovløberhus. Almindingens bedste Englod, Eskeviske (Rømersdals Eng), blev hegnet og indgrøftet. Der
blev stjaalet nogle unge Egetræer; der blev fundet 4 unge Ege
hos Claus Straale i Vestermarie; han havde købt dem af
S. Jeppesen, men Straale maatte betale dem med 20 Rdl. til
Holtzførsteren. Da Hans Piil bliver gammel, er der forskellige, der er ude efter hans Embede. Han søgte sin Afsked 1731,
fik den ikke, men døde 1733.
Hans Søn, Hans Hansen Piil, blev Skovrider og Hans Erichsen Holtzførster. Hans Eriksen var ivrig for at skaane Almindingen for de altfor store Udskrivninger. Da han døde 1736,
kommer en dygtig Mand, Kekker; Hans Piil er stadig Skovrider.
Træbestanden er desværre i Nedgang. Den store Kommission
1738 udtaler sig indtrængende om Plantning og Opelskning af
Skov. Zahrtmann siger saa, at i 1774 besluttede Rentekammeret,
at Almindingen skulde sælges; den blev delt i 23 Parceller;
men det blev ikke til noget paa Grund af den Spotpris, der
bødes.':') 1788 blev Almindingen opmaalt af Landmaaler Flinthough; af 600 ha var kun 165 ha dækket med Skov og Krat.
1796 vilde JochumAncher Bbhn købe den for 5000 Rdl, 30 Rdl.
i aarlig Afgift, Lønning til Holtzførsteren 150 Rdl. og to
Skovfogeder 6,6 Rdl. Han vilde ikke købe den for at afhugge
den men for at indhegne og plante. Rentekammeret afslog det,
og nu vaagnede det op. Overførster A. C. Clausen blev sendt
der over paa Inspektion; Egeskoven kunde højst sættes til 8000
Rigsdaler. Nu skulde Skoven indhegnes, Pengene dertil skulde
skaffes ved Salg af de borthuggede gamle Ege, den gamle
Holtzfør.ster Bistrup skulde afskediges.
Da Hans Rømer hørte derom, ansøgte han om Embedet. Man
tøvede med at antage ham, men endelig 6/8 1800 antog man
ham. En af de Ting, den ny Holtzførster særlig skulde beskæftige sig med, var at opelske Egetræer til Flaadens Brug. Til
*) Thaarup siger, der blev budt 3,707 Rdl.

Brændsel maatte ikke bruges Eg, sagdes der i det mindste.
Omkring Gamle- og Lilleborg var Skovkrat med Avnbøg og
lavstammede, knudrede Egetræer. 180 I anlagde Rømer sin
første Planteskole ved Gamleborg paa lidt over en halv Hektar.
Deri saaede han Axelbær og fra 1803-05 Rødgran, Alm, Eg,
Hassel og Lærk, indplantede Berberis og Pil. 1805 udflyttede
han Axelbærtræer til Gamleborg, og 1806 udplantede han Fyrren og Granen paa et særskilt indhegnet Stykke.':-) 1808 solgte
han 1000 treaarige Rødgraner for 5 Rdl. til ottc Gaardejere.
Han kunde ikke faa Penge til Indhegningen, overtog det saa
selv for 10.000 Rdl; han skulde ogsaa bygge Red,kabshus o. s. v.
Alt skulde være færdigt 1809; det blev det ogsaa, men han
satte Penge til, kom i stor Gæld derved.
Da Rømer, paa Kongens Bud, indhegnede Almindingen, fik
han en farlig »Ballade<' med Bønderne; de brød Hegnet ned,
lod Svinene slippe ind i Planteskolen o. s. v.; men han fortsatte ufortrødent og stod fast paa sin Ret. Ved Indhegningen
udvidede han Almindingen med Rytterknægten og Strækningen
derom. Hegnet bestod yderst af et Stengærde, inderst af et
opkastet Jordåige, og paa dette blev der plantet to Rækker
Buske, Hvidtjørn og Pil. Han anlagde ogsaa de nuværende
*) 1805 beklager Rømer sig i Kopibogen over, at han ikke kan faa de 3-aarige

Naaletræer udplantet paa Grund af manglende Arbejdsfolk. Der fotesloges ham
saa at bruge Fanger; men det vil han ikke; "Forbrydere" kalder han dem.
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Hovedveje, som han sagde: >,De eneste egentlige Veje paa Bornholm.« 18 rO-14 anlagde han sin anden Planteskole, paa østsiden af Jomfrubjerget, 4/5 ha stor, og saa gik det Slag i Slag.
I sin Bornholms Historie fortæller J. A. Jørgensen om Rømer:
»Der var nu kommet Liv og Virksomhed i Almindingen; nu
var det ikke længere de ødelæggende, skovforhuggende Økser,
som klang i Skoven, nej, nu var det Hakken, Spaden og Skovlen, som raadede. Arbejdet gik med Liv og Lyst, thi Rømer forstod at omgaas sine Arbejdere; hans bramfri Væsen, hans milde
Ansigt og derhos han store Dygtighed vandt ham hans Arbejderes ubetingede Hengivenhed; de frygtede ikke hans Nærværelse under Arbejdet, men glædede sig, naar de saa, at han
kom, og hvad enten han var hos dem, eller han maatte vandre
andre Steder hen, arbejdede de lige flittigt. En gammel Mand,
som i sin Ungdom var en af disse Arbejdere, har fortalt dette
for mig. Samme Mand har fortalt mange Smaatræk om Rømer;
naar der f. Eks. var noget, han saadan særlig spekulerede paa,
kunde de straks se det og vare lutter Opmærksomhed for at udgranske, hvad det var; ofte kunde de slutte sig til det og udtalte
saa deres Mening om en Stenkiste eller des!. Det var rigtigt,
sagde han saa, saadan skal det være! Saa vandrede han videre
med et venligt »Farvel, Folk!« - Derfor kunde denne Mand
magte mere end de fleste andre i hans Stilling, og derfor lykkedes det ham at udføre et Arbejde, som næppe nogen anden
udførte i hine Tider.«
Stadig og hurtigt bredte den unge Skov sig over de gamle
Lyngbakker, og til Trods for Krigen gav Rentekammeret alligevel Penge til Skovkulturer. r808 vilde Guvernøren have 150
Favne Brænde til Christiansø; men det lykkedes Rømer at afslaa
det i første Omgang; der var gennemgaaende før blevet skovet
3-600 Favne Brænde dertil, mest af Eg; Rømer mente, at dertil
behøvedes ikke Eg. 18r3 kørtes 397 Favne Egebrænde og r03
Favne Avnbøgebrænde til Gudhjem (vel til Christiansø), hvis
Værdi inde i Skoven var, efter Handelsprisen, 25.000 Rdl.;
men hvis Kørsel til Gudhjem kostede 127.000 Rdl. Sedler.
1809-10 blev der afgivet stort Egetømmer til Kanonjollerne
»Rønne», »Nexø«, »Svanike« og »Allinge«, til hvis Kølstakke
der maatte opsøges de to største og bedste Træer. »1 hele Skoven
er ikke et eneste saadant Træ tilbage,« skrev Rømer; han var
tidlig og silde paa Færde for at passe paa og frede om sin
kære Alminding.

r 8 r4 saa Regnskabet saaledes ud: Udgift 96 r 8 Rigsbankdaler
Sedler. Indtægt 9 r68 Rigsbankdaler Sedler. Underskud 45 0
Rigsbankdaler Sedler. I det lange Løb gav Skoven Overskud.
Det lykkedes Rømer at faa hele Almindingen lagt unde~ eet
Herred (Vester) og i eet Sogn (Vestermarker). r827 kundgjorde
Rømer, at nu kunde man ikke faa Lyng eller Græs paa Roden
til Brændsel fra Almindingen; heraf kan man slutte, at nu var
han færdig med Tilplantning af den gamle Alminding. Han
gik saa i Gbang med at dyrke Skovfrø, særlig Birkefrø. I November r8}2 fik han tilsendt 2 Td. Bøgeolden.
.
Skougaard skriver, r 804, ganske morsomt, og noget for SIg
selv: »At ødelægge Skove er ingen Kunst, og det forstaar selv
den usleste Bonde men at ophjælpe de forhutlede Skove, det
udfordrer ufortrøden Flid, som vel ogsaa nogen Kundskab i
Forstvæsnet, og dette giver derfor sjelden nogen sig af I?ed.
I Midten af Landet ligger Kongens Almind, og deri en Ikke
ubetydelig Egeskov, hvilken vist ikke ~ar nu. na;:r den ~etyd
ning, som den havde nogle Snese Aar tIlbage I TIde~, thI deels
er her ofte skeet Udvisning af Træer til saavel offentlIge Anstalter, som private Mænds Bygninger, deels ere m~ngfoldige .af
de vakkreste Træer bortstjaalne i de store Almmds-Tyvener
for henimod et Par Snes Aar siden, og desuden kommer hertil,
at de forrige Holtzførstere have været ganske uvirksomme, .den
sidste ...... har jeg selv personligen kendt, men om ham blrver
aldeles intet her at tale om, da han, som Holtzførster, aldeles
intet udrettede.
Hr. Lieutenant Rømer, der i dette Embede løste ham af, fortjener derimod den Roes, at han er en driftig, og for Landet
meget nyttig Mand, der gjør sit Embede til sin H~vedsag (en
sjelden Dyd nuomstunder), og som i den korte TId, han har
bestyret det, allerede har gjort adskillige Anlæg af Skovens
Forbedring og Forøgelse, hvortil vi ville ønske .mege~ ~eld.«
Rawert og Garliebs Beretning om deres. Besøg l Almmdm?en
r 8 r 5, har en særlig Interesse, da, som de sIger, Rømer selv vIste
dem rundt. De skriver: Ved Aakirkeby ser man allerede »Almindingens skov groede Bjerge, over hvilke Rytterknegten hæver sig med sin skaldede Isse.« Der er derefter en meget morsom
Beskrivelse af St. Hans Aften i Almindingen. Samlingsstedet
for Bornholmerne paa Festdage er »en næsten rund, noget skraa
Flade, paa de 3 Sider indsluttet af tildeels med Eeg og A -:nbøg begroede Bjerge, og hvor 4 Veie, der i de modsatte Retmn-
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ger gjennemskjære Almindingen, støde sammen.« I Almindingen
tilbragte de »en af de behageligste Dage under vort Ophold paa
Bornholm.« Almindingen er omgivet med »Steengjerde, hvis
indvendige Side bestaar af en Jordvold, beplantet med 3 Rader
Træer. Inderst staar vexelvis en Række af Piil og Hvidtorn.
Ovenpaa Volden var saaet Hvidtorn, som endnu ikke var kommen op.« - »Paa den sydvestlige og tillige høieste Deel af Almindingen staaer den eneste Levning af den gamle Skov, som
fordum har bedækket Høilyngen. Skoven indtager omtrent 150
Tdr. Land og bestaaer af 130 til 150 aarig Eeg, Avnbøg og Elle.
Da Almindingen først for faa Aar siden er, under Holzførster
Rømers Bestyrelse, indhegnet, har Qvæget før vandret efter
Behag omkring i Skoven, afgnavende alle opspirende Træer,
og meget beskadigende de gamle.«
»Efter Taxationen fandtes i Aar i Almindingen 11.460 Stkr.
Egetræer, indeholdende 3466:1/4 Favn Brænde og 913 Stkr. Avnbøg med 1741/2 Favn Brænde.« »Siden Indfredningen have Avnbøgen og tildeels Egen begyndt at frembringe rigelig Opvext.
Af Almindingens Egebestand er ikkun 1/6 og af Avnbøgen 1/3
tjenlig til Gavntømmer, det øvrige kan kun bruges til Brændsel.
I Skoven ere anlagte 2 Planteskoler, som ere indhegnede med
Stengjerder. Den ældste Planteskole er omtrent I Tønde Land,
og blev anlagt 180r; den anden udgjør 11/2 Td. Land og anlagdes i Aarene 1813 og 18 r 4, da den første var bleven for liden,
og ikke kunde udvides, formedelst Klipperne. Jordbunden er
her, som overalt i Almindingen, af ringe Beskaffenhed: et guult
Sand, blandet med noget Leerjord. I disse tvende Planteskoler
opelskes ikkun vilde Træer; meest Bøg, Eeg, Ask, Yppern, Birk,
Piil og forskjellige Arter Naaletræer.«
Siden I 806 er beplantet med Rødgran 60 Td. L., med Lærk
30 Td. L., med Fyr 2 Td. L. og med Eg, Ask, Alm, Birk og
Elle I 8 Td. L., ialt 110 Td. L. Der er saaet med Rødgran
80 Td. L., med Birk 150 Td. L., med Eg 3 Td. L., med Ask
12 Td. L. og med Elle 5 Td. L, i alt 250 Td. L. 360 Td. L. er
altsaa i et Tidsrum af 9 Aar »revne ud af deres forrige Vilheds
Tilstand og indtagne under forstmæssig Behandling. Plantningen er i Almindelighed meget vel lykkedes; især er dette Tilfældet med Fyr og Lærketræer, som stode bedst paa de høieste
og tørres te Steder. Man kunde see en kjendelig Forskjel paa de
Lærketræer, der som treaarige vare udplantede fra Planteskolen,
fremfor dem, der vare fireaarige. Hine stode noget bedre, og

1°3

Kømersdal 1815. Tegnet af O. ]. Rawert

havde skudt sig høiere i Veiret. Det var os en særdeles Glæde,
at gjennemvandre denne Plantage. I Aaret 18o 5 vare disse
samme Strækninger aldeles golde; i den ældste Planteskole
havde de forskjellige Frøsorter nyligen begyndt at spire, og nu
saae vi Bjergknolde, som fra denne Skole vare beplantede,
bedækkede med 7 til 8 Alen høie Lærketræer. Avnbøg og Birk
vise ogsaa god Fremvext. Rødgranen derimod var, især paa de
nøgne, for Vindene udsatte Bakker, længst tilbage. Ask, Yppern
og Eeg havde faaet Plads i Dalene og Mosehullerne. Nogle af
Beplantningerne havde lidt, saavel ved Naturen, som ved
Menneske-Hænder. Sneen havde i Vinteren 18 13/14 knækket
mange Stammer, eller aldeles nedtrykket dem. De 3 Jernnætter,
som indtraf i Slutningen af Mai Maaned d. A., havde aldeles
bortsviet mange Skud, især de unge Træer, som i Aar vare udplantede. Paa denne Maade var en stor Deel af Plantagen sat
næsten et Aar tilbage. Men ogsaa ved Skovtyveri havde Plantagen lidt. De unge Stammer vare afskaarne ved Roden.
Af den indfredecie Strækning ere endnu 727 Tdr. Land udyrkede; om 9 til IO Aar ere de formodentlig, med nuværende
Drift, beplantede og besaaede.« Paa Vejen fra Gamleborg til
Lilleborg kommer man gennem Egeskov; omkring Borresø vok-
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ser Elletræer; ved den nordlige Side op mod Rytterknægten
var der, dels plantet, dels saaet Gran, Birk og Ask. Det øverste
af Rytterknægten er »omringet af forkryblede Ege, som Qvæget
fordum har afædt, og hvis Grene derfor løbe hen over Jorden,
og bedække en stor Plads. Rømer lader nu disse efterhaanden
afhugge, saa de gamle Stammer kunne fremskyde ny Skud.«
Almindingen leverer, efter den Plan, som er antaget ved den
gamle Skovs Behandling, aarhg 88 1 /2 Favn Egebrænde, som i
Brændbarhed synes at være lig med 73 Favne Bøgebrænde. De
private Skoves Grundforraad kan ikke regnes højere end til 30
Favn pr. Td. Land.
1824 foretog Prins Christian Frederik (Chr. VIII) en Rejse
til Bornholm; han førte en Rejsejournal, som findes gengivet i
Bornholmske Samlinger Bd. 16. Han besøgte Almindingen og
besaa den ogsaa under Rømers Vejledning. Han var meget tilfreds med, hvad han saa. Der staar bl. a.: De ældre Plantninger
af Lærketræer, paa den nordøstlige Kant af Indhegningen, er i
frodig Vækst og giver allerede 1000 Pund Frø om Aaret. Paa
de lave Steder er Elletræer. Hidindtil er Lærketræet det Naaletræ, som bedst kommer frem, og ej endnu nogensteds har slaaet
fejl. Den gamle Skov af Eg og Avnbøg staar i Midten af Indhegningen, op mod den sydlige Udkant, der gøres delvis Hugster, hvor Egetræerne den Sommer afbarkes, og man stoler dermed paa den unge Skovs frodige Vækst.
Zahrtmann fortæller i Borringholms Historie II: Prins Christians Komme imødesaa Rømer uden stor Forventning, da hans
smaa Træer endnu kun synede lidt i den høje Lyng, men efter
at han havde ført ham rundt til hver en Krog af Almindingen,
paa en henved fem Timers Ridetur, skriver han til Overførsteren: »Den Tilfredshed Hans Højhed yttrede med alt, hvad jeg
her har udført, gjorde mig maalløs, men saa lykkelig, som jeg
i mit Liv kun denne ene Gang har været.« Rømer fortsatte med
usvækket Interesse sit Arbejde lige til sin Død 1836, trods
Pengevanskeligheder og andre Sorger; først fire Uger før sin
Død, da han følte sig svag, fik han Forstkandidat Fasting, der
blev hans Efterfølger, som Medhjælper. Hans Mindesmærke
staar i hans ældste Planteskole i Almindingen, der i sig selv er
Mindesmærke nok.
Thaarup skriver 1839: Efter en Indberetning af Overførster
Poulsen 1827 var Almindingen af Areal 1387 Td. L., kultiveret
paa 10-15 Tdr. Ld. nær, og lovende godt Udbytte. I Thaarups
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»Bornholmiana« og i hans to Bøger findes flere Tabeller an",aaende Almindingen.
1857 siger Trap: »Den smukke Domaineskov, Almindingen,
eller Kongens Almind, paa omtrent 1400 Tdr. Land, som det
har været Flid og Udholdenhed muligt at fremelske paa ældre,
ved Skovtyverier og slet Administration næsten alle sine Træer
berøvet, Skovgrund, hvor Granitten er bedækket med et Lag
Sand.« I I 872 siger Trap: Skovarealet paa Bornholm er 9000
Tdr. Land; deraf har Staten 6100, hvoraf kun 3100 bevokset.
I 1904 var der en svensk Ekskursion til Bornholm. I Beretningen om den skriver Gunnar Schotte: »1800 borjade Hans
Rømer skogsodla med stor energi, och såsom en afgjord fortjanst måste sarskildt tillskrifvas honom, att han, ehuru skogshushållningen på hans tid stod relativt lågt, riktigt fordelade
t~~den i. terr~ngen eft~r lokalens vaxlinger och i detalj tog
hansyn tlll vmd-, fuktlghets- och markforhållanden. Han var
afven nog framsynt, kan man saga, att i stor utstrackning från
sodr.a oc~ mellerst~ Europas bergstrakter infora silfvergranen
(Ables Plcea el. Ables pectinata).« I Skoven er hele rene Bestand
af Avnbøg; den kan her opnaa at blive 15m høj i en Alder af
ca. 80 Aar. Fra Jomfrubjerget forbi Koldekildehuset er en
4 5-a~rig Bøgebevoksning, saa en 7o-aarig Granbevoksning;
forbI Hareløkkerne en 80-aarig 30 m høj Ædelgranbevoksning
der blev almindelig beundret. Efter den »gamle Grænse« ko~
man ind i »østre Ind.læg«; der var mest W eymouths Fyr og
anden Fyr, en 30-aang Weymouthfyrrebevoksning. Under et
~phold ved Lindesbjerghuset fortalte Professor Prytz om PlantI1lng paa Lynghede o. s. v. Der var Prøveflader med Abies
Nordrnanniana, Picea sitchaensis og Pseudotsuga Douglasie,
som alle stod godt. Der var gode Prøveflader af Bøg, om hvilke
Professor Oppermann beretter: I Nærheden af Kongemindet
var ca. 100 Tdr. Land Granskov, stærkt udhugget og underplantet med Ædelgran; man var forbavset over, at Granen ikke led
af «grantorka«.
Der har været forskellige Skovbrugsekskursioner til Bornholm. I Beretningen om den i 1898 staar der: I Afd. 60 besaa
vi den sidste Rest af den gamle Egeskov; det er kun et lille
Styk~e af de i forrige Aarhundrede 150 Td. L., alle lige gamle,
nemlIg godt 200 Aar, stammende fra Tiden efter Svenskekrigen.
I Afdl. 71 var ca 100-aarig Egebevoksning. I Beretningen fra
1918 staar der: I Almindingen besaas, ved Bastemosehuset,
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Rømers 100-aarige Ædelgraner; de havde lidt en Del ved Stormskade. Vi saa ogsaa den saakaldte Skonnertgran, der nu er vokset og blevet en Fregatgran. I Afdl. 159 var der smukke typiske
Vinterege, under Ædelgrankultur; der blev stillet Forslag om at
standse Ædelgrankulturen, for at frede de smukke Ege.
Jeg synes, jeg vil ende min lille Artikel med Vilhelm Bergsøes
poetiske Skildring af Udsigten fra Kongemindet, 1893: »Over
Almindingens talløse Naaletræstoppe, der stritter i Vejret som
en velordnet Forsthærs grønne Bajonetter, glider Blikket undrende rundt til alle Sider; thi et skønnere og mere sluttet
Rundskue findes kun meget faa Steder i Danmark. Glitrende i
Solglansen eller blankt og blaat ligger til alle Sider Havet som
en Ramme om den firkantede ø, der tegner sig med talløse
Farvenuancer, lige fra Lyngens ensformige brungraa Vadmelsdragt til Vaarsædens lysegrønne Silke og Engdalenes gulspættede Blomsteruniformer. Paa dette brogede Tæppe ligger de
lyserøde Gaarde, de hvide Kirker, Nordlandets lyngklædte
Granitbakker og Dueoddes bløde Klitdrag som indvirkede Figurer, overgyldte med spindelvævsagtig Dis og Varmetaage.«
LITTERATURFOR TEG NELSE
1804. Skougaard, 1810. Thaarup, 1815. Rawert og GarIieb, 1839.
Thaarup, 1852. Hiibertz, 1857 og 1872. Trap: Anførte Skrifter. 1839. V. Bergsøe. Bornholm (Danmark i Skildringer og Billeder. II). 1901. J. A. Jørgensen. Bornholms Historie. II. .- 1904. G. Schotte.
Skogvårdsforeningens Tidskrift. Hefte 9. - 1934-35. M. K. Zahrtmann.
Borringholms Historie. - 1898 og 1918. Beretning om Skovbrugsekskursioner til Bornholm, Landbohøjskolens Bibliotek. Skovriderens
Kopibøger, Rømersdal og Landsarkivet. Thaarups "Bornholmiana",
Det kongelige Bibliotek. Korrespondance i Rigsarkivet og Landsarkivet. Regnskaber o. s. v. i Rigsarkivet. Bornholmske Samlinger
Bd. 6, 8, 10, 15, 16, 18 og 20.

Carl PIo ug og Christiansø
Ved August F. Schmidt

I Studenter-Skandinavismens Tid blev der som bekendt foretaget flere Rejser af danske Studenter til Sverrig. Således drog
den L Juni 1843 ikke mindre end 152 Mand afsted på en Tur
til vort Naboland. Man sejlede fra København til Malmø. Her
steg omtrent 60 Lundensere om Bord på det lille Skib »Iris«, og
Farten gik så videre ned gennem Sundet og om gennem østersøen. Da de fleste af Deltagerne måtte bivouakere oven dæks på
Skibet, og Regn og høj Sø ikke just fremkaldte nogen Lystrejsestemning, var Kaptajnen medlidende nok til næste Morgen at
løbe ind i smult Vande ved Christiansø. Her gik Studenterne
i Land for at komme sig efter den strenge Tur. Humøret vendte
tilbage. l )
Carl Ploug, der var en af Lederne af Studenter-Skandinavismen og sad i Bestyrelsen bl. a. for det Selskab, der foretog
den berømmelige Sverrigsrejse i 1843, har i Dagbladet »Fædrelandet« Nr. 126 ff. 1843 fortalt interessant om Besøget på
Christiansø den 2. Juni nævnte Ar:
»Dette uventede Besøg morer Alle, baade Øens til trist Ensomhed fordømte Indbyggere og os, der, medens vi tilfredsstille
vor Nysgjerrighed med at betragte de os uvante Klipper 2 )
og Brændinger og med at gjennemstrøjfe hver Krog af dette
hidtil for vor Fantasi i en Nimbus af Rædsel indhyllede Sted,
glemme det fejlslagne Haab, at naa KaIrnar inden Aften, og
Tabet af en af vor Rejses knap tilmaalte, kostbare Dage. Imidlertid vil jeg ikke negte, at min Glæde over at kunne løbe
omkring paa disse Klippeholme er blandet med alvorligere
Tanker, som naturligvis Stedets Bestemmelse har fremkaldt.
Ethvert Fængsel frembyder et sørgeligt Syn, men hvilket maa
*) ]fr. Julius Clausen: Skandinavismen historisk fremstillet (1900), 57. **) Dengang
var det ikke så let at komme ud at rejse. Den næsten trediveårige Ploug havde aldrig
før set en Klippe.
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virke mere nedtrykkende og forstemmende paa Sindet end et
Statsfængsel?!) Det er sandt, Statsfængslerne rumme i Almindelighed ikke den Masse af Forbrydelse og moralsk Elendighed
som de almindelige Fængsler, men vidne de derfor mindre om
Samfundets Brøst? Hvor ofte staa de ikke som mørke Trofæer
for Magtens Misbrug, for Intrige og Herskesyge, for Fordom og
Fanatisme? Eller maa det ikke gjøre et smerteligere Indtryk
at betræde Steder, hvor Fædrelandskjærligheds og Frimodigheds, Sandheds og Friheds Offre have sukket, end dem, hvor
Brøden erholder sin fortjente Løn? Og er denne ø, østersøens
St. Helena, aldrig bleven misbrugt? Dog tys, jeg mindes, at selv
min stakkels Dagbog skal skrives med pligtskyldig Opmærksomhed; jeg anklager Ingen, men jeg kan ikke beskrive, hvor
bitter den Følelse var, som greb mig, da jeg, ledsaget af en
Artillerist, traadte ind i den skumle, fugtige Celle i det nye
Fængsel paa Frederiksholm, hvor den ulykkelige Dampe har
sidde nogle af de 20 Aar, han her tilbragte .2) Det raadne Panel
var afrevet; den ene V æg og Loftet nylig udspækkede og
hvidtede, saa jeg forgæves søgte en Indskrift af hans Haand;
i Gangen laa det usle Inventarium henslængt, støvet og ormstukket. Retfærdighedens Haandlangere blive ikke sjelden grusomme i deres Iver, eller mon at det skulde være et rent Tilfælde, at Fængslet er bygget saaledes, at man fra den nederste
Række Celler og fra de fleste i øverste Etage ingen anden Udsigt
har end et Tagskæg? Hvilken underholdende Beskæftigelse for
en Livsfange at tælle disse Tagsten. Dog mod Dampe har man
i saa Henseende været lidt mere menneskelig, hans Lukaf var
det yderste i Rækken, saa at han ved at træde et Skridt tilside
fra dets Vindue kunde se lidt af Havet. Jeg maa have set paafaldende mørk ud, da jeg kom ud fra Fængslet, thi en ældre
Mand fra Sverri g, der gør Rejsen med til Stockholm, og mødte
mig derudenfor, sagde trøstende, idet han tog mig om Livet: »nu
maa De ikke lade de sørgelige Tanker faa Bugt med Dem.«
Efterat have beset Fængslet, vandrede jeg med en svensk Ven
Øen rundt og havde snart overset samtlige dens Mærkværdigheder, ligefra det høje Fæstningstaarn med Fyret og de skarpe

kantede Kyster, hvor Edderfuglene gynge i Brændingen, til den
lille Lund der i en Fordybning midt paa Øen er plantet af en
af dens Kommandanter, og ved Siden af hvilken Præstens og
Lægens venlige Boliger ligge. Vort af Lundensere og Kjøbenhavnere sammensatte Sangkor staar i dette Øjeblik paa en
Bastion og underholder Øens sammenstimlede Beboere med
svenske og danske firstemmige Sange.«
Man forstår, at Ploug har haft Lyst til at være ene efter
Besøg.et i Dr. Dampes Celle. Ingen af Del~agerne - ~eppe
engang M. A. Goldschmidt - havde nogens111de været sa nær
ved at komme til at sidde der som han. Og Dagen efter sk~lde
han tale til Studenterne i Kalmar, Unionsbyen, om de T111g,
cien danske Regering nødigst vilde høre.!)
Selvom der findes en hel Litteratur om den lille øgruppe i
østersøen, og deriblandt slet ikke så få Småskildringer skrevne
på Grundlag af korte Besøg her, har Carl P~ougs Dagbogsoptegnelser i mere end en Henseende deres særlIge Interesse og
Værd hvorfor det synes mig, man kan forsvare at fremdrage
dem ~gså i Bornholmske Samlinger, hvor der jo tidligere har
været offentliggjort Arbejder, der på forskellig Måcie oplyser
om Christiansø eller Ertholmene; til disse Arbejder kan ovenstående Rejseberetning fra 18432) betragtes som et beskedent
Supplement.

*) Om Fængslet på Christiansø og St"tsfangerne d,r se Trap 4 III, 649-51. **) J.J. Dampe
blev i 1821 dømt til livsvarigt Fængsel for sin politiske Virksomhed. Efter først at have
siddet i Kastellet i København førtes han til Christiansø, hvor han holdtes fangen til
!841, da han blev benådet. 1841-48 boede han i Rønne, siden i København, hvor han
døde 1867.

*) Hother Plolig: Carl Plolig, hans Liv og Gerning I (1905),161-63. **) Carl Ploligs.
Skildring fra Christiansø er ikke nævnt i E. Kofoed og E. Gøtzsches Blbhografl'

"Bøger om Bornholm" (1928).
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Spredte Optegnelser fra Aaker
gamle Kirkebog
Ved afdøde Pastor emer. Erh. Qvistgaard.

Den 20. Maj 1645 udstedte Kong Christian d. 4de det Paabud, at Præsterne skulde føre Kirkebøger og deri indføre ved
Dag og Datum alle Fødsler, Vielser og Dødsfald, og saafremt
nogen Præst herudi forsømmelig findes, skal han dermed have
sit Kald forbrudt. - Unægtelig en streng Straf, hvis den nogensinde er paalagt nogen Præst, hvorom dog intet sikkert vides.
Dette var det første officielle Paabud om Kirkebøger; dog
findes endnu enkelte Steder ældre Kirkebøger, f. Ex. Nordby
paa Fanø, hvor Kirkebogen begynder 1611 - dog kun Fødteog den er den ældste her i Landet endnu bevarede Kirkebog.
Trods den strenge Straf for Forsømmelse med Kirkebøger gik
det sikkert langsomt med at faa disse indført overalt, særlig i
afsides Egne i Jylland og paa de mindre Øer; der kan saaledes
paavises Præster i ældre Tid, der slet ikke førte Kirkebogen.
Disse gamle Kirkebøger, hvoraf desværre altfor mange i
Tidens Løb ere gaaet til Grunde ved Præstega;:trdenes Brand,
ved Rotter og Mus og ikke mindst Præsternes Vanrøgt, men nu
ere samlede paa Landsarkiverne i Viborg, Aabenraa, Odense og
København og istandsatte ofte med stor Bekostning, ere nu uvurderlige Kilder til Oplysning om gamle Tider, idet mange af
Fortidens Præster i Kirkebøgerne indførte alt, hvad de hørte om
større Begivenheder, - de gamle Kirkebøger var nemlig ikke
som Nutidens Kirkebøger tørre Skemaer med kun en lille
Rubrik til Anmærkninger, der vist sjældent benyttes - men
kun en Protokol med hvide Blade, hvor snakkesalige Præster
kunde udbrede sig om al deres Viden om alt i Tiden, og ofte
skrevne med stor Omhu og Skønskrift, f. Ex. Sørbymagle
Kirkebog her paa Sjælland, et Pragtexemplar af en gammel,
velholdt Kirkebog.
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At disse gamle Kirkebøger ofte indeholder interessante historiske Oplysninger, viser medfølgende Optegnelser fra Aaker
gamle Kirkebog, som derfor synes at kunne have Interesse for
vor Tid.
I Aaret 1653 har Pesten anfanget her paa Landet i Nexø og
er saa døde af Pesten fra 16. Aug. 1653 til i December 16 54
som følger:
I Rønne ...................... . 3°4 Mennesker
Knudsker .................... . 108
Nyker ....................... . 152
Clemensker ................... . 27 8
Rutsker ...................... . 23°
Hasle ....................... . 133
Ol sker ....................... .
81
Sandvig-Allinge ............... . 102
Rø .......................... . 154
0. Larsker ................... . 295
Gudhjem-Melsted ............. . 1°5
0. Maria ..................... . 375
Ibsker ....................... . 229
Svaneke ..................... . 157
Nexø ........................ . 4 13
Bodilsker .................... . 186
Poulsker ..................... . 239
Pedersker .................... . 243
Aakirke Sogn og By ........... . 557
Nicolaj Sogn (Ny Larsker), Amager 202
V. Maria ..................... . 352
ialt 4895 Mennesker
16 5 6 . I r. Marts nedfaldt Bloddraaber til Peder Jensen her nest
hos Kirken.
16 57. IO Marts blev befundet lefret Blod at være nedfalden i
Dirik Pedersens Hus her i Sognet, saa og regnede Vand og
Blod ned i hans Gaard d. 14. Juli.
16 58 . 16. April ankom Tidender om de Svenskes Accord med
de Danske og at Bornholm var overgivet til de Svenske.
- 22. April ankom Bispens Ordre, dat. Lund 18. Marts, at
herefter skulde bedes for Kongen af Sverri g, begge Dronninger og Carl Friderik.

6. Maj var alle Landsoldaterne samlede ved Aakirkeby, hvor
Guberneur Johan Printsenschiold forkyndte sin Fuldmagt
over dette Land.
- 6. Juli blev en stor Del af Bornholms unge Mandkiøn udkommanderet til at rejse til Tyskland.
- 18. Sept. blef Rytteriet af Landet udkommanderet, de rejste
d. 8. Oktober til Riga i Lifland.
- 3. November var Præsterne og 4 Mand af hvert Sogn og
Sandemændene i Rønne hos Printsenschiold, hvor hvert Sogn
blev skrevet til Skat.
- 8. December blev Printsenschiold af Landsoldaterne ihjelslagen og de Svenske her paa Landet nogle faa slagne, de
andre fangne.
- 20. December. Borgmester Peder Olsen i Hasle overrejste til
Københafn dette at referere. Han kom d. 7. Jan. Anno 1659
tilbage og var da af Kong!. Majst. af Danmark beskikket at
være Landsdommer her paa Landet.
27. Maj 1658 aflagde dette Landsfolk sin Troskabsed til den
svenske Crone for Grev Corfitz Ulfeld i Malmø.
1659. 2. Jan. er en Del svenske Ryttere tagne fangne, som ankom hidtil Landet og ikke vidste at Landet var igen blevet
dansk.
- 28. Januar. Taksigelsesfest holden for Befrielsen fra de
Svenske.
I disse Tider kommanderet Oberst Echstein her.
I. April. Anordning om Rytterskat af Præsterne.
- 8. April. Anordning om 14 Sletdaler af alle Degne tilsammen at gives maanedlig i Skat og var Degnen her i Sognet
taxeret paa 5 Mark.
- 30. Juli, ved disse Tider synes Generalmajor Adolph Fuchs
at være først hidkommen at være Guvernør over Bornholm.
1660. 26. Juli ankom hid til Landet og blef paa Slottet Hammershus indsat Corfitz UlfeId med sin Frøychen, hvor de
ere blevne bosiddende indtil d. 17. Dec. 1661, da ere de igien
udtagne og ved kg!. Maj.'s Galiot til Kiøbenhafn førde.
166r. 25. Maj kom visse Tidender, at Hans kg!. Maj. i Danmark
hafde indløst og kiøbt Bornholm fra Sverrigs Crone for
5 Tdr. Guld.
27. Sept. opført et Steenbrød her fra Kirken til Slottet, det
er fordum kommen fra Rønne, hvor i Marg. Claus Cames
Hus i en dyr Tid for 100 Aar siden er en heel Offn fuld af
-
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Brød som skulde bages omvent til Steen, denne Steen førdis
til Kongen.
- 28. Oktober lovede alle her paa Landet at give Hans Maj. af
sin formue den IO. Deel til de 5 Tdr. Gulds Betalning, hvor
med Greven paa H. K. M.'s Vegne nøjedes.
NB. Landfolcket haver siden den svenske Regering contribueret
til Ryttere og Soldater 84460 Rixdl.
17. Dec. rejste General Major Adolf Fuchs bort efter at hand
Landet i 21/2 Aars Tid hafde vel forestaaet.
1662. I Febr. er Maria, Hans Richards her af Byen myrdt som
det menes af Daniel Feltrnan og er han omsider ogsaa røbet
og fængslet, men haver brøt sig af Fængslet og rømt bort.
Paaskeaften ankom Landsherren Hans Schrøder siden kaldet
Løvenhielm.
1663. I Maj er først lagd Tagsteen paa Aakirkes Klokketaarn,
ti der laag før ickun Dæller cierpaa og blef samme Taarn da
fordønnicket paa Siderne og Mandfolkstolene i Kirken foretagen paa ny at forfærdiges.
I Aar var uhørlig vanskelig Høstvejr, saa mange maatte meje
deres Korn under Vandet.
1664. I August lod Kongen ved sine Jægere holde Jagt her i
Landet.
1665. Hr. Ole Svendsen Lemvig i Bodilsker var den første som
har taget Kongebrev paa Kald, han fik en ond Afgang.
1668. Paaskedag haver ikke indfaldet saa tidlig som i dette Aar
siden 1573.
1670. 18. Jan. saa man i Kbhavn 3 Sole paa Himmelen.
I dette Foraar var streng og langvarig Vinter og intet Foder
at give Qvæget derpaa fulgte en tør Sommer med saa stor
Ufrugtbarhed og Dyrtid baade paa Korn og Hø at ingen
kunde mindes dets Lige.
1671 i Paasken ankom 1000 Tdr. Korn, som Kongen gav Landet, denne By fik 40 Tdr. Byg.
16 75. 15. Nov. udsehar Hans Hansen i Rosendal sin Strube.
Denne hafcie afled et Barn med sin Tjenestepige og myrdt det.
16 78 . 4· Dec. om Natten støtte en stor Del Skibe for Sos ø og
dets Nabolaug, alle ladde med svenske Krigsfolk, som kom
fra Stralsund og skulde være overførte til Stochholm, en stor
Andel af dem druknede, de andre efter kort Tids forløb bleve
henfør de til Kiøbenhafn.

1687. April. I disse Tider blef ved Svaneke for begangen Kirkerøveri halshugget Jochum Henrichsen Schult som var fød her
i Aakirkeby 1657.
22. Okt. til Rettersteden nest hos Rønne uciledsaget Morten
Andersen af Savskiærgaard, som for Tyveri blev hengt,
samme Dag blef og hans Cammerat Kiær Jacob af Vestermaria Sogn hengt og en af Christiansø brent levende nest
hos Galgen for Synd imoci Naturen, samme Dag er kagstrøgen Kiær Jacobsens Søn.
1689. Februar. I denne Maaned var et dejligt og ang~nem~
Sommer-V ærlig, hvorfor de paa mange Steder pløjede 1
denne Maaned men d.6. Martii nest efter kom overmaade
megen Sne, hvorover man siden ikke fik pløjet førend in
medio Aprili.
d. 2I. Augusti, da Landsting holdtis her ved Kirken som
sædvanlig, haver Velb. Landsdommer Mathias Ras~h ~ømt
Amtsskriver Augustus Dechner for begangne TyverIer til at
kagstryges og brændes med Tyvemærke i Panden og siden at
gaa sin Liftstid paa Bremerholm. Hvilken Dom i Kiøbenhafn
blev til Højeste Ret approberet og virkelig exeqveret. Gud
give den som træder i hans Fodspor, lige Løn! Amen.
1691 d. 20. Aprilis blef Karen Jørgensdatter her af Sognet ved
en 0xe afrettet og siden brændt for begangen Blodskam me~
sin Stiffader Hans Jacobsen, hvilken, fordi han ej var sat 1
godt Fængsel og forvaring, hafde brødt sig ud og rømt bort
af Landet.
- August. I denne Maaned blef af de fire Commissarier, Clemens Succov, Ancher Miiller, Andreas Buggenhagen og Anders
Wognsen Bornholms Jordebog igiennemset og revideret.
r692. 17. Juli publiee absolveret og communicered gI. Sven
Hansen for Halsstarrighed til at lade sig vie til sin trolovede
Fæsteqvinde, hvorfor der 2 Gange hafde været lyst til
Bands for hannem.
1694. Den IO. Jan. var en Storm af Nordost og derhos saa høje
Vande at ingen lever som kan mindes deslige og efterdi dette
Land led største Skade paa en Del Steder er vel trolig at paa
andre Steder hvor Landene ligger lavere er passeret stor
Ulykke. Ikke alene itusloges Skibe her, men og en Del Huse
i Nexø led Skade og nogle Huse i Gudhjem ganske blev
kuldkastede.
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September. I denne Maaned kom hid til Landet Amtmand
Hans Bøveke, kgl. Majst. Etatsraad udi den aftakkede Oberst
J ohan Diderik von Wettbergs Sted.
1696. d. 31. Jan. i dette Aar haver en af Capitajn Wester Waltis
Soldater, navnlig Niels Jensen, boende i Tægen i Ol sker
Sogn, hans Hustru Margrethe fødd et vanskabt Pigebarn
som hafde ingen øjne eller Øjenbryn men ikkun en liden
Streg, der hvor øjnene skulde været. Over Munden var ingen
Læbe, ved hver Mundvig oventil udgik et lidet Stykke spidst
Kiød. Midt paa Næsen var en Snabel som hengde fremad ned
og var bred ud ved Enden. Barnet levede ved 3 Uger.
1697. April. I denne Maaned haver Kongen allernaadigst forstrakt dette Land med en stor Andel Byg til at saa, ellers er
for den paatrængende dyre Tids Skyld en overflødig Hob
Mennesker bortrejst her fra Landet.
- Juni. De.n dyre Tid tager nu saa svarligen Overhaand, at
man aldng kand paa dette Land høre eller spørge dis lige
Mangel før at have været.
1700. Nytaarsdag er oplæst kgl. Forordning af 28. November
I699, at Februar i dette Aar skal ickun have I8 Dage. De
øvrige I I Dage skulle uoelukkes og nest efter den I8. Februar skal strax begyndes at tellis d. I. Marts.
1702 d. 19. Mai afbrendte den store og folkerige Stad Bergen i
Norge saa intet blev igenstaaende uden Slottet og den store
Tyske Kirke og den danske Ny Kirke og det lille som er
imellem Ny Kirken og Nordnæs Skanse. I disse Tider er ogsaa
Opsal (UpsaIa) i Sverrig ganske afbrændt.
Optegnelserne slutter hermed og tilføjes følgende: Dette foreskrevne, fra Maj I705 da Hr. Thue Lyster er død til hans Eftermand Hr. Claus Flyngs Død i I7I9, er en Copi som Sognedegnen Søren Dønt har udskrevet af en Tegnebog, hvori, da det
burde have sket i den sal Hr. Claus Tid haver indført sine Forretninger til hans Død, skete o. 21. Nov. 1719 og jeg siden efter
havde og indskrevet hvad fra hans Død til min Ankomst og
derefter hidtil i Menigheden er passeret og haver jeg confereret
~enne Udskrift med Originalen eller fornævnte Tegnebog, som
tIl Hr. Peder Katkjær efter hans Begæring formedelst andre
Regnskaber deri var skreven, blev overleveret og benndis da
ganske overensstemmende testor
Adolf And. Sognepræst i Aaker.

Foreningen Bornholms Ejendom

1

Rø

Ved Th. Lind

I Aaret 1906 blev Hotel »Helligdommen« solgt til en tysk
Hotelmand. Det betød, at ikke blot Hotellet, men Helligdomsgaarden med dens Tilliggende af Jorder og Helligdomsklipperne kom i tysk Eje. Det er forstaaeligt, at det vakte Opsigt
blandt Øens Befolkning, og det blev en stærkt virkende Aarsag
til, at Foreningen Bornholm dannedes den 24. November I906,
især paa Initiativ af Bornholms Tidendes Redaktør M.M. Smidt.
Den nye Ejer af Hotel »Helligdommen« ønskede ogsaa at erhverve et Stykke af Naboejendommen med Resten af Røklipperne, en Parcel Sydøst for det aIlerede købte. Denne Parcel
ejedes af Sandemand Hans Mathias Hansen, Pilegaard, I !te
Selvejergaard, der gerne vilde sælge den omtalte Pa.rcel, men
helst vilde sælge den til Danske. Foreningen Bornholm indledede da Forhandlinger med Sandemanden, og d. 21. Fcbr. I907
afsluttede Købet, saaledes at Foreningen for 13°00 Kr. købte
ParceIlen Matr. Nr. 98, ca. I4 1/ 2 Td. Ld. Beløbet laantes i Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne, idet alle Bestyrelsens Medlemmer kautionerede for Laanet.
Ved dette Køb sikredes, at Kysten Sydøst for HeIligdomsklipperne forbliver i dansk Eje. Det er Partiet med Lyseklippen,
Gaaserenden, Lyserenden, Ravnedalsklippen, Ravnedalen, Den
vaade Ovn, Den tørre Ovn og en Rende med det morsomme
Navn »Den navnløse Rende".
Foreningen tog straks fat paa at forsyne Udsigtspunkterne
med Rækværker og Ba::nke samt at sætte Trappen ned til Den
tørre Ovn i forsvarlig Stand. Den har siden holdt dem ved lige
og sidst - i 1946 - ladet aIle Rækværker og Trappen istandsætte og forny. Stien langs Skrænten over Foreningens Grund
ejes derimod af Redningsvæsenet og vedligeholdes af dette.
Den købte Parcel, der paa det her gengivne Kort er mærket
98 a og 98 b, omfatter iøvrigt en Skovbræmme langs Kysten og
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et Stykke Skov rundt om en med Græs bevokset Festplads.
Skoven drives forstmæssigt under Tilsyn af Skovrideren ved
Bornholms Skovdyrkerforening.
Til det oprindeligt købte Areal købtes yderligere 191 I til Afrunding og for at skaffe bedre Tilkørsel det lille paa Kortet med
108 cy mærkede Stykke Jord. Den med 98 b mærkede Avlsjord
blev bortlejet til Dyrkning og 1926 solgt til Sandemand H. P.
Petersen, Pellegaard, med Servitut paalagt om Forbud mod
Salg til Udlændinge. Foreningen kunde derefter betale sin Restgæld til Sparekassen og ejer nu sin Ejendom i Rø gældfrit.
Tanken med at erhverve Parcellen ved Siden af Hotel Helligdommen var ikke blot derved at bevare dens Klippekyst paa
danske Hænder, men ogsaa at skaffe Bornholmerne, der ikke
mere følte sig hjemme paa Hotel Helligdommen, efter at Hotellet havde fa aet en tysk Ejer, et Sted, hvor de kunde søge til.
Foreningen havde derfor i sine første Aar store Planer om at
lade opføre en større Pavillon med Restauration og Mødelokaler paa Festpladsen. Arkitekt, Professor Mathias Bidstrup udarbejdede en Tegning til en saadan Bygning; men det viste sig
hurtigt, at det vilde være en for stor Belastning for Foreningen
at binde en større Kapital i et saadant Foretagende, og Bestyrelsen bestemte at nøjes med det mere beskedne: at lade opføre et lille Køkkenhus og fire aabne Smaapavilloner. Disse har
i de forløbne Aar i al Beskedenhed gjort god Fyldest, men
trænger nu til at afløses af nogle nye.
Bornholmerne forstod snart at skønne paa Pladsens Værdi
som et Samlingssted, hvor man i smukke Omgivelser kunde
færdes ugenert, og besøgte »Bornholmerpladsen« i stigende Tal.
Ogsaa efter at Hotel »Helligommen« 1918 igen er kommet paa
danske Hænder, har Foreningens Plads været flittigt besøgt i
Sommertiden, og mange Møder er blevet afholdt der.
Kort over Foreningen Bornholms Ejendom i Rø, tegnet af Landinspektør
Hjalmar Kofoed, Rønne, revideret 1928. Herefter ejer Foreningen:

Matr.·Nr. 98a

= 48840 m' 244 m' -

Td. 2 Sko 3 Pk. 2.50 Alb.
O • O • O • 0.25
.

lait 49084 m' -

O Td. 2 Sko 3 Pk. 2.75 Alb.

108cy=

O

Et i 1918 paa Amtmand Valløes Initiativ dannet Aktieselskab »Bornholms nationale Hoteller« købte dette Aar de to
Hoteller »Helligdommen« og »Blanchs Hotel«, for at de altid
kunde bevares i dansk Eje. Da Foreningen Bornholm - samt
Bornholms Amt og Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne fik Paataleret overfor Misligholdelse af de paa de to Hoteller
lagte Servitutter, aftrykkes her - foruden Skøderne for Foreningens Ejendom i Rø - Deklarationen vedrørende de to
Hoteller.
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I. K0BEKONTRAKTOG SK0DER FOR FORENINGEN
BORNHOLMS EJENDOM I R0.

6, Købesummen er fastsat til 13°00 Kr., er Tretten Tusinde Kroner, der betales kontant med:
a, Fire Tusinde Kroner uden Rente i I Ite Juni
Termin 1907 ....................... . 4000 Kr.
b, Fire Tusinde Kroner ................. . 4°00 med Rente 4 % p. a. fra 1 Ite Juni 19°7 i
Ilte December Termin 19°7, og
c, Resten Fem Tusinde Kroner ........... .
5°00 i 1 Ite Juni Termin 1908.
Sidstnævnte 5000 Kroner forrentes med
4 % p. a. fra 1 Ite Juni 1907 at regne, der
erlægges med Halvdelen i 1 Ite December
Termin s. A. og i Ilte Juni Termin 1908
samtidig med Restkøbesummens Betaling.
Udeblivelse af Renter eller Afdrag paa
Købesummen over de stipulerede Terminer
bevirker, at hele Købesummen eller dens
Rest strax er forfalden til skadesløs Udbetaling.
For de Beløb, som Køberen betaler kontant paa Købesummen, erholder han- efterhaanden som de stipulerede Beløb betales
Panteret i det solgte næstefter de i Post 3
nævnte Heftelser og Sælgerens Tilgodehavende til enhver Tid, eller en saa stor
Pantegæld, som dette udgør, hvorfor Køberen er berettiget til at lade denne Kontrakt
tinglæse som pantestiftende.
13°00 Kr.

Imellem underskrevne Sandemand Hans Mathias Hansen af
Ilte Selvejergaard, »Pilegaard«, Rø Sogn, som Sælger og medunderskrevne Bestyrelse for Foreningen »Bornholm« som Køber
er Dags Dato oprettet saalydende

Købekontrakt.
I, Det solgte bestaar af Arvefæstelodden Matr. No. 98 af
Statens Udmarksjorder i Rø Sogn af Hartkorn I Td.
" Skp. 3 Fdkr. 11 /4 Alb. og en Strimmel Jord af c. 20 Alens
Bredde fra Udmarkslodden Matr. No. 108 bx i samme
Sogn, grænsende mod Nord til nævnte Arvefæstelod, imod
øst til Matr. No. 99 ibdm og imod Syd til Matr. No. 108
by ibdm, saaledes som denne Del af Matr. No. 108 bx er
afsat paa det i Matrikulskontoret i Marts 1866 kopierede
Kort. Efter Landinspektør Kofoeds Opgivende har
Matr. No. 98 et Areal af 196,540 D Al.
2, Køberen tiltræder strax det solgte og tilsvarer fra Iste
April d. A. at regne alle af samme gaaende Skatter og Afgifter, derunder de af Matr. No. 98 gaaende Arvefæsteafgifter til Statskassen.
3, Ifølge det oprindelige Skøde fra Statskassen er denne Iste
prioriteret for de Arvefæstelodden Matr. No. 98 paahvilende aarlige Arvefæsteafgifter og Rekognition ved Ejerskifte, hvorhos der paa denne Lod under 12. Juni 1878 er
tinglæst Deklaration af I I s. M. om Skovforpligtelser,
hvilke Heftelser Køberen maa respektere.
4, Sælgeren har snarest at drage Omsorg for, at den solgte
Del af Udmarkslodden Matr. No. 108bx bliver udstykket
fra denne som en særskilt Parcel; de hermed forbundne
Omkostninger bæres af Køberen ..
5, Køberen tilsikres Vej af 8 Alens Bredde til den solgte
Arvefæstelod, saaledes at Sælgeren er pligtig til, saafremt
der ikke haves lovlig Vejret til bemeldte Lod ad den paa
Matr. No. 108 bz værende Markvej da at udlægge behørig
Vej af nævnte Bredde langs det søndre Skel af Udmarkslodden Matr. No. 108 bx i Rø Sogn. Denne Bestemmelse
bliver at tinglæse som servitutstiftende for Ejeren af det
solgte som Heftelse paa den tilbageværende Del af Matr.
No. 108bx.

7, Til Sikkerhed for de fornævnte 4000 Kr., er Fire Tusinde
Kroner, der forfalder i Ilte Juni Termin 1907, med eventuelle Omkostninger, skadesløst, indestaar undertegnede
Bestyrelsesmedlemmer for Foreningen in solidum som
Kautionister og Selvskyldnere.
8, Sælgeren indestaar for Vanhjemmel efter Loven og overdrager Køberen det solgte med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed det hidtil har tilhørt ham
ifølge Skøde af 27. April 1892, tinglæst 4. Maj s. A. Saasnart Købesummen er betalt, er Sælgeren pligtig til at
meddele Køberen Skøde paa det solgte, fri for andre tinglæste Heftelser end heri nævnt.
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9, I Misligholdelstilfælde af denne Kontrakts Bestemmelser
er den Kontrahent, som derved forurettes, berettiget til at
erholde skadesløs Erstatning hos Medkontrahenten og i
Søgsmaalstilfælde gælder den ved Forordningen af 25.
Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning.
IO, Alle med Handelen og dens Berigtigelse forbundne Omkostninger bæres af Køberen alene.

Dags Dato modtaget i Afdrag paa fornævnte Købesum 4000
Kr., for hvilke Fire Tusinde Kroner herved meddeles Kvittering.
p. t. Rønne d. 27de Juni 1907.

Udstedt i Rønne d. 2Ide Febr. 1907.
Som Sælger:
H. M. Hansen.
Til Vitterlighed om D'Herrer
Sandemand H. M. Hansens,
Rektor M. C. Koefoeds, Redaktør M. M. Smidts og Professor Math. Bidstrups Underskrifter:
T. H. Lund. N. Ridder.

Som Køber:
Bestyrelsen for Foreningen
»Bornholm«
M. C. Koefoed. M. M. Smidt.
Mathias Bidstrup.
Rønne d. 19. April 1907.

Til Vitterlighed:
P. A. Larsen. G. C. Bjørnsen.

L. B. BrUel.
Kristine Jensen.
N. Ingv. Jensen.
Karen Mogensen.
Johan Bøgeskov.
H. B. Harild.

Med Hensyn til Stempelpligten bemærkes:
Til Købesummen ........... 13°00 Kr. 00 ø.
kommer Arvefæsteafgiften, kapitaliseret paa lovbefalet Maade, med Tillæg af Kendelsen
ved Ejerskifte. . . . . . . . . . . . .. 1006 50-

ialt

=

101 Kr.

H. M. Hansen.

Dags Dato modtaget endvidere i Afdrag paa fornævnte
Købesum 4000 Kr., for hvilke Fire Tusinde Kroner herved
kvitteres.
p. t. Rønne, d. 19. Decbr. 1907.
Til Vitterlighed:

H. M. Hansen.

T. H. Lund. N. Ridder.
Skøde.
Da Køberen, Foreningen »Bornholm« Dags Dato har betalt
den efter foranstaaende Købekontrakt betingede Købesum til
Rest 5000 - Fem Tusinde - Kroner med Renter, hvorfor for
hele Købesummen meddeles Kvittering, og da den iøvrigt har
opfyldt foranstaacnde Kontrakts Bestemmelser, saa skøder og
endelig overdrager jeg Sandemand Hans Mathias Hansen fra
mig og Arvinger til Foreningen »Bornholm« de i Kontrakten
beskrevne Ejendomme, nemlig:
I,

14 006 5°Heraf Stempel efter 1. Kl. Taxt
93 Kr. 35 ø.
Stempel i Anledning af de deklaratoriske Bestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Stempel i Anledning af Kautionsforpligtelsen for
4000 Kr. . ................. .. ... ... ....... 6 65-·
For Vedkommende
T. H. Lund.

Til Vitterlighed:
T. H. Lund. N. Ridder.

Arvefæstelodden Matr. No. 98 af Statens Udmark i Rø
Sogn, og

2, den fornævnte Strimmel Jord af Udmarkslodden Matr.
No. I08bx, hvilken Parcel nu·ifølge Landbrugsministeriets Udstykningsapprobation af 21. Marts 1908 er fraskilt
bemeldte Udmarkslod og betegnet som Matr. No. 108 ct i
Rø Sogn og paalagt Hartkorn 21 /2 Alb., og som har de
Grænser, der er afsatte paa hosheftede i Matrikulskontoret
autoriserede Kort,
hvilke Ejendomme derfor fremtidig skal tilhøre bemeldte Forening som lovlig købt og retmæssig erhvervet med de samme
Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed de hidtil har tilhørt mig ifølge Skøde, tinglæst 4. Maj 1892, og som ældre Skøder og Adkomster hjemler og tilholder, fri for andre tinglæste
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Heftelser end i Kontrakten nævnt, og fri for Hvermands Krav
og Paatale, hvorfor jeg indestaar for Vanhjemmel efter Loven.
I Henhold til Kontraktens Post 5 bliver den deri indeholdte
Bestemmelse om Vejret for Ejerne af de solgte Ejendomme over
den tilbageværende Del af Matr. No. IOS bx af Rø Sogn, nu
efter fornævnte Udstyknings approbation skyldsat for Hartkorn 5 Skpr. 2 Fdkr. 11 / 2 Alb., tinglæst som Servitut samtidig
med dette Skøde og altsaa noteret som Heftelse paa bemeldte
Matr. No. IOS bx næstefter tidligere tinglæste Heftelse, om
hvilke Retsanmærkning frafaldes ved Tinglæsningen.
Til Bekræftelse med min Underskrift vidnefast.
Udstedt Rønne d. I S. Juni 1905.
Til Vitterlighed:

Hans Mathias Hansen.

T. H. Lund. H. P. Ridder.
I Rekognition til Statskassen af Matr. No. 9S Rø Sogn er
D. D. erlagt 2S Kr. Skatter og Afgifter til Amtstuen heraf saavel som af Matr. No. IOS et ib dm restere ikke. Da sidstnævnte
Matr. No ved Landbrugsministeriets Ordre af 21. Marts 1905
er skyldsat som foran anført, vides der fra Amtstuens Side intet
mod Tinglæsningen af nærværende Skøde at erindre.

Bornholms Amtstue, den 21. Juni 1908.

Skødekort, for Købesum 143 Kr. 57 ø., skriver Eet Hundrede
Fireti og Tre Kroner 57 øre.
.
Køberen, der allerede har tiltraadt Ejendommen, ulsvarer
fremtidig alle af samme gaaende og løbende Skatter og Afgifter.
.
.
Ifølge Skøde af IS. Juni 1908, tinglæst S. Juh s. A., ul Foreningen »Bornholm« paa Matr. No. IOS et Rø .Sogn er der
indrømmet Ejerne af Matr. No. 98 og I08ct Vejret ov.er førnævnte Ejendom Matr. No. IOS bx, hvoraf den solgte Ejendom
som anført er en Parcel, hvilken Vejservitut Køberen maa respektere.
Og da Købesummen er betalt mig kontant, hvorfor he:ved
kvitteres, saa skal den førnævnte Parcel Matr. No. 108 CY.l Rø
Sogn fremtidig følge og tilhøre min nævnte Køber, Forenl11~en
»Bornholm« med de samme Rettigheder, Byrder og Forphgtelser hvor~ed den hidtil har tilhørt mig ifølge førnævnte
Skød;, og som ældre Skøde og Adkomster hjemler og :ilholder,
fri for andre tinglæste Heftelser end heri nævnt, og I11destaar
jeg for Vanhjemmel, idet jeg skøder og endelig overdrager oftnævnte Forening den beskrevne Parcel.
Rø Sogn den 5te Januar 191 J.
Hans Mathias Hansen.

Til Vitterlighed:
L. Madvig.

A. Pihl.

N. P. Clemensen, Fm.
Læst inden Bornholms Nordre Herredsthing den 8. Juli 1908
og protocolleret i Pantebog 3 Pag. 117. - Kort forevist. Documentet tillige lagt som servitutstiftende med Hensyn til
den indbemeldte Vejret over Matr. No. 108 bx af Rø Sogn.
V. Baller.
Skøde.

Underskrevne Sandemand Hans M. Hansen af Rø Sogn tilstaar herved og vitterliggør at have solgt og afhændet til Foreningen »Bornholm« den fra den mig ifølge tinglæst Skøde tilhørende Ejendom Matr. No. IOS bx i Rø Sogn ifølge Landbrugsministeriets Skrivelse af IS. August 1909 udstykkede Parcel Matr. No. 108 cy af Hartkorn 13 /4 Alb., saaledes som samme
findes afsat paa hosheftede i Matrikulskontoret attesterede

Noteret i Amtstuens Bøger. Skatter og Afgifter til Amtstuen
af Matr. No. IOS cy Rø Sogn ere betalte, 2den Termin forr. Aar
inel. Da bemeldte Matr. No. ved Landbrugsministeriets Ordre
af 18de Aug. 19°9 er skyldsat som ovenfor angivet,. vides ~er
fra Amtstuens Side intet mod nærværende Skødes Tl11glæsmng
at erindre. Den omhandlede Ejendom har i Forbindelse med
Matr. No. 13 a, c, d, I I c, IOS bd og IOS bx, alle ib dm, en Skyldværdi af 30000 Kroner.
Bornholms Amtstue, d. 6. Jan. 1911.
N. P. Clemensen. Fm.
Læst inden Bornholms Nordre Herredsthing, den I J. Januar
191 J. Protokol l. i Pante bog 4 Pag. 9 I J. - Kort forevist.
Borgen.
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DEKLARATION FOR »BORNHOLMS NATIONALE
HOTELLER«.
Deklaration.

Underskrevne Bestyrelse for Aktieselskabet »Bornholms nationale H oteller«, København, erklærer herved for nævnte
Aktieselskab og alle efterfølgende Ejere af de Aktieselskabet i
Følge Skøder af 9' og 19' August d. A. tilhørende Ejendomme,
nemlig:
.
A. Hotel »Helligdommen«;
Matr. No. 33, den 4de Vornedegaards Hovedlod i Rø
Sogn, Bornholms Amts Nordre Herred, af
Hartkorn I Td. 7 Skp. I Fdkr. " 1/4 Alb.,
»H elligdomsgaarden« kaldet,
Matr. No. 108 bu ibdm, Udmarkslod, af Hartkorn 2 Skpr.
2 Fdkr. 11/4 Alb.,
Matr. No. 108 bæ ibdm, Udmarkslod, af Hartkorn 2 Fdkr.
11/4 Alb.,
Matr. No. 48 c ibdm, af Hartkorn I Skpr. o Fdkr.
o 1/4 Alb.,
Matr. No. 97 ibdm, af Hartkorn 4 Skpr. I Fdkr. 2:3/4 Alb.
B. »Blanchs Hotel«, Matr. No. I t og I r af »Hammersholm«s
Jorder, Allinge-Sandvig Landsogn, Hammershus Birk, af
Hartkorn henholdsvis
Skp. 3 Fdkr. 11/ 2 Alb.
o o
0 112 I

at nævnte Ejendomme i Overensstemmelse med Aktieselskabets
Formaal stedse skal bevares i dansk Eje, saaledes at der ikkun
maa finde Afhændelse Sted til Personer med dansk Indfødsret
eller til Selskaber, der er registrerede
heri Landet , oab hvori saa...
vel Flertallet af Bestyrelsen som Aktiemajoriteten har dansk
Indfødsret, samt at de nævnte Ejendomme skal bevares imod
ethvert Indgreb i deres landskabelige Skønhed. De til de under
Litr. A nævnte Ejendomme, »Helligdomsgaarden« tilliggende
og underlagte Avlsjorder kan derfor vel fraskilles Ejendommene imod fremdeles at drives som Avlsjord, og imod at nærværende Deklaration fremdeles kommer til at hæfte paa Ejendommene, men iøvrigt maa ingen Udstyknin a af alle de nævnte
Ejendomme eller Dele heraf finde Sted, liges~m heller ikke be~
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meldte Ejendomme eller Dele heraf maa sælges eller paa nogen
anden Maade overdrages til Udlændinge.
Der maa heller ikke ved smagløs Bebyggelse eller paa anden
Maade gøres Indgreb i Ejendommenes landskabelige Skønhed.
Aktieselskabet eller enhver fremtidig Ejer maa derfor ved de
Ny- eller Ombygninger, som paakræves ved begge Hoteller,
tage alle tilbørlige Hensyn i saa Henseende, hvilket ogsaa maa
iagttages ved Opførelse af Kottager eller andre Beboelseshuse
paa Ejendommene. Det er derfor en Selvfølge, at der paa samme
ikke maa opføres Fabriker eller øves nogen Art af industriel
Virksomhed, derunder Stenbrud.
A/S »Bornholms nationale Hoteller« forbeholder sig dog,
saalænge det ejer de under Litr. A nævnte Ejendomme (»Helligdommen«) tillige at haskille til Afhændelse enkelte mindre
Parceller fra disse Ejendomme til private Villaer, dog kun paa
Vilkaar, at Selskabets Bestyrelse er forpligtet til at paase, at
der ved Bebyggelse tages landskabelige og arkitektoniske Hensyn, i hvilken Henseende Bestyrelsens Skøn er det afgørende.
Dog kan Bestyrelsen afspærre Dele til udelukkende Brug for
Hotellernes Gæster.
Endelig fredlyses de paa Ejendommene værende Klippe- og
Skovpartier, hvorhos der gives Adgang til for alle og enhver
at færdes paa alle udlagte Veje og Gangstier samt paa Klipperne langs Havet imod at iagttage al tilbørlig Sømmelighed
og ikke at være til Gene for Hotellerne og disses Gæster.
De i denne Deklaration ommeldte Servituter og Hæftelser
paalægges for bestandig og skal altsaa ikke kunne hæves. Saafremt nogen af de nævnte fastsatte Bestemmelser desuagtet
skulde blive misligholdte af Aktieselskabet eller fremtidige
Ejere tilkommer Bornholms Amt, Foreningen »Bornholm« eller
enhver anden dansk Forening med samme Formaal som denne
og »Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne« Paataleret, saa
at Amtet og enhver af de nævnte Institutioner særskilt ved
Domstolene kan kræve Erstatning for stedfundne Misligholdelser og Forholdene rehabiliteret som om ingen Misligholdelse
havde fundet Sted.
Det bemærkes, at der paa Matr. No. 33, 108 bu, 108 bæ, 48 c
og 97 i Rø Sogn findes tinglæst følgende Hæftelser:
Deklaration om Landgilde og Dokumenter om Tiendeafgifter,
do.
til Redningsvæsenet angaaende Færdselsret, tinglæst 7' Juni 1911,
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til Amtsraadet angaaende Færdselsret for alle og
enhver til og nedad de paa Matr. No. 33, 108 bu
og 108 bæ langs Havet værende Klipper og ad
Gangstien langs Havet samt angaaende Fredlysning af Klipperne, saalænge der paa Ejendommene
drives Gæstgiveri eller holdes Restauration eller
Værtshus,
afgiftspligtig Jernbaneskyld 8000 Kr. paa sidstnævnte 3de
Matr. No.,
særskilt paa Matr. No. 48 c Vejservitut, m. v. i Følge Kontrakt,
tinglæst 6' Maj 1836,
Deklaration angaaende Fredskovsforpligtelse, tinglæst 27' August 1913,
særskilt paa Matr. No. 97 aarlige Arvefæsteafgifter og Rekognition ved Ejerskifte til Statskassen, hvorfor denne
har bestandig lste Prioritet i Jorder og eventuelle
Bygninger,
særskilt paa Matr. No. 48 c og 97 et Laan fra Kreditkassen for
Landejendomme i Østifterne, stort 2200 Kr., med
statutmæssige Forpligtelser, derunder 41/2 O/o p. a.
i Rente, samt
at der paa Ejendommene Matr. No. I t og I r i Allinge-Sandvig
Landsogn hæfter Laan for Østifternes Kreditforening, stort 50.800 Kr., med statutmæssige Forpligtelser, derunder 41/2 O/o p. a. i Rente og at der
heraf tilkommer Statskassen ved Ejerskifte en
Kendelse af 4 Kr.

udlejer til Richard Ancker Matr. No. 33 og 108 bu med Besætning m. v. Forpagteren har Forkøbsret; paa Matr. No. 97 hæfter Dekl. om Fredskovsforpligtelser læst 27· August 19 1 3.
Skrivelse fra Aktieselskabsregisteret, Aktieselskabets Vedtægter samt 2 Udskrifter af Aktieselskabets Forhandlingsprotokol forevist.
Borgen.

do.

Læst inden Hammershus Birkething den 7' Oktober 19 18 og
protokolleret i Pantebog N. pag. 121. Skrivelse fra A~tiesel
skabsregisteret, Aktieselskabets Vedtægter s~mt 2 Udsknfter af
Aktieselskabets Forhandlingsprotokol foreVist.

Borgen.

København, den 26. September 1918.
Knud Valløe,

Th. Lund,

Johan Didrichsen.

Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed:
N. Jørgensen. Gravesen.
Læst inden Bornholms Nordre Herredsthing,
den 2. Oktbr. 1918. Protokol!. i Pantebog x Pag. 907.
Ifølge Landbrugsministeriets Skrivelse af 10/7 1918 er Matr.
No. 33, Rø, som Følge af Anlæget af Jernbanen fra Rønne over
Rø til Allinge skyldsat for Hartkorn I Td. 6 Skp. 3 Fdk. 23 /4
Alb., hvorhos Matr. No. 33 og 108 bu, Rø, er behæftet med
Forpagtningskontrakt, læst 2 1/9 1892, hvorved Johan Østerbye
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Smaastykker
Af Peter Thorsen

I.

DEN GAMLE BORNHOLMSKE GAARD

Saaledes som jeg S. 134 har tegnet Grundplanen af Bakkegaardsstuelængen i Ny ker efter Hukommelsen, finder jeg, at
den er en typisk Repræsentant for Stuehuset i en mellemstor
bornholmsk Gaard fra Tiden omkring 1760-1800 eller lidt
senere. Længere frem i Tiden blev Bygningerne bredere, saa
man kunde faa Kamre langs Bygningens Nordside. Samtidig
kom der, ialfald hos de mere velhavende Bønder, flere Møbler
i Brug.
Stuelænger som den nævnte har jeg desforuden set paa Vingevængegaarden i Vestermarie, Sommergaard i Pedersker og Kløvega ard i 0stermarie, hvor Indretningen næsten ganske lignede
Bakkegaardslængen. Men man har vist i en tidligere Tid haft
mere indskrænket Plads. Saaledes har jeg hørt om, at Salen
kunde være indrettet i en af Ladelængerne i den Ende, som
vendte op til Stuehuset. Saaledes paa Vibegaard i Povlsker,
Bjerregaard og Slusegaard i Pedersker. Der har altsaa Stuelængen manglet Sal, og saa har man indrettet en saadan i Ladelængen; alle tre Steder var den i vore Dage taget i Brug til
andre Ting, saasom Huggehus; men Tømmeret og Væggene
viste, at der havde været Sal i gammel Tid.
Den gamle Stuelænge i min Ejendom havde fra først af manglet Lillestue, mens Storstuen, som var tre Fag over hele Bredden, havde Alkove og ved Nedrivningen viste, at den fra først
af havde Le,rgulv og midt i dette havde man indrettet et rundt
brøndlignende Gemmested, omtrent 1 112 Alen dybt, omhyggeligt stensat og Bunden lagt med et Par flade Sandsten. Rummet
var overdækket med en tynd, flad Sandsten og tæt klinet til med
Ler og derefter overdækket med Lergulvet. Om Hensigten med
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dette var at bruge det som Skjulested, eller man havde lavet det
for at holde Lergulvet tørrere, er jeg ikke klar over. Rummet var
ganske tomt. Naa, det viser sig altsaa, at Lillestue eller Sal
kunde mange i sine Tilfælde, saa man maa antage, at Storstuen
var det oprindelige Beboelsesrum.
Bilæggerovnene kom vist i Brug omkring I700. Jeg har set
en saadan, som havde Aarstallet I690-Aarene. Tidligere har
man, hos de nogenlunde velstillede, anvendt Ovne, opmurede
af Kakkelplader, brændt af Ler og glaserede; jeg har fundet
enkelte Stumper paa Markerne.
I de gamle Gaarde har der meget almindeligt været Dagligbord af gotlandsk Kalksten; de stod oftest paa en Fod af Egetræ med svære drejede Kugleben. En anden Form for Borde
var dem med »Sandkasse«; Bordpladen var af Fyr med svære
drejede Ben som med den nedre Ende var fæstet til en flad
Kasse, omtrent kvartershøj, som midt paa Overfladen havde et
firkantet Hul med et lille Laag. Herigennem kunde man fylde
Kassen med Sand, saa Bordet maatte staa der, hvor man engang
satte det. De simplere Dagligborde havde Krydsfod. Til Storstuen havde man oftest et stort Fløjbord. Naar man holdt Gilde,
saa spiste man paa Salen; der brugte man store Bræddeflager,
lagt paa Bukke, til Bord, og Bænkene var ligesaa Brædder lagt
paa Bukke. Disse Gæstebudsborde gik i Laan til dem, so~ behøvede dem. Slagbænken med Skuffe, som kunde trækkes ud og
saaledes bruges som Sengested, var jo meget almindelig og er
endnu. Over Kakkelovnen var i Lillestuen et Par Stænger
under Loftet til at hænge Tøj paa og paa Bjælken oftest en
Hylde. En Væghylde, »Perremi«, var ogsaa almindelig.
En Ejendommelighed ved de gamle bornholmske Stuelænger
var, at Spisekammeret var ved den bedste Forstue, saa man
maatte gaa Stuerne igennem, naar man satte Mælkefadene ud,
naar man fik malket. Paa Bakkegaarden var der i en senere Tid
indrettet Mælkestue i østre Længe.
Gulvene blev bestrøet med Havsand. V æggene var hvidkalkede. I de gamle Stuelænger var det ret almindeligt at træffe et
Vægskab indmuret i V æggen mellem Lille- og Storstuen. Dette
havde oftest Glasdøre, og her gemtes bl. a. en Stolpeflaske og
Glas, mens en Sølvstob og nogle Sølvskeer m. m. gemtes i Chatollet. Naar Væven var opstillet om Vinteren, var den anbragt
i Storstuen; saa kunde man jo fyre i Kakkelovnen; mens man
om Sommeren vævede paa Salen. Naar Væven ikke brugtes,

stod Siderne i Pigekamret, og Slutskamler og Smaatøj opbevaredes paa Loftet.
Store Klædeskabe med Dobbeltdør var meget almindelige
paa Gaardene; men de store Klædekister, ofte smukt jernbeslaaede, traf man i hvert Hjem. Undertiden var der i Gaardene
Kister med udskaarne adelige Vaaben, som ad usporlige Veje
var sunket ned til Bondeejendom. Ogsaa Himmelsengene var
tit pænt malede og stafferede med Blomster, Englehoveder, Bomærker og Vers. Sengeomhængene var oftest af Hørgarnslærred og trykte med blaat Mønster; for Alkoverne var ogsaa Omhæng. At Skydedøre har været i Brug derfor ved jeg intet om.
Paa Taget, i Almindelighed over Forstuedøren, voksede som
Regel Husløget; det var godt at lægge paa Saar. I Vinduerne
havde man Levkøj, Gyldenlak, Fuksia, Pelargonia, »Semperfi«,
ogsaa Reseda holdt man af for dens Vellugts Skyld. Tørret
Lavendel laa mellem Tøjet i Kister og Skuffer. Paa Bilæggeren
lagde man syltede Rosenblade om Vinteren.
Bøger havde man ikke mange af. De almindeligste var Bibelen, Brochmands Huspostil, Hans Jacobsen Hvalsøe: De bedendes aandelige Kjæde, et Par Salmebøger, Bondepraktika, Almanak, og vist ikke helt sjælden Christian d. 5tes Danske Lov.
En haandskreven Visebog var ikke helt sjælden heller.
Dragkisten og det skraaklappede Chatol kom vist ikke i
Brug herovre meget tidligere end I700, mens det rundklappede
Chatol, ofte med Opsats, antagelig viser sig sidst i I 83oerne.
Et Par udmærket smukke udsvejfede Rokokokommoder kender jeg. Paa Bakkegaarden var et Par Kommoder, som saa ud
til at tilhøre Empiretiden, men ret simple. De Stuehuse, som er
opførte efter I 8 50, er jo meget rummeligere, og man kan jo i vor
Tid træffe dem endog ødselt møblerede; men der gør det individuelle sig saa stærkt gældende, at der ikke er Tale om nogen
almindelig Regel.
Januar I932.
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Grundplan af Stuelængen paa
I4de Vornedgaard, Bakkegaard, i
Nyker Sogn. Kopi efter Tegning
af Peter Thorsen 1932.
Stuelængen, hvis Bredde udvendig er 9 Alen, er, saa vidt det kan
ses af Tømmeret, opført paa to
Gange. Det ældste Stykke er lidt
ældre end 1760" det øvrige lidt
yngre. Gavlstolperne er knægtskaarne til Salsgavlen, som vender
mod Vest som almindeligt paa
Vestlandet,
modsat Østlandet,
som har den mod øst.
Stuelængen havde denne Inddeling og Møblering indtil lidt
efter 1880, da den lidt efter lidt
blev moderniseret og der kom flere
og bedre Møbler. Stuelængen staar
endnu. Den har for Resten Fodtræ under Tømmeret, hvad der
ikke er almindeligt her.
Gaarden tilhørte min Moster,
som boede der som Enke i mange
Aar efter at hendes Mand Peter
Riis' var død.
Gaardens Areal er 28,7 Hektar.

B: Mellemsalen (mælsalinj).
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C: Spisekammer.
I Fag med I smalt Vindue med ]erngringer. Lergulv.

J

D: Forstue.

n
"

I

Forstuen havde Lergulv. Døren bestod af to Halvdøre med
en Glug ovenover med indmuret Koøjeglas.

[~J
[T1

'~8

B

.

~~

G

EJ

EJ

B

A: Salen (salinj).
3 Fag med 3 Fag Vinduer paa
Gavlen. Bræddegulv. Møbleret
med:
I. en stor Himmelseng med trykte
Lærredsomhæng.
2. dobbelt Klædeskab af Fyr, egemalet.
3. Egetræs Dragkiste med udsvejfet Forside.
4 og 5. Kister med buet Laag.

I Fag med I Fag Vinduer mod Syd. Lergulv. Møbler:
I. en Himmelseng.
2. Kommode.
Dertil et Par Stole.

E: Storstue.
3 Fag med 3 Fag Vinduer mod Syd, men intet mod Nord.
Bræddegulv. Møbler:
I. Bilæggerovn.
2. en stor Lænestol, udstoppet.
3· Vægskab, indmuret, med Glasruder i Døren.
4· Chatol med rund Klap, uden Opsats.
5· gammel Empiresofa uden Ryg og med hjemmevævet Betræk.
6. Klapbord; til daglig~løjene nedslaaet.
7. Himmelseng.
8. Kommode.
9. Slagbænk.
Dertil fandtes 5-6 Stole med Bræddesæder.
For Vinduerne Sirtseskapper, over Chatollet et Par brogede
tyske Billeder af religiøst Indhold, et Gevær paa Loftsbjælken,
under Sengehimmelen en gammel Sabel opstukken; i Vinduerne
Blomster.
F: Lillestue.
2
L

o

1

/2 Fag med 2 Fag Vinduer. Bræddegulv. Møbler:
Bilæggerovn, hvorover i Væggen en Fordybning, »Kakkelovnshullet«, hvori man tørrede sine Vanter.

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, 31. Bind, Rønne 1947
137
Alkoveseng.
3. lille Vindue i Væggen mod Bryggerset, saa Husmoderen
kunde se, om Pigerne bestilte noget.
4. Dagligbordet med Skuffe, hvori Hornskeerne.
5. Bænke.
6. Hjørnehylde i 3 Etager; herpaa stod Drikkekruset og gemtes Gaardens Bøger.
7. Ottedagsuret.
8. Stole.

2.

Hertil kom Rokke, Haspe og Vinde til Hverdag -

og Vuggen.

G: Køkken.
I.

2.

Et lille Vindue nordud. Lergulv.
aaben Skorsten, hvorfra man fyrede i Bilæggerne.
Ildstedet, hvor Maden lavedes; herover var Grydekrogen,
som kunde lænkes op eller ned efter Behov.

H: Bryggers.

12 Fag. Gulv lagt af smaa, runde Sten.
Stor aaben Skorsten.
slagen Lerovn (Bagerovn) med et Halvtag over.
Murkedel.
Maltkølle.
Loftstrappe.
Vask.

21

I.

2.

3.
4.
5.
6.

J: Melhus.
Leraulv. Maltkøllen opfyldte en Del af Rummet. I dette en
Hjemkværn, Dejtruget, der om Vinteren sattes ind i Stuen,
naar Dejen blev lagt, Kødtønden og Sildefjerdingerne.

K: Pigekammer.
Lergulv.
I. Sandkasse (sfingrfiuan) med det nødvendige Gulvsand.
2. en Seng med fast Sengested.

2.

ER BORNHOLMSK KULTUR
EN S0MANDSKULTUR?

Thorkild Gravlund mener"'), at vor Kultur er en Sømandskultur. Jeg maa hertil sige, at saavidt jeg kan se, er dette absosolut ikke Tilfældet; den er saa god Bondekultur som nogen.
Men den er ikke sjællandsk, den staar nok skaansk meget nærmere. Byggeskikken med de knægtskaarne Gavlstolper paa
Stuelængen i de gamle Gaarde er ens begge Steder. Vindfløjen
med Dragehovedet, det sorttjærede Tømmer, dette er ens i
Skaane og Bornholm. Ialtfald saaledes som jeg ser Mårten Sj 0beck skildre skaansk Bondekultur, ser jeg det nære Slægtskab.
Men skaansk Bondekultur er jo lige saa god gammel dansk
Kultur som sjællandsk eller fynsk. Nu synes det jo som det
skaanske bliver fælles med svensk i vore Dage, mens vi sidder
igen med Rester af det gamle østdanske. Men dette er, forsaavidt det endnu har Særpræg, Bondekultur saa godt som noget.
Men det skal indrømmes, sjællandsk er det ikke; men ligesaa
lidt Sømandskultur her ude paa Bondelandet.
Her er tværtimod skarpt Skel mellem Fisker og Jordbruger.
I Arnage boer Avlsbrugere og Fiskere Side om Side. Avlsbrugerne fisker ikke, og Fiskerne dyrker ikke Jord. Fiskerne sender deres Børn ud at tjene Bønder; men sjælden slaar nogen af
dem sig ned som Jordejer. De tager fat paa Fiskeriet, om det
er dem muligt at faa Part i Baad, og Døtrene gifter sig sjælden
med Landbrugere, og er der nogen, der gør det, gaar det oftest
daarligt. Kommer en Bondekarl til Arnage og slaar sig ned for
at prøve at fiske, gaar det i Reglen rent daarligt for ham. Gaardene ligger ofte langs Stranden i Række, men Bønderne har
ikke Baad og bryder sig aldeles ikke om at fiske. Der var tidligere Bondesønner, som tog til Søs, naar de ikke kunde have
Udsigt til Gaard; men de maatte saa som Regel regnes som
tabte for Bondelivet; det var sjælden, at nogen kom hjem og
købte Jord og Avl. Naturligvis skete dette ogsaa til Tider,
men det var Undtagelser.
Nej, ihvad vore Dages Bondekultur er opblandet med, er
det nok ikke Sømandskultur. Hans Synskreds var vel nok snæver, men indenfor sine egne Grænser bevægede hin Tids Bonde
sig med stor Sikkerhed. Og hans Kone med, kan jeg tro.
*) i Turistforeningen for Danmarks Aarbog: Bornholm, 1926.
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Omstaaende er ikke sagt for at gaa Thorkild Gravlund for
nær; for jeg sætter netop megen Pris paa baade ham selv og
hans Forfatterskab.
Smaalyngen, Pedersker, d. 27de Januar 1932.

3. LIDT OM FARVNING I GAMLE DAGE
Den smukkeste og mest ægte Farve var den, som man fik ved
at skrabe Lav af Klipper og Stene. Saadant »stenmosset« Garn
fik en varm brun Farve, og den var meget holdbar. Man brugte
en Skæppe Mos til et Pund Garn, saa det var jo noget, der tog
Tid, at skaffe tilstrækkeligt af til en større Farvning. Mosset
blev først godt udkogt i Vand, inden Garnet kom i; dette blev
saa sluppet i Farve»søed« og kogte under Omrøring, maaske
nok en halv Times Tid. Min Moder har fortalt om Fremgangsmaaden, som hendes Moder havde brugt; men for Resten blev
ikke meget farvet paa denne Maade, da Indsamlingen af Lav
jo er meget tidsspildende. Hyppigere farvede man i »Valnøddefaser«, 0: den kødede Skal, som ligger uden om Nødden. Det
blev for Resten brugt i vort Hjem saa sent som under Krigen
(1914-18), da vi ikke kunde købe Pakfarver længer. Det giver
gulbrun Farve, som er ret holdbar. Gult kan farves i Skaller af
Charlotteløg. Graat faas af Ellebark. Engskær giver, saa vidt
jeg ved, gul Farve. Vau eller Farvevajd vokser vild paa Rispebjerg; den giver nok gult. Alle disse nævnte Farveemner har
nok ikke været synderlig brugte siden min Bedstemoders Tid,
da man siden har haft let Adgang til at købe de forskellige
Bestanddele til Farvning, saasom Brunspaan, Blaaspaan, Vitriol
og, hvad ved jeg hvad det var altsammen, som min Moder
brugte i mine Barneaar. Senere købte hun tilberedte Pakfarver.
Det mest berygtede var jo Indigofarvningen, saadan som
den foregik i Bedstemoders Tid. Urin blev i tilstrækkelig
Mængde samlet i et Kar og stillet i en varm Stue, hvor det hurtigt kom i Gæring. Indigo, som for Resten kaldtes »Blaalid«,
blev saa opløst deri, og Garnet kom i Farvesuppen, hvor der
meget ofte skulde røres om, for at det ikke skulde blive skjoldet. Garnet skulde nok ligge deri 2-3 Uger og i hele den Tid
passes omhyggeligt. Farvekarret havde sin Plads under Sengen
om Vinteren i den stærkt opvarmede Stue, saa det forstaar sig,
det var jo ikke den bare Vellugt, det afgav. Farven var meget

holdbar, og der var enkelte Koner, som var meget dygtige til
den Slags Farvning. I Klemensker var en Kone ved Navn
»Ane«, som var berømt for sin Blaafarvning, hvilken Farve
deromkring desaarsag hed »Aneblaat«.
J a, det er vel næsten alt, hvad jeg kan fortælle om gammeldags Farvning. Jo, det er sandt, en Jydepotte var jo bedst til
at koge i. En Kobberkedel kunde ogsaa være god, men en Jerngryde var ringest til Farvning.
Juli 1931.
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Bornholms Museum 1939-47
Af Th. Lind.
I Sommeren 1939, da det trak op til Krig, fik Bornholms
Museum fra Statens civile Luftværn en Henstilling om at træffe
Foranstaltninger til at sikre Museets mest værdifulde Genstande
mod eventuelle Angreb fra Luften. Museets Bestyrelse udvalgte
da af Samlingerne de Genstande, der maatte betragtes som de
mest uerstattelige, og som der kunde være praktisk Mulighed
for at beskytte, og til Opbevaring af disse muredes der i en af
Museets Kældere et Rum, der dækkedes med solide Jernplader
og derover Sandsække; Kælderens Loft, der er af Jernbeton,
skulde yderligere virke beskyttende.
Som Krigen udviklede sig, blev det ikke nødvendigt at tage
Rummet i Brug, selv ikke efter at Tyskerne den IO April 1940
havde besat Bornholm, før i Vinteren 1945. Mmeet kunde lige
til d. 7. Maj I945 føre sin Tilværelse videre som til daglig.
Besættelsesmagten viste ingen Interesse for Museet ud over, at
enkelte Soldater, især i den første Tid, besøgte det for at se
dets Samlinger, hvoraf navnlig den geologiske vakte deres
Billedet viser Museets Hovedindgang. Venstre Halvdel af Trappegeiænderet er et
Smedejernsgitter fra Nexø fra 1767, højre Halvdel en i Rønne forarbejdet Kopi
fra 1922.
.
(H. P. Holm fot.)
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Interesse og blev gennemgaaet og forklaret af enkelte geologiske
Fagfolk blandt Værnemagten for mindre kyndige Kammerater.
Paa anden Maade fik Krigen derimod stor Indflydelse paa
Museets Liv. Med den tyske Besættelse af Danmark hørte Tilstrømningen af Turister til Bornholm i Sommermaanederne for
største Delen op. Fremmedbesøget i de tre Maaneder Juni, Juli
og August sank fra 959 i den sidste Fredssommer 1939 til 343
i 1940 og videre til 307 i 194 l. I de samme Maaneder i 1942
var det 380, i 1943: 459, i 1944: 588. I 1945 var Museet lukket
i Tiden fra Bombardementet paa Rønne d. 7. og 8. Maj til d.
l. August; i August besøgtes det af 242. I 1946, da alle fremmede Soldater havde forladt Bornholm og Turistbesøget atter
blev stort paa Øen, besøgte i de tre Sommermaaneder 1262
Museet.
Det formindskede Besøg under Krigen af betalende Gæster
mærkedes paa Musf:ets Økonomi. Bl. a. maatte Udsendelse af
aarlig Museumsberetning standse. Bedring i Økonomien fremkaldtes dog, da en ministeriel Skrivelse af III0 1941 anerkendte Museet som Centralmuseum, hvad der bevirkede, at
Statens Tilskud til Museet forøgedes.
Aarets samlede Besøg maatte naturligvis paa Grund af det
mindre Turistbesøg under Krigen ogsaa blive mindre, men holdtes dog oppe paa en antagelig Højde ved de store Besøg paa de
5 Søndage i Februar og Marts Maaneder, da Museet havde
aabent gratis for besøgende, endvidere ved hyppige - ligeledes
gratis - Besøg af Skoleklasser med ledsagende Lærere, og ved
Gennemgang for arbejdsløse af Museets Samlinger i 1942. Det
sidste Finansaar før Krigen, fra l. April 1938 til 31. Marts 1939
var Besøget 5753, men l. April 1939-31. Marts 1940:
3942. 1. April 1940-31. Marts 1941: 4160, l. April 194131. Marts 194 2 : 4315, l. April 1942-31. Marts 1943: 5093,
l. April 1943-31. Marts 1944: 4128, l. April 1944-31. Marts
1945: 5590, l. April 1945-31. Marts 1946: 3769 (Museet lukket 8/5-31/7), l. April 1946-31. Marts 1947: 4237 (Museet
lukket i Decbr. 1946 og i Febr.-Marts 1947). Blandt de besøgende var alle Aarene en betydelig Del af Museumsforeningens Medlemmer, der har gratis Adgang i Museets Aabningstider hele Aaret rundt.
De gamle Medlemmer af Museumsforeningen holdt trofast
fast ved Foreningen, og nye kom til, saa at de bortrejste og
døde mere end opvejedes af de nytilkomne. Ved Udgangen af

M. K. Zahrtmann 1931.

det sidste Finansaar (rl4 1946-3r13 1947) var Medlemstallet
saa højt, som det ikke har været siden 1930: 920. Medlemskontingentet er stadig 2 Kr. aarlig pr. Husstand.
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Saavel Medlemmer som Ikke-Medlemmer har forøget Museets Samlinger med store og smaa Gaver, for hvilke der er
gjort Rede ved de aarlige Generalforsamlinger. Her skal blot
nævnes, at Museet i Efteraaret I940 som testamentarisk Gave
fra afdøde Overlæge M. K. Zahrtmann modtog et kontant Beløb paa 5000 Kr. til frit Brug efter Museets egen Bestemmelse.
Paa Bestyrelsesmødet d. I I. Decbr. s. A. vedtoges det at indsætte Beløbet paa en Sparekassebog og kun anvende Renterne
til Museets Drift. Desuden modtog Museet en Række af M. K.
Zahrtmanns Optegnelsesbøger, to Malerier, nemlig Kr. Zahrtmann: Forældrene i Hjemmet i Rønne og Holger Drachmann:
Hammershus i Maaneskin, et Sølvbæger fra I72I med Indskriften: Morten Bohn - Margrete Povels Daatter Ancher
r72I.« Bægeret har tilhørt Morten Bohn (r652-r725), Byfoged og Borgerkaptajn i Hasle, og Hustru Margrete Ancher
(r658-r734), Datter af Præsten Poul Ancher, Hasle, en af
Lederne af Opstanden r658. Endelig den Medalje, som Den
Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse tildelte Zahrtmann for
hans Arbejder om Bornholms Historie.
M. K. Zahrtmann skænkede ugsaa, mens han levede, Museet
værdifulde Gaver, saaledes Støtte til Indkøb af Kr. Zahrtmanns
Maleri Bedstemoderens Have i Rønne, en stor Samling af Ernst
Køies Raderinger med bornholmsk Motiv o. m., ligesom han
med Museet som Mellemled bekostede en Sti anlagt fra den
store Rokkesten til Stenrøret (800 m lang) paa Rutsker
Højlyng og, da Peter Thorsen havde udgivet »Bornholms
Forhistorie«, belønnede ham med en Pengegave. Alle disse
Gaver skænkede Zahrtmann uden i noget Tilfælde at ønske
sit virkelige Navn nævnt. I et Par Tilfælde brugte han Dæknavnet »Danielsen fra Petersborg«. (»Petersborg« kaldte man et
lille Bindingsværkshus, der hørte til 2.'s Barndomshjem i Storegade i Rønne, fordi det fortaltes> at Peter den Store under sit
Ophold paa Bornholm havde overnattet der. »Petersborg« ses
paa Billedet af Z.'s Barndomshjem i »Hilsen fra Bornholm til
M. K. Zahrtmann« (r93I) S. 8.")
Den største Gave i Krigsaarene modtog Museet i Efteraaret
I942 efter testamentarisk Bestemmelse af Brødrene Lange.':-)
0) Se om M_ K. Z. Christian Stub-Jørgensen: Til M. K. Zahrtmanns Minde i "Jul

paa Bornholm" 1940 S. 10-14 og A. Jensen: M. K. Zahrtmann in memoriam i
"Bornholmske Samlinger" XXVII S. IX. ") Se iøvrigt Th. Lind: Brødrene Lange
i "Jul paa Bornholm" 1942 S. 44.

I45

Portræt af Magnus Lange efter Maleri af Bertel Hansen-Svaneke

De to Brødre Magnus og Hans Lange, der var født i Maribo og
gennem en Aarrække havde drevet en Urmagerforretning i København og altid levet ugifte, fattede paa deres ældre Dage Forkærlighed for Bornholm og købte et Hus i Sandvig (,>Tømmehuset« kaldet efter en Familie Tømme, som havde ejet Huset),
hvori de anbragte deres gennem mange Aar erhvervede omfattende Samlinger af gammelt Husgeraad, Porcelæn, gamle Billeder o. m., medens de fyldte deres Lejlighed i København,
hvor de boede om Vinteren, med Malerier, Kobberstik og andre
grafiske Blade, topografiske, kunsthistoriske og personalhistoriske Bøger og andre Rariteter. Allerede i I927 meddelte de
Bornholms Museum, at de agtede at skænke deres Samlinger til
Museet tillige med en Kapital til Vedligeholdelse af Samlingen.
Efterhaanden som Aarene gik, forandrede de Planen; den yngste af Brødrene - Hans Lange - døde i I 9 34, og da den æld-
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(H. P. Holm fot.)

ste - Magnus Lange - døde d. 23. Sept. 1942, efterlod han sig
et Testamente, efter - hvilket der skulde ~prettes et Legat
»Brødrene M. og H. Langes Legat«, som skulde eje den efterladte kontante Formue og "Tømmehuset« med dets Indhold.
Legatet skulde ledes af en Bestyrelse paa tre Medlemmer: Amtmanden over Bornholm eller en af ham udpeget Mand, for
Tiden Politimesteren i Rønne, som Formand, Borgmesteren i
Rønne og et Medlem af Bornholms Museums Bestyrelse; Museets Repræsentant har hidtil været dets Kasserer Apoteker
K. Th. Jørgensen. »Tømmehuset« skulde efter nærmere Bestemmelser staa aabent for Publikum.
Samlingerne i Lejligheden i København tilfaldt Bornholms
Museum paa Betingelse af, at de anbragtes i Museets Hus i Rolighedsgade i Rønne. Til deres Vedligeholdelse skulde der af
Legatets Renter ydes mindst 1000 Kr. aarlig.
Museumsbestyrelsen vedtog paa et Møde d. 22. Oktober 1942
at modtage den testamenterede Gave paa de givne Betingelser,
og i Løbet af 1943 blev Huset i Rolighedsgade ombygget efter
Arkitekt Thybjergs Plan, saaledes at der foruden en Entre blev
en stor Stue til Kobberstiksamlingen og en mindre til Maleri-

samlingen i Stueetagen og ovenpaa et Lokale til Bogsamlingen.
Det blev møbleret med Møbler fra langes Lejlighed. Den 20.
Oktober 1943 blev Samlingen, der efter Testamentets Krav
bærer Navnet »Brødrene Langes Mindestuer«, aabnet for besøgende.
Bornholms Museum fik herved en stor og værdifuld Forøgelse
først og fremmest af sin Kunstsamling. Malerisamlingen omfatter et Par Hundrede mest smaa Billeder af ældre dansk Kunst·
blandt dem maa nævnes Malerier af J. Th. Lundbye, P. C:
Skovgaard og Constantin Hansen. Der er lagt V ægt paa at
samle Billeder af bornholmske Malere eller med bornholmske
Motiver. Særlig Interesse for Museet har det, at der findes et
Maleri af den første kendte bornholmske Maler Herman Koefoed (født 1743 i Rønne, død 1815 i København), af hvem Museet i Forvejen ikke havde noget Billede. Billedet er et Portræt
af Grev Holstein, Sølbygaard, malet 1782. Kobberstiksamlingen
er den mest udsøgte Del af Samlingen; den indeholder Blade af
alle de betydelige danske Kobberstikkere og enkelte udenlandske i udsøgte Eksemplarer. Kendere vil have meget at glæde sig
over her. Ogsaa en Række Originaltegninger af danske Kunstnere indeholder Samlingen. Endelig en Del Porcelæn fra den
gamle kongelige Porcelænsfabrik i København og en udsøgt
Samling af Ure. I Bogsamlingen er der flere topografiske Sjældenheder. Alt i alt er det en Samling, der betyder en Gevinst
for vor 0. Den fortjener langt større Besøg end det, der hidtil
er blevet den til Del.
Da Tørvegravningen begyndte under Krigen, nærede Museet
Haab om, at der skulde findes Oldsager af Interesse; men Resultatet blev meget ringe. Et Par Fund af Værdi kom dog til
Museet. Under Tørvegravningi Spellingemosen i Rø fandt Arbejdsmand Alfred Ingemansen, Nyker, i Eftersommeren 194 1
25 cm under Overfladen i Egetørv en udmærket bevaret Bronzesegl (Kornkniv), som han den 23. September mod en Dusør indleverede til Museet. Seglen er 13 cm lang og nærmest af Type
som Fig 24 i Vedel: Bornholms Oldtidsminder og Oldsager I.
S. 35. Den er skærpet ved Slibning, og paa et enkelt Sted af
Æggen er den banket skarp (»h~rad«) saaledes som en Le er
blevet skærpet ned til vor Tid. Seglen var, da den fandtes, blank
og skinnede, saa at Finderen antog den for at være af Guld.
Det andet Fund blev gjort i Hundsernyre i Bodilsker og bragt
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til Museet i Forsommeren 1943 af Realskolebestyrer A. Jensen,
Nexø, der i sin Bog »Nexø før og nu« (1946) S. 26 skriver om
det: »Et interessant Fund af nogle ejendommelige Trædele, der
kom for Dagen under Tørvegravningen i Hundsernyre i Besættelsestiden, fortjener ligeledes en kort Omtale paa dette Sted.
Her fremdrages blandt andre Genstande af Egeved flere velbevarede, aarelignende Redskaber, det største omtrent I m langt
med ca. IO cm bredt og 44 cm langt Blad, løbende ud i et
Skaft paa 54em's Længde af ganske samme Type som tilsvarende Padleaarer fra et Par andre Mosefund ovre. Efter endt
Præparering i København er de nu overgaaet til Bornholms
Musæum - dog uden Kommentarer. Flere 25-30 cm tilspidsede Pinde, ildsvedne oventil, og nogle større Stykker, forsynet
med runde og firkantede Gennemboringer til Sinkning har muligvis tjent andre Formaal':·). En svær Sandrevle langs Findestedet skyldes rimeligvis et større Vandløb, evt. en Fjordarm
fra en tidligere Sænkningsperiode. At Baaden selv beklageligvis
glimrer ved sin Fraværelse, kan bero paa tilfældige Omstændigheder, fx. at den i sin Tid drev sin egen Sø, bjærgedes eller
smuldrede. Udelukket er det i alt Fald, at de optagne Detailler
kan have tilhørt et Offerfund. Som vore eneste Relikter af
Baadeudstyr fra Jernalderen og i det hele taget af saa tidligt
forarbejdede Træsager maa de, saafremt da ellers de fremsatte
Betragtninger holder Stik, sammen med Kliningerne fra Tomten
bag Homannegaard':'''') ingenlunde overses, selvom de maatte
synes nok saa ubetydelige. Som et lokalt Bidrag til Øens Historie i Hedenold skal de nok vide at hævde deres V ærd.«
Som Gaver til Kunstafdelingen har Museet i den her behandlede Periode modtaget:
Johanne Hjorth: En Pottemaler. Oliemaleri. Skænket af
Kunstnerinden.
Hans Olrik: Fru Læge Siemsen. Oliemaleri. Skænket af
Vilh. Siemsen.
Andreas Friis: Christiansø. Træsnit. Skænket af Læge C. U.
Boesen.
Kr. Zahrtmann: Forældrene i Hjemmet i Rønne. Oliemaleri.
Testamentarisk Gave fra M. K. Zahrtmann.
') Disse Genstande anses for at være brugt til Tørvegravning. T. L. ") Her tænkes
paa et Bopladsfund fra Jernalderen (omkr. Kr. F.), i hvilket der fandtes lerklinede
Husvægge. T. L.

Holger Drachmann: Hammerhus i Maaneskin. Oliemaleri.
Testamentarisk Gave fra M. K. Zahrtmann.
A. J. Almquist: Martin Andersen Nexø. Træsnit. Skænket
af Kunstneren.
E. W. Johnsen: H. V. Munchs Gaard i Nexø. Træsnit. Skænket af Læge C. U. Boesen.
Agnes Jensen: »Tøttan«. Oliemaleri. Skænket af Kunstnerinden.
G. Elleby: Bonaveddes Mor. Gruppe i brændt Terrakotta.
Skænket af Kunstneren.
Johan Rohde: St. Annæ Kapel i Gudhjem. Oliemaleri. Testamentarisk Gave fra cand. polit. Frøken Meta Hansen.
Chr. F. Beck: Ammunitionshuset i Gudhjem. Oliemaleri.
Testamentarisk Gave fra samme.
Knud Fløystrup: Svaneke. Akvarel. Skænket af Elever af
Kunstneren.
Ole Høst: Strandvasker. Oliemaleri. Skænket af Maleren
Oluf Høst.
Poul Steffensen: Høstscene. Oliemaleri. Testamentarisk Gave
fra Fru Bankdirektør Carl Nielsen, Rønne.
Olaf Rude: Gamle Dam. Akvarel. Skænket af Kunstneren.
Ellen Daugaard: Fra Zahrtmanns Atelier. Oliemaleri. Test.
Gave fra Kunstnerinden.
For Statens Tilskud til Kunstafdelingen er indkøbt:

I

i
I

.J

C. F. Sørensen: Seks Akvareller fra Christiansø.
Niels Lergaard: Landskab ved Solopgang. Olie.
Claus Johansen: Bondegaard. Olie.
do.
: Skovbryn. Olie.
Frans Henriques: M. Andersen-Nexø. Olie.
Michael Ancher: Selvportræt. Olie.
Henrik Schouboe: Foraar i Ypnasted. Olie.
Ejner Johansen: M. Andersen-Nexøs Barndomshjem i Nexø .
Olie.
Ølund Hansen: Kornmarker ved Bølshavn. Olie.
Helge Nielsen: Listed. Olie.
Viggo Johansen: Ved Svaneke Havn 1929. Ufuldendt. Olie.
Einer Herman Jensen: Allinge. Olie.
Sven Havsten Mikkelsen: Roeoptagere. Olie.
N. E. Korlind: Grønnedal ved Allinge. Olie.
Poul Høm: Sovende Pige. Olie.
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Sigurd Vasegaard: Ka,rtoffeloptagere. Olie.
K. 0sterbye: Landskab ved Bølshavn. Olie.
Eli Rasmussen: Udsigt over Tejn. Olie.
Claus Johansen: Bornholmsk Gaard. Olie.
Kamma Salto: Landskab med Træ. Christiansø. Olie.
Kræsten Iversen: Rebslagerbanen i Svaneke. Olie.
Henrik Schouboe: Maglebækkens Udløb. Olie.
Ernst Køie: Kunstnerens Hus i Melsted. Olie.
Kjeld Hansen: Svaneke. Olie.
For Finansaaret

I.

April I946 til 3I. Marts I947 er indkøbt:

Hans Flygenring: Min Fars Hus efter Bombardementet
8. Maj I945. Snellemark i Rønne.
Paa Museeet blev der under Besættelsen udført forskellige
Arbejder, dels for at gøre Samlingerne mere overskuelige, dels
for at konservere enkelte Genstande. Etiketteringen er forbedret. Den naturhistoriske Samling er suppleret og forsynet med
oplysende Vejledninger af Lektor Arne Larsen. Oldtidskar er
restaureret af Museets Kustode H. P. Holm.
I Sommeren I940 foretoges en Omregulering af de Genstande, der er anbragt i Museets Have, saaledes at Gravstenene
samledes i en overskuelig Opstilling og Helleristningssten,
Runestenen fra Kysten ved Nylars og Bautastene bedre kom
til deres Ret. En Udvidelse af Haven i I943, da Haven ved
Museets Hus i Rolighedsgade bragtes i Forbindelse med Museets gamle Have, medførte en ny Opstilling af flere Genstande
som gamle Skibsankre o. a.
I Kirkesalen fortsatte Malermester P. Kofoed og Kustode
Holm deres Arbejde med at bringe en Del af det gamle Kirkeinventar i holdbar Stand. Centralvarmen havde i Aarenes Lø!;'
tørret det gamle Træværk fra hinanden, og den graahvide Overmaling, Prædikestole og Altertavler havde faaet i forrige Aarhundrede, fristede til at lokke de gamle Farver frem.
Den gamle Prædikestol fra Vestermarie Kirke, der kom i
Professor Mathias Bidstrups Besiddelse ved Kirkens Nedrivning og senere havnede paa Museet, var efterhaanden i en trist
Forfatning. Nu fjernede Malermester Kofoed den graahvide
Overmaling, saa at de gamle smukke klare Farver igen er kommet frem. D. v. s. paa de tre Sider, hvis Billeder viser Bebudelsen, De hellige tre Konger i Stalden og Korsfæstelsen. Disse er

Malermester P. Kofoed ved Veslermarie Prædikestol. (H. P. Holm fot.)

oprindelige, mens den fjerde Side, der viser Opstandelsen,
aabenbart er »hjemmelavet« Arbejde, kejtet udskaaret og meget ringe malet. Kustode Holm har samlet Prædikestolen s
enkelte Dele, saa at den nu kan holde sammen en Aarrække.
Ogsaa 0stermarie runde Prædikestol har faaet Overmalingen ætset af, saa at de oprindelige Farver med forgyldte Stjerner nu ses.
Størst Arbejde krævede Altertavlen fra Ruts Kirke .. Den var
meget defekt, Søjlerne manglede og ligeledes Kasserne, de
havde staaet paa, og Tavlen var overmalet med to-tre Lag
Farve. Hvordan havde den set ud, da den prydede Alteret i
Ruts Kirke? Problemet syntes haabløst at løse, men saa fik man
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opspurgt det gamle Fotografi, som er gengivet her, af Ruts
Kirkes Indre med Tavlen paa sin Plads. Og saa tog Malermester
Kofoed og Holm fat. Tavlen blev ætset til Bunds, der blev forarbejdet nye Søjler som de oprindelige, og Tavlen kom ef terhaanden til at fremtræde i den Skikkelse, den havde faaet 1753.
Under NadverbiIIederne afdækkedes denne Underskrift:
Anno M . D . C . C . L . III Est hæc aræ Rutsckianæ Tabula
sumptibus Pastoris EccIesiæ Laurentii Randers iterum perpicta
cum Andreas Magni filius esset Tutelarius - H. J. Møln Pinxit.
(Aar 1753 er denne Rutsker Altertavle igen opmalet paa Kirkens Præst Lars Randers' Bekostning,*) da Andreas Mogensen
var Kirkeværge. H. J. Møln malede [den]).
Paa det i Museeet opbevarede Loft fra Rønne gamle Kirke
træffer vi den samme Malers Navn: »Anno 1761 er dette Loft
bleven nyt igien forfærdiget ved Kirkeværgen Hans Nelsen.
Anno 1763 blev det malet af Henrich Johann Møln.«
Ruts Kirke indt!endig med den gamle

Al~ertavle.

I Vinteren 1944-45 byggedes i Museets Have en Bunker til
Beskyttelsesrum under eventuel Bombning. Den naaede lige at
blive færdig inden Krigens Slutning; om den blev taget i Brug
under det Efterspil, Krigen fik her paa Bornholm, bliver vel aldrig opklaret. Under Bombningen d. 7. Maj 1945 skete der ikke
Museet noget, og de nærmere Omstændigheder ved Museet under den værste Bombning, Byen var udsat for, d. 8. Maj, var
ingen Øjenvidner til, da Rønne i Nattens Løb var blevet evakueret. Men at Museet var nær ved at have lidt stor Overlast,
blev klart, da man efter Bombedagene kunde tage det nærmere i øjesyn. En Bombe var faldet paa en Tømmerplads, der
er Nabo til Museets nordre Side, og kun det lykkelige Tilfælde,
at Bomben faldt midt i en Tømmerstabel, der nok splittedes,
men i høj Grad afbødede Bombestumpernes Spredning og Kraft,
var Skyld i, at Skaderne paa Museet blot blev af ret overfladisk Art. Som det gik, maa det siges, at Museet kom uventet
heldigt fra Bombardementet. Bombesplinter og Projektiler har
regnet over Museet, saa at mange Tegl blev ødelagt, og ca. 100
Ruder blev sprængt, deriblandt mere end Halvdelen af Ovenlysruderne i Taget. Rystelserne ved Bombningen var saa stærke,
at Taget paa begge Museets Bygninger blev løst; paa Langes
0)

Lars Lauritzen Randers var Præst i Hasle-Rutsker 1749-80.

Ruts Kirkes A!/a:av/e, Testauferet 1942 (Nationalmuseet fot.)
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Mindestuer maatte Taget helt lægges om. Ovenlysruderne over
Malerisalene blev sprængt, og Glassplinter med saa stor Kraft
slynget ned mod Gulvet, at mange Splinter ikke har været til
at fjerne, men stadig sidder og glimter som Minder om Begivenheden. En Montre i Stueetagen med Oldsager fra Jernalderen
blev rystet saa stærkt, at en Rude sprængtes og 4-5 Hylder
faldt ned, hvorved 10-20 Lerkar knustes. Rundt om i Bygningen saas Revner i Væggene efter Rystelsen. Udvendigt var
der i Murværket mange Huller af Granatsplinter og Maskingeværkugler. I Brødrene Langes Samling beskadigede Bombesplinter, der var slynget ind gennem Muren og Ruderne, 5-6
Malerier. Alt i alt en Række Beskadigelser, der gjorde det nødvendigt at lukke Museet det meste af Sommeren, til de aller~ødvendigste Udbedringer havde fundet Sted. Den endelige
Reparation kunde først ske i December 1946.
I Modsætning til, hvad Tilfældet er mange andre Steder,
synes Krigsskadeserstatningen at dække de Skader, der er sket
paa Museet. De store Bidrag til Krigsforsikringen vil derimod
være en haard Belastning for Museets Økonomi.

I det her behandlede Tidsrum er Museets Ven og altid redebonne Raadgiver Bygmester Otto Bidstrup død d. 8. Juli 1945.
I Aar er to af Bestyrelsens Medlemmer døde, Realskolebestyrer
A. Jensen, Nexø (valgt 1940), d. 22. Februar og tidligere Avlsbruger Peter Thorsen, Pedersker (valgt 1924), d. 18. Marts.
Museet holder de afdødes Minde i Ære med Tak for deres
mangeaarige og kyndige Støtte til Museet.
Alle tre har sat sig varige Spor i Museets Samlinger, Otto
Bidstrup ved den uerstattelige Samling af Inventar fra de nedrevne Kirker, som han sammen med sin Kompagnon Professor
Mathias Bidstrup reddede fra Tilintetgørelse og skænkede til
Museet, Peter Thorsen ved forskellige Enkeltfund af Oldtidsgenstande, bl. a. det ældste paa Bornholm fundne Stykke bearbejdet Flint, Skiveskraberen fra »Enekrogen« i Bodilsker, og
ved den Samling Oldsager, han gennem Aarene havde fundet
paa sin egen Grund, Matr. Nr. 80 paa »Smaalyngen« i Pedersker, og som paa et Omraade paa 2 Tdr. Ld. viser Spor af Mennesked Færden der gennem 3000 Aar (fra c. 2500 f. Kr. til
c. 500 e. Kr.), Alfred Jensen foruden ved en Række Enkeltfund, bl. a. de S. 147-148 omtalte Trægenstande fra Hundsernyre, ved en Samling Oldsager, som i Sommerens Løb vil blive
afgivet til Museet.

En Lykke var det, at Museet slap saa godt over Bombedagene og i det hele taget over Besættelsesaarene. De fleste Spor
er nu slettede, og Museets Samlinger er forøget med to Minder
om de Aars Oplevelser: en Bombe, der d. 8. Maj 1945 ramte
Brolægningen ved den søndre Bunker paa St. Torv, uden at
springe' - den blev senere afmonteret af Politiet - , og det russiske Hammer- og Segl flag, som vajede over det russiske Bykommandanturs Lokaler i Klubbygningen i Storegade i Rønne,
skænket af de~ russiske Generalmajor Jakuschof gennem Amtmand v. Stemann 5. April 1946. Bunkeren i Museets Have haaber man ikke skal blive liggende som det mest iøjnefaldende
.
Minde om de onde Aar.
I December 1944 havde Maleren Ernst Køie en Udstilling af
Malerier og Akvareller i Museets lille Sal, i November-December 1945 de tre Sandvigmalere Sigurd Christensen, Preben Siiger
og Niels østergaard en Udstilling af Malerier samme Sted.
l 1940 deltog Museet med Tekstilier i den af Folkelig Vævning i Danmark arrangerede Udstilling af Tekstilier i Kunstindustrimuseet i København.

Museets Bestyrelse bestaar d.!. April 1947 af:
Apoteker K. Th. Jørgensen, Rønne (valgt 1930), Kasserer,
fhv. Gaardejer og Amtsraadsmedlem A. Kjøller, østermarie (valgt 1904) R. af Db. og Dbm.,
Malermester P. Kofoed, Rønne (valgt 1920), Næstformand,
Snedkermester Andr. Kure, Rønne (valgt 1935), R. af Db.,
Lektor Th. Lind, Rønne (valgt 1929), Formand,
Sognepræst Arne Rohde, Klemensker (valgt 1932),
Statsskovfoged V. Seier, Rønne (valgt 1937), Dbm.
Revisorer er:
Kgl. Vejer og Maaler, Konsul Alfred Bidstrup, Rønne
(valgt 1931), R. af D. p. p.,
Lektor Arne Larsen, Rønne (valgt 1931).
Museets Kustode er:

H. P. Holm, Rønne (ansat

I.

November 1930).
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Bornholmske Samlinger, 31. Bind, Rønne 1947

BORNHOLMS MUSEUM,
der oprettedes af den d. 4. April 1893 stiftede Bornholms
Museumsforening, aabnedes for besøgende d. 16. Juli 1894.
Museet, der stadig ejes af Museumsforeningen, fik Lokaler i det
paa Hjørnet af St. Mortensgade og Lille Madsesgade i Rønne
beliggende gamle nedlagte Sygehus, som Rønne Kommune stillede til fri Raadighed for Museet og senere skænkede det til
Ejendom. Da Udvidelse blev nødvendig, byggedes den nuværende Museumsbygning paa den gamles Grund efter Tegning
af Arkitekt Harald Bidstrup og indviedes d. 25. Juli 1923.
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