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FORORD

Dette bind af Bornholmske Samlinger, nr. 7 i II. række, var
planlagt til at komme medlemmerne i hænde lige fØr julen
1973. Forskellige tekniske vanskeligheder har forsinket udgivelsen, men til gengæld præsenterer vi nu et ekstra fyldigt bind
med mange vægtige og spændende artikler.
For første gang i Samlingernes historie vover vi at præsentere en artikel af en udenlandsk forfatter, der ikke er oversat.
Vi er i bestyrelsen efter overvejelser nået til denne afgørelse
om publiceringsformen for kyrkoherde Curt Wallins artikel
om Knudsgilderne med den begrundelse, at det i en tid, hvor
der fra alle sider arbejdes på nordisk forståelse, må være muligt
for danskere at læse svensk. Ordvalget i artiklen er også søgt
tilpasset danske læsere.
Det er os en meget stor glæde at kunne genoplive den ide,
som lektor Lind realiserede sidste gang i 1947, at bringe nyheder fra Bornholms Museum i Samlingerne. Vi håber, at det
må stimulere medlemmernes interesse for museet, s:lmtidig
med at det tilfører Bornholmske Samlinger en ny værdi som
det sted, hvor man i senere tider vil kunne finde oplysninger
om tildragelser i museets liv.
Carl H. Kibsgaard,
lektor v. Rønne statsskole
red. af Bomh. Samlinger

SIMBLEGARD I ARET 1658
Et metodisk bidrag til storgårdens historie i nyere tid

Af Ebbe Gert Rasmussen

» ••• er en skøn Herlighed hos samme Gaard af Agre og Enge, Skove og Fiskevand,
Fægang, Vandmølle og anden Tilliggelse« (Rasmus Pedersen Ravn: Chronica, 1671
p. 147).

Kun en kvart mils vej vest for Sct. Clemens kirke - netop der,
hvor de ujævne bakkedrag fra den nordvestligt knejsende Ruts
kirke skyder sig frem i det frugtbare landskab i den anseelige højde
af 127 m over havets overflade for herfra at fortsætte sydØstover
mod Vestermarie og senere Aakirke i landets indre - passerer den
rejsende også i dag den efter bornholmske forhold ret så betydelige Simblegård. Og sådan har det været gennem århundreder:
Slægtled er i tidernes løb kommet og gået, alle har de dog set
Simblegård på dens ældgamle plads.
Da den lærde og flittige krØnikeskriver Rasmus Pedersen Ravn
i det 17. århundredes senere halvdel sammenskrev sin omfangsrige bornholmsbeskrivelse i degnegården ved Aakirke - hvorfra
afstanden til Simblegård i nordvest alene var godt og vel to mil fandt de ovenfor citerede linier deres helt naturlige plads i hans
gennemgang af det store Klemensker sogn. En karakteristik, som
sikkert i det store og hele var ganske træffende: På sine vel utallige færder over Bornholm gennem et langt menneskeliv må Ravn
mangfoldige gange have passeret Simblegård. Utænkeligt er det
næppe heller, at han - der dog plejede omgang med landets fornemme kredse som præster og andre embedsmænd helt op til
lensmanden, Holger Rosenkrantz (1625-46)1 - mere end blot en
enkelt gang har været budt til gæste her. Efter alt at dømme
tegnede han med sikkert kendskab sit billede af netop denne gård.
Og dog ligesom mangler der noget. Thi just i Ravns bedste mand-
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doms år oplevede Bornholm i almindelighed og Simblegård i sær·
deleshed en urolig periode, en uro, som i året 1658 nåede storm·
fulde hØjder.
Spørger man om Simblegårds hele situation hos Ravn, spørger
man tilsyneladende ganske forgæves: I hans skildring af landets
almindelige historie i dette bevægede år har gården slet ikke fået
nogen plads, ligesom hans noget kortfattede omtale af denne over·
hovedet ikke nævner noget for dette år. 2 Går vi så videre for at
spørge den lokalhistoriske forskning - for hvilken 1658-begivenhederne gennemgående har været et yndet emne og navnet Simblegård en ramme om politiske tildragelser i stort set helt andre sammenhænge 3 - kommer vi ikke væsentligt videre. Med andre ord
står vi altså her over for en af lokalhistoriens lakuner. Det er ind i
denne lakune - det vil sige ingenmandslandet i vort kendskab
om Simblegård i 1658 under Sveriges besiddelse af landet - at
dette bidrag vil søge at trænge. Før vi i det fØlgende nærmere
kan afgrænse dette problem og tage stilling til dets mulige lØsning,
er det imidlertid - som en art recognoscering - r.ødvendigt først
at se på baggrunden for problemet. Til hvilken ende selve forhistorien er en elementær forudsætning.
Baggrunden
Da aakerdegnen nedskrev sin bornholmskrønike, var Simblegård
allerede en meget gammel gård. Gennem tiderne havde den under
forskellige ejere gennemlevet en lang historie, en historie, hvori
den ofte havde spillet en central rolle. Efter Torstenssonskrigens
forsmædelige bornholmske begivenheder i 1645 - som på herredagen i København det følgende år fandt sit retslige efterspil ved
dommen over bl. a. Simblegårds ejer, Anders Hansen, der fradømtes sin formue, ligesom }) Rige Holger« blev fjernet fra lens4
mandsposten - kom Simblegård fra 1646 i kronens besiddelse.
En dramatisk fase i storgårdens historie var hermed indledt.
For den nye lensmand, den kongelige svigersØn Ebbe Ulfeldt
(1646-5 1) - gift som han var med Christian IV' s datter Hedvig blev den kongelige Simblegård hurtigt den foretrukne bolig,;;

10

SIMBLEGARD I ARET 1658

Bagge Wandels bornholmskort 1676. Or. i Det kgl. Bibliotek, Ny kgl. Sml. 368b fol.
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sikkert væsentligst som følge af det allerede da fremskredne forfald på slottet Hammershus. Og da han endelig efter 5 års egenmægtig fremfærd i lenet blev fjernet fra sin post - et led i Frederik
IIrs hele opgør med »svigersØnnepartiet« - udnævnte kongen til
hans afløser Joachim Gersdorff (1651-58): I sit lensbrev af 1651
10/6 fritoges den nye lensmand for al afgift til kronen mod
aflønning af lenets løse indtægter, told, sise, vrag, ekstraskatter,
sagefald m. v. G Men da Gersdorff som Københavns statholder og
senere rigshofmester var forhindret i selv at tage ophold i sit len,
tillodes det ham at lade dette forvalte ved stedfortrædere samtidig
med, at han dog nød indtægterne herfra. Og herunder hørte Simblegård med tilliggende.
Imidlertid bortforpagtede Gersdorff allerede 1651 9/9 - altså
kun tre måneder efter sin bornholmske forlening - til ærlig og
mandhaftig mand Michael Eckstein Simblegård med tilliggende
mølle og hus samt herunder at bruge en ødegårds jord i samme
Klemensker sogn, kaldet Smedegården og med tallet 53, hvilke
gårdes brug og tilliggende må nydes og beholdes på livstid efter
recessen; Simblegård skal forbedres og holdes ved lige ligesom
ingen ejendom må afhændes; landgilden betales årligt efter jordebogen af begge gårde i henhold til recessen fra førstkommende
Phillipi Jacobi dag,7 dvs. 1. maj. Hermed var den anseelige kongelige ejendom ved lensmandens mellemkomst på de normale betingelser blevet overdraget som forlening en af rigets officerer, hvis
navn i det fØlgende slægtled på det nøjeste skulle blive kædet til
Bornholms historie.
At simblegårdsgodset er blevet administreret på forsvarlig vis af
Eckstein, er der næppe grund til at betvivle. Ret længe skulle det
dog ikke forundes ham at nyde opholdet på sin nye bornholmske
forlening. Siden 1657 23/4 bestred Eckstein nemlig en bestalling
som oberstløjtnant til hest i Norge 8 - antagelig som led i de nu
stedfundne danske oprustninger vendt mod rigernes arvefjende,
Sverige - hvor vi 1658 16/5 i Christiania ser ham erlægge en
kvittering for besolding, 300 Rdl., af skatterne på Bornholm. lI Men
allerede på dette tidspunkt må han have erfaret det tragiske res ul-
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tat af den snart tre måneder tidligere afsluttede FØrste Karl
Gustav Krig: At Bornholm ved Roskildefreden den 27. februar
jævnsides det øvrige 0stdanmark var blevet afstået til Sverige,
dog således, at indbyggerne i de afståede landsdele skulle beholde
deres gods og ejendom samt blive ved deres vanlige ret, lov og
gamle privilegier og friheder så vidt disse ikke strider mod den
svenske stats grundlove med skiftedag fastsat for Bornholms vedkommende til den 15. marts, såfremt vejrliget tillod dette. lo Men
på den anden side har Eckstein vel heller næppe været uvidende
om, at det efterfØlgende møde » på højeste plan« - samtalerne
mellem de to nordiske konger på Frederiksborg i begyndelsen af
marts - for Eornholms vedkommende resulterede deri, at Karl X
Gustav under 1658 5/3 af synderlig gunst og nåde gav Gersdorff brev på, at kongen fornyede og bekræftede hans gamle forlening, således at han måtte nyde og bruge den i sin livstid, ligesom
han kunne beholde alle de indtægter af lenet, som han hidtil havde
gjort. H Når det altså kom til stykket, kunne Eckstein i første omgang ånde lettet op: Både fredstraktat og kongebrev anerkendte
hans forlenings gyldighed juridisk set. Men ved en politisk betragtning var - set med hans øjne - udsigterne vel næppe så lyse:
Forleningens holdbarhed afhang jo til syvende og sidst af det politiske forhold mellem Danmark - til hvis konge både Gersdorff
og han selv stod i tjenesteforhold - og Sverige, som nu besad
Bornholm. Forholdet mellem Eckstein og Simblegård måtte i sidste
instans være en funktion af forholdet mellem de nordiske stater.
Dengang som nu: Den brede politik laves af politikere, der optræder for deres respektive stater, for de menneskelige risici har
man aldrig haft en tilsvarende interesse.
Ved den svenske overtagelse af den nyvundne bornholmske
besiddelse blev den retslige side af sagen anerkendt fra starten,
omendskønt interessen for netop Simblegård var mærkbar: Under
det store møde i RØnne i dagene fra 11.-17. maj mellem den
nye lans- og slotshovding Johan Printzenskold og den ham tilknyttede haradshovding Sylvius på den ene side og repræsentanter
for befolkningen på den anden side blev just forholdene omkring
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denne gård klarlagt. Tilsyneladende har fru Agnete Eckstein under husbondens fravær - måttet fremlægge dokumentation på
forleningen af Simblegård. 12 Endvidere konstaterede man fra svenSK
side, at Ecksteins pantsatte gårde, 13 i tallet, androg en samlet
sum af 5871 Rdl. 18 sk.,13 ligesom Simblegård med tilliggende
ødegårdslod samt 11 ødegårde 14 korrekt henregnedes til gårdbrug
udlagt til de tidligere danske kongelige embedsmænd, derimod
ikke til adels- og frimandsgodset. 15 Simblegård var altså fra begyndelsen rigtigt opfattet som pantsat kongeligt gods.
Ved ankomsten til Sverige af det under Rønnemødet indsamlede
underSØgelsesmateriale synes opsat en liste over de i denne forbindelse særlig vigtige sager, som så skulle forelægges kongen til
beslutning. Herunder bl. a. »Huru medh Simblegård skall Blifwa«,
om oberstløjtnanten - altså Eckstein - skal beholde den og besidde
den og da hvorledes, hvis ikke søger bogholderen - dvs. den under
4. juni udnævnte Johan Nilsson - den eller en anden gård til
bolig som afdrag på sin løn. 16 Men rent juridisk kunne Karl X
Gustav imidlertid ikke imødekomme Nilssons ansØgning om Simblegård. Ved sin afrejste kort efter til Bornholm medgaves der
da også bogholderen et brev til Printzenskold af 5/6, at denne
tilstår ham »een gård«, som kongen har forundt ham at bruge
og besidde samt at måtte beholde den deraf afkastede indtægt som
afdrag på lønnen. 17 Sagen at måtte finde et passende brug til den
emsige Nilsson overlodes altså til dennes nærmeste chef i lenet.
At bogholderen også har fået dette, er næppe tvivlsomt, selvom
vi savner sikker viden herom. Så meget står fast: Simblegård blev
det i hvert fald ikke, thi under de herskende forhold tilhørte den
Eckstein, omend - som vi har set - under klare juridiske, men
usikre politiske forudsætninger.
Det var disse, der imidlertid brast kun et par måneder senere,
og denne gang var liebhaveren til herligheden selveste lensmanden: Da Printzenskold havde fået vished om Karl X Gustavs nye
generalangreb på Danmark i den begyndende sensommer - hvormed Anden Karl Gustav Krig indledtes - anmodede han den
26. august - ud fra den rimelige antagelse, at »huad godz och
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Egendom som des [Danmarks] Inbyggiare ar tilhorigt, blifuer
Caduce och for fallet under Chronan« - sin nærmeste chef, den

skånske generalguvernør Stenbock, som ved denne tid opholdt sig
hos kongen, om at hjælpe sig med sin gode »promotorial« over
for Karl Gustav, således at han kunne få tilladelse »till mitt Huusholdzinrettande har i Ohrten få niutha och till een lijthen understodh behålla« den til oberstløjtnant Eckstein pantsatte Simblegård, hvilken oberstløjtnant, der nu med sin frue skulle opholde
sig i København, havde efterladt sig nogle børn »med een lijthen
Afwell, och ringa Huusgerådh.«18 Lad være at ansøgeren måske
ikke - på dette tidspunkt - var så synderlig godt underrettet om
forholdene på Simblegård, hans andragende er ikke til at misforstå.
Og på hånden havde han gode kort.
Ved sin udnævnelse til posten som lans- og slotshovding af
28/3 var der nok blevet stillet Printzenskold i udsigt den løn og
det underhold, som embedet står opført til i staten/ 9 et løfte, der
ganske vist endnu samme dag konkretiseredes til 1.500 daler
sølvmønt af de ekstraordinære indtægter, som der udi landet falder
eller såsom det ham herefter kan opføres i staten. 20 Men dels
kunne de ekstraordinære indtægter af lenet først klarlægges efter
den store undersøgelse af de bornholmske forhold - som vi har
set, skete dette under RønnemøcIet i maj - dels havde kongen
stadig ladet døren stå åben for alternative aflønningsmuligheder.
Alt synes at tyde på, at Printzenskold - trods senere forsøg på at
løse dette for ham sikkert ikke uvæsentlige problem21 - pænt
har måtte vente. Men dertil kom imidlertid - som det væsentlige
i denne sammenhæng - den atter indtrufne krigstilstand og antagelig sammenhængende hermed Gersdorffs egen holdning, idet denne
før 24/6 allerede havde meddelt lans- og slotshovdingen, at han
ikke længere ville befatte sig med forleningen. 22 Hermed var en
helt ny juridisk og - vigtigere - politisk situation indtrådt. En
situation, som nu fik konsekvenser for Ecksteins forhold til hans
bornholmske forlening.
Det var derfor ganske overensstemmende med denne nye tingenes tilstand, at Karl Gustav allerede den 28. august fra Utterslev
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foran den belejrede danske hovedstad kunne meddele sin bornholmske lensmand, at han havde resolveret «på Edert Vnderdånigst
ansokiande j nåder att forahra« denne oberstløjtnant Ecksteins
»Afwell och mobilier.«23 Det kan derfor ikke undre, at Printzenskold afsluttede sit næste brev til kongen af den 8. oktober med

Karl X Gustav. Maleri i olie af Sebastien Bourdon ca. 1653. Svenska
Nationalmuseum.
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at takke denne for hans store nåde altid, »såwallsom deth iagh
af ofwanbem:te den 28. Aug: hafwer Vndfånget.«24
Således var det nu - da der, som vi har set, var indtruffet en
helt ny juridisk og politisk situation - lykkedes Printzenskold at
sikre sig den indtil dette tidspunkt Eckstein tilhørende avl og løsøre
fra sin konge, der jo ved Roskildefreden havde erhvervet de rettigheder, som tidligere havde ligget under den danske krone.
Ganske vist nævner den kongelige skrivelse i den konceptform,
hvori den i dag alene kendes - og for den sags skyld andet kendt
materiale - ingen nærmere afgrænsning i henseende til hvilket af
dennes gods på Bornholm - det hele eller blot dele deraf - retten
til at besidde gjaldt. Men i hvert fald må denne have omfattet som kilden alene udtrykker sig - den brugsret og det løsøre på landet, som indtil nu havde været tilstået Eckstein. 2 1\ Og dennes rettigheder havde dog først og fremmest været knyttet til Simblegård.
Som altså tidligere Eckstein - lad være gennem lensmanden
Gersdorff - således nu Printzenskold - lad være, at han selv var
lensmand - i besiddelse af det attråværdige kongelige gods i et
forleningsforhold. Ændringerne kom til udtryk i personernes navne,
derimod ikke i godsets retslige status. Scenen var den gamle, de
optrædende de nye.
Problemet
Så vidt synes alt klart. Derimod er det straks langt mere usikkert,
hvad der siden skete i denne sag, der først og fremmest belyser det
svenske styres hele indstilling til de under roskildefredsforhandlingerne afgivne løfter om de fremtidige forhold i de tidligere danske
landsdele. For - som vi har set - ændrede Karl Gustav først sin
holdning på dette punkt fra det øjeblik, da han - efter sit nye angreb på Danmark - ikke længere følte sig bundet af de indgåede
traktatbestemmelser. Men det afgørende må dog være om denne
ændring i holdning medførte konkrete praktiske ændringer. Problemet er først og fremmest dette, om det så også lykkedes Printzenskold at udnytte den kongelige skænk eller - udtrykt med andre
ord - om herefter da Simblegård nåede at blive taget i effektiv
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besiddelse af
søge løst.

Slfl

nye forpagter. Altså et væsentligt problem at

Stiller man den hidtidige lokalforskning over for dette problem
erkendes meget snart, at der endnu ikke er fundet nogen klar løsning. Uden at problemet er blevet gjort til genstand for en selvstændig analyse, er der i diverse sammenhænge blevet fremsat
forskellige synspunkter, der vedrører denne sag: Enten er problemet
slet ikke blevet erkendt,26 eller, hvor dette er tilfældet, er de stillede
spØrgsmål både blevet besvaret negative 7 - som den fremherskende
vurdering - eller modsætningsvis positives - som den undtagelsesvise, men senest udtrykte sådanne. Denne babyloniske forvirring
kan vel delvis tilskrives kongebrevets lapidariske udtryksform, men
årsagen hertil må dog først og fremmest søges i den kendsgerning,
at det Øvrige af forskningen hidtil kendte kildemateriale stort set
tier på dette punkt. Lad os her underkaste det interessante, men
vanskelige problem en nærmere undersøgelse.

Problemets lØsning
Til en argumentation for eller imod tjener først det rent negative,
men nok så saglige: Den kongelige skrivelse om gaven indeholder
- som nævnt - intet udtrykkeligt forbehold angående Simblegård.
Hvis Karl Gustav havde haft tanker om sådanne i enten den ene
eller den anden retning er det mest nærliggende at antage, at han
her - som vi kender ham fra andre sammenhænge - ville have
givet sin lensmand nøjere instruks herom. Dette som det faste
udgangspunkt for antagelsen, at Simblegård - trods unævnt ved
navns nævnelse - må være omfattet heraf.
Men dernæst kommer, at lensmandens takkeskrivelse - som heller ikke udtrykkeligt nævner gården ved navn - tydeligt vidner om
hans taknemmelighed over for kongen og hans brændende iver for
at sætte sig i besiddelse af gaven: Når vi betænker Printzenskolds
mere personlige aflønningsproblem, er der næppe nogen som helst
rimelig grund til at afvise den mulighed, at han straks ved modtagelsen af kongebrevet har gjort anstalter til en overtagelse af det
18
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eftertragtede gods og har kunnet udnytte dette effektivt gennem et
par måneder, indtil de tragiske begivenheder så brat afbrød hans
livsbane i begyndelsen af december det samme år. 29

Johan Printzenskold. Maleri i olie af ukendt kunstner ca. 1650. Svensk privateje.
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Når disse ting er sagt, kan det mere positive fremføres i argumentationen: Som det fremgår af nedenstående bilag er der til vore dage
i Det kongelige Bibliotek i København bevaret et håndskrift på
6 foliosider, som kalder sig »Register welches insichhelt ein Verzeichnis Alleder Sachen so auff Simbligarrten, gefund und hernacher nach dem Schlosse gefiihret, aber bey Einreumung des
Schlosses, wieder alles Vergossen, und wieder Eingesandten Parol
Vnnd Geløbnis weggenommen. Auch dero Sachen So mein S: Ehe
Man von bemeldte n Symbligard schon Sachen nacher Schweden
iibersandt. «30 Oversat til dansk bliver den alenlange titel - i Øvrigt
typisk for denne barokkens tidsalder - at forstå noget som sådan:
Et register, som indeholder en fortegnelse på alle de sager, der blev
fundet på Simblegård og senere ført til slottet, men ved dettes rØmning alt glemt og mod indsendt parole [æresord?] og tilladelse bortfjernet. Også på sådanne sager som min salige ægtemand allerede
[har] oversendt til Sverige.
Dette håndskrift, som ikke tidligere har været benyttet af forskningen - formentlig på grund af både skriverhånden, der fremtræder særdeles gnidret, og sproget, som optræder på et ret så lemfældigt tysk - må her underkastes en - så vidt muligt - grundig
kildekritisk undersØgelse og fortolkning.
Vedrørende de ydre kriterier bemærkes straks, at i hvert fald
tre forskellige hænder optræder: De egentlige håndskriftssider er
beskrevet med en og samme hånd - det er denne ret gnidrede skriverhånd, som har nedfældet på det ret primitive tyske det egentlige
register - hvorimod der på den sidste af disse optræder en anden
hånd i underskriften - der dog næsten er ulæselig i den nu bevarede
tilstand - som er nedfældet på svensk. Men endnu på denne sidste
side - som en slags forsøg på at gengive den utydelige underskrift samt på bagsiden af håndskriftet - som en art kommentar til dettes
hele indhold - finder man den palæografisk set senere trediehånd,
der skriver på dansk. Det er indiskutabelt, at førstehånden bærer
præg af det 17. århundrede - nærmere bestemt må den stamme fra
århundredets midte - hvilket tilsyneladende også gælder selve un-
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derskriften; derimod er den senere trediehånd formet med amtmand
Urnes 31 sikre og elegante hånd.
Hermed er de indre kriterier overensstemmende: Håndskriftet er
»Gegeben Vnnd Vntterschrieben In Rønne den 17. October Anno
1659 »af« Anna Hård cn hogh Bedrofvat Encka«32 - d. v. s., at

Synsforretningen af 1659 om Simblegård. Afskrift i Det kgl. Biliotek, Ny kgl. Sml.
634a fol. Faksimilen forestiller dokumentets sidste side med de tre forskellige hænder,
som er omtalt i teksten.
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udstederen netop er den Anna Hård, med hvem Printzenskold havde
været gift i sit andet ægteskab, og som efter hans død i december
det foregående år så tragisk var blevet enke. Efter disse begivenheder
havde hun tilbragt fangenskabet med sine børn først på Hammershus, senere - fra 1659 januar, da en dansk forvaltning var blevet
etableret på det oprørske land - hos rådmand Jens Anscharissen just
i Rønne, hvorfra hun endelig synes at være afrejst næsten et år
senere, antagelig i foråret 1660,33 næppe uden en vis overensstemmelse med de fredsunderhandlinger mellem de nordiske riger, som
i maj resulterede i freden i København.
Ægthedsproblemet synes derfor ikke stort: Der er næppe tungtvejende grunde, der taler for, at vi her ikke står ved en afskrift af
originaldokumentet,34 der synes både samtidig - og pålidelig.
Vidneværdien synes den bedst tænkelige: Hensigten er nemlig
klart og tydeligt den at nedfælde på papir den nødvendige registrering af indboet på Simblegård på dette tidspunkt, da fru Anna må
antages at have forberedt sin afrejse fra Bornholm. Det afsluttende
og endegyldige regnskab for forvaltningen af godset skulle aflægges.
Med andre ord er formålet med dokumentet at aflægge regnskab
for løsøret, det vil sige dels de genstande, som Printzenskold forefandt ved sin overtagelse af Simblegård i efteråret 1658, dels de
genstande, som han i de kommende par måneder nåede at føre
henholdsvis til slottet - altså Hammershus, hvor han indtil da
havde resideret - og til Sverige - formentlig til godset i Småland,
Printznas. Til dette spØrgsmål er vor fortegnelse den eneste bevarede af sin art - altså en primær kilde - sikkert i en skøn blanding
af både førstehånds- og andenhåndsviden. Rimeligt er det jo at
antage, at fruen - omendskønt hun i dokumentet intet udtrykkeligt
nævner desangående - kan have kendt de foretagne transaktioner
i grove hovedtræk. Næppe at alle detaljer har været kendt af hende,
der formentlig kan have hentet sin viden enten i form af samtidige
notitser eller efterladenskaber fra manden; utænkeligt er det næppe
heller, at hun senere kan have søgt hjælp hertil fra de personer,
som i sin tid må have bistået Printzenskold med den praktiske del
af arbejdet ved overtagelsen af og dispositionen over godset. De i
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dokumentet udtrykkeligt nævnte personer, som herr Hagen til Klemensker sogn (fol. p. 1),35 jomfru Anna Sophia (ibid.)36 og Herman Mortensen (p. 4)37 kan i så fald meget vel være vore førstehåndsvidner.
Dokumentets udtryksform er særdeles prosaisk: Det er inventar
af forskellig art, der her optælles, tørt og kedeligt, i skær kontrast
til hvilket netop underskriften fremtræder, når Anna Hård til sidst
underskriver sig som hØjt bedrøvet enke. Endnu på dette tidspunkt
synes hun tynget af en dyb sorg over mandens alt for tidlige død.
Ser vi lidt nærmere på indholdet, er dispositionen af stoffet ganske klar, som man just må forvente det ved en slig synsforretning.
Dokumentet falder i fire afsnit: Det første omhandler de rekvisitter,
der er ført til slottet (fol. pp. 1-2) - altså fra Simblegård til Hammershus. Det drejer sig om sengetøj - hvoraf en del senere er blevet fundet hos herr Hagen i Klemensker sogn38 - køkkentøj og
andet husgeråd - hvoraf senere en mindre del overleveredes til
jomfru Anna Sophia39 af fruen på slottet - møbler og husdyr (herunder 21 får og 12 svin). Det andet derimod sådanne rekvisitter,
som forblev på gården (pp. 3-5) - altså på Simblegård. Også her
tales om sengetøj, husgeråd, møbler samt dyr (herunder alle heste
og hornkvæget med undtagelse af en ko, der blev slagtet på slottet).
Tredie afsnit opregner de effekter, som jomfruen40 atter modtog på
slottet (pp. 5-6) - altså sådanne rekvisitter, ~om er blevet tilbageleveret Simblegård. Atter husgeråd - hvoraf dnsagerne dog var
blevet sendt til Liibeek af Herman Mortensen/1 men fadene havde
han atter bragt hid - møbler, husdyr (12 svin, dog mangler bl. a.
10 lam) og sengetøj, hvorunder der, ligesom vedrørende kornet,
henvises til Herman Mortensen, om hvis forretninger - med Liibeek
- intet sikkert vides. Endelig omfatter det fjerde og sidste afsnit det
løsøre, som sendtes til Sverige (p. 6). »So wahr helffe mir Gott
Vnnd Sein Heiliges wort«, idet det øvrige blev borttaget på slottet!
Herunder nævnes nogle få møbler og noget sengetøj. Endelig henvises i en efterskrift vedrørende kornet dl Herman Mortensen: Angående dette ved den højtærede oberst - velsagtens Michael Eek·
stein, der jo atter 1659 den 7. januar havde sat foden på bornholmsk
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jord som landets nye kommandant42 - hvorledes hun har ordnet
sig med denne, idet han nemlig har givet hende det svar, at han
overfor obersten vil aflægge et rigtigt regnskab.

Konklusion
Vor konklusion på underSØgelsen og fortolkningen af det fremdragne dokument må være, at der her er tale om en kilde, som trods sin blanding af første- og andenhåndsviden - er et primært
vidnesbyrd om selve synsforretningen 1659 oktober mellem Anna
Hård og Michael Eckstein vedrørende Simblegård i de sidste måneder af det svenske styre det foregående år. Et nyt aspekt af dette
styre er hermed blevet fremdraget af glemselens mørke. I studiet af
Bornholms historie i det bevægede år er vi herigennem kommet et
stykke længere frem.
Set i det lidt større perspektiv står vi nu for det første med et
uomstødeligt bevis på, hvorledes det altså er lykkedes den svenske
lans- og slotshovding Johan Printzenskold at overtage og disponere
selvstændigt over den væsentligste del af den brugsret og det løsØre, som tidligere havde tilhørt oberstløjtnant Michael Eckstein,
efter at den svenske konge ved krigsudbruddet i sensommeren 1658
- da der indtraf en ny politisk og juridisk situation - havde konfiskeret hele herligheden - nemlig simblegårdsgodset. Og i forlængelse heraf er det tydeligt godtgjort, hvorledes en stor del af dette
løsøre i det sene efterår af den nye forpagter på det kongelige gods
er blevet overført især til Hammershus - hvorfra senere noget kom
tilbage igen, da det svenske styre på landet var brudt sammen men også til Sverige. At Printzenskold herigennem handlede både
juridisk forsvarligt og menneskeligt forståeligt, kan næppe bestrides: Han disponerede herved over sin rette ejendom, ligesom hans
lyst til at smykke både sin foreløbige residens - Hammershus - og
sit hjem - det smålandske Printznas - forekommer naturlig.
Mere snævert betragtet synes det ligeledes at fremgå, at fru Anna
under selve synsforretningen bestræber sig på at få så vidt muligt
alt med, ihvorvel man i dag ikke helt kan frigØre sig fra det bestemte indtryk, at denne synsforretning må have været lieesom et
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overkom for hende. Vel ikke så underligt: Her sad hun - på samme
tid enke og moder for flere mindreårige børn - i et fangenskab i et
fremmed land, hvis befolkning måtte nære alt andet end venlige
følelser over for hende, der nu skulle stå til ansvar for nogle af den
afdøde mands dispositioner.
For det andet får vi ved denne lejlighed et særdeles kærkomment
indblik i inventaret på den bornholmske storgård ved midten af
det 17. århundrede, som allerede samtiden - Ravn kan være et af
mange eksempler på dette - priste så hØjt. Her er - for bornholmske forhold at regne - i ordets bogstaveligste forstand tale om
rigdom, en rigdom, som givetvis var enestående dengang herovre.
Vel ikke så mærkværdigt, når det dog betænkes, hvem der da færdedes her. Det var den adelige overklasse, der havde sin gang på
det statelige kongelige gods. Langt mere enkelt formede sig livet
for flertallet af befolkningen, den bondebefolkning, som trods alt
var samfundets rygrad, men som har efterladt sig så lidt, der kan
fortælle eftertiden om deres kår.
På spØrgsmålet om Simblegård i de senere efterårsmåneder 1658
har været bolig for den svenske lensmands familie, som den tidligere - i hvert fald tidsvis - havde været det i den danske tid, kan
næppe gives noget entydigt svar. Eftersom intet materiale - det
fremdragne dokument medregnet - vidner tydeligt herom, må dette
vel betragtes som lidet sandsynligt. Hvorfor - kan man jo også
spørge med udgangspunkt i denne synsforretning - førtes effekter
herfra til det forfaldne Hammershus? Vel især fordi Printzensk6ld
fortsat agtede at have sin faste residens på dette - militært set mere sikre, men - som bolig betragtet - ret uhyggelige sted. Det
var jo netop på denne tid - nærmere bestemt siden begyndelsen af
november 4 :l - at han bemærkede et stemningsomslag i vide kredse
af den bornholmske befolkning, der både ytrede sig som protester
over skattebetalingen, og - hvad der nok måtte mane til eftertanke
- trusler over for ham selv. Modsat hvilket tilsyneladende står det
aktive samarbejde, man fra svensk side synes at have haft med rØnnekøbmanden Herman Mortensen.
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Afslutning
Ja, men kan der ikke være tale om et falsum, et noget senere falskneri af stor dygtighed eventuelt med den bagtanke at sætte Printzenskold - mindet om netop hvem en senere eftertid længe malede
i så dystre farver - i et uheldigt lys? På dette spØrgsmål kan dog
svares et bestemt nej!
For det første må der her henvises til ovenstående kildekritiske
undersøgelse af selve dokumentet/ 4 der udelukker denne mulighed.
For det andet må der også peges på Urnes redegørelse for dokumentets proveniens - at han 1747 erhvervede det da forslidte
skrift, der var ført i hånden af tidligere birkeskriver Jens Olsen,
af enkefrue, kaptajninde Fischer i Nexø, der var barnebarn af
oberstløjtnant Michael Eckstein - som må anses for sandsynlig,
skønt hans juridiske vurdering af Printzenskolds fremgangsmåde
med Simblegård næppe holder stik.45 Afgørende er imidlertid her
som andetsteds, at dokumentets udsagn - at Printzenskold har overtaget og disponeret med Simblegård - klart synes at kunne verificeres af andet samtidigt kildemateriale. Til denne side af problemet
vil vi sluttelig vende os.
På dette sted er det imidlertid nødvendigt endnu engang at kaste
blikket noget tilbage i fortiden: Medens den bornholmske opstand
mod det svenske styre var under udvikling, anmodede - under delegationens ophold i det indesluttede København 46 - Peder Olsen og
Mads Pedersen Kofoed som Bornholms fuldmægtige 1658 den 23.
december Frederik III om efter indbyggernes ønske at forordne
netop oberst Michael Eckstein som kommandant, således at han
straks efter vindens føjelighed did til landet må indskibes, helst
fordi han altid sig som en god dansk patriot haver ladet befinde,
så og fordi han der på landet haver sin middel og ejendom »saauit
dj suendsche iche fra hannem taget haffuer« med 200 gode danske
soldater, 30 gode ryttere og 4 feltstykker med 2 gode konstabler.47
Denne ansøgning - som altså den fØlgende dag resulterede i Ecksteins udnævnelse 48 - er ikke alene interessant derved, at den klart
begrunder ønsket med en national holdning, som delegationen
åbenbart tilskriver obersten, men også - og især - at der tydeligt
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lohan Printzenskold og Anna Hård med deres fem børn. Epitafium af ukendt kunstner
1662. NorM Sandsjo Kyrka. Foto ved Ignotus.
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henvises til hans bornholmske ejendom, om hvilken det utvetydigt
siges, at denne i hvert fald delvis er blevet ham frataget af svenskerne.
Og i logisk fortsættelse heraf, at Eckstein selv på selve udnævnelsesdagen den 24. december i sin på tysk affattede betænkning
til kongen - hvor han stillede forslag til løsning af en række
spØrgsmål vedrørende det fremtidige hverv - bad denne om at
ville begunstige ham selv »wegen meiner abgenommenen Gliter«.4'l
Her taler obersten jo tydeligt om gods, der er blevet frataget ham.
For en fuldstændigheds skyld skal lige føjes til, at Eckstein
kun fire dage senere - den 28. december - modtog et kongeligt
brev lydende på restitution. 50 Frederik III havde hermed genindsat ham i hans gamle rettigheder.
Det hermed fremførte kildemateriale - der dels bygger på første-, dels på andenhåndsviden - vidner overensstemmende derom,
at gods på Bornholm tilhørende Eckstein er blevet ham frataget
i den svenske tid. Men den vanskelighed, at intet deraf direkte
nævner Simblegård, skal dog ikke tilsløres her. Men på den anden
side var Ecksteins bornholmske gods - som vi ovenfor har set
det - ubestrideligt og først og fremmest hans forlening af just
Simblegård. Den mest nærliggende tanke er da denne, at når et
i øvrigt ellers velunderrettet materiale enslydende taler om oberstens gods i almindelighed, må der være tænkt på just simblegårdsgodset.
Det var således på denne baggrund, at Michael Eckstein - med
kongebrev i hånd - efter sin ankomst til Bornholm i det nye års
første måned kunne afkræve Anna Hård den synsforretning vedrørende Simblegård, som han - hvad vi i dag kan se takket være det
fremdragne dokument herfra - jo også fik indrømmet ni måneder
senere. Det var netop på Simblegård, at Eckstein fra nu af tog
bolig i de næste mange år, indtil han - ved sin død 1673 51 - blev
afløst af ritmester Caspar Westerwald, som i den følgende menneskealder igen kom til at forvalte godset for kronen.
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Simblegård set fra syd. Gårdens nuværende bygninger stammer dog fra en senere tid.
Foto ved Gert H. Jørgensen.

Og med Caspar Westerwald som indehaver af den kongelige
forlening af Simblegård er ringen endelig sluttet. Vi er nu atter
tilbage hos vor lærde krØnikeskriver i Aaker degnegård, der i
sine optegnelser just anfører, at denne officer på hans tid besad
Simblegård. 52
Det kan synes mærkværdigt, at Ravn - det 17. århundredes
uvurderlige og primære kilde til bornholmske forhold i bred almindelighed da - i sin historieskrivning slet ikke nævner de på disse
linier skildrede tildragelser vedrørende Simblegård i 1658. Men
ved nærmere eftertanke er denne hans påfaldende tavshed vist
ikke så uforklarlig endda.
I forbindelse med skildringen af begivenhederne i 1658 henviser
Ravn udtrykkeligt til Bornholms Manifest53 - som en bornholmsk
historiker mente var datidens stridsskrift afgivet til kongen, og
som alene er bevaret i form af Ravns gengivelse heraf54 - som
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vel nok mere var en fremstilling af bornholmernes opstand som
sådan. Og under denne kom Simblegård - så vidt vi ved i dag55 ikke til at spille nogen egentlig rolle. Men det er også særdeles
karakteristisk for vor flittige Aaker-degn, at han i sin værdifulde
beskrivelse af Hammershus i rækken af kongelige lensmænd med
sæde her udelader Printzenskold. 56 Set med Ravns øjne forståeligt
nok: Når alt kom til alt, var også han et barn af sin tid, en god
dansker, der tænkte i nationale baner. Lærdommen havde også
her sin tydelige afgrænsning. 57
Men tiderne skifter og med dem menneskene. Endnu mere end
et hundrede år skulle den statelige Simblegård - som Ravns tid
oplevede den - forblive i kronens eje, indtil staten i forbindelse
med de store landboreformer ved udgangen af det 18. århundrede
bortsolgte sit krongods. Simblegård overgik hermed til den private
ejendomsret, som eftertiden kender.

BILAG

KB. NKS. 634a Fol. Afskrift fra tiden efter ca. 1660.
Register:1 welches insichhelt ein Verzeichnis Alleder Sachen so
auff Simbligartten, gefund und hernacher nach dem Schlosse gefiihret, aber bey Einreumumg des Schlosses, wieder alles Vergossen,
und wieder Eingesandten Parol Vnnd Geløbnis weggenommen.
Auch dero Sachen So mein s; Ehe Man Von bemeldten Symbligard schon Sachen nacher Schweden iibersandt.

Nachdem Schlosse kam [wed arand?] gefiihret
1 V ntterbette mit Band rand, war Newe
1 Eltere V ntterbette.
Ein Neu diin bette
Ein Newe Blawrand haupt Pfiihl
Diese Sachen wiirden bey Her Hagen Zu Clemetscher Sogn 2
gefunden
Auff dem Gartten an Silbern geschirren
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Ein Kanne
Ein Vergiild Kleiner Pockahl
5 Silbern lØpffel
Die Kannen Vnnd løffel bekam die ]ungfrau anna Sophia3
wi[eder]
Von mir auff dem Schlosse
Bette Kleider
4 Vntterbette
4 haupt Pfule
1 haupt Kussen kam nachdem Schlosse
2 daunen bette.
1 klein Alt ober bette
1 grober hauptpfuel
4 gemeine Lachen
1 haupt pfuel
1 Vntterbette
Ein Grosse Kiste
Ein Ausgeschnitzte Kiste
3 Kisten vnnd ein Alten Kuffert
3 Flamische benckpfule.
5 Alte Stuel Kussen. vnnd 6 Newe
Zinnere Schlussel waren 19 darVon wurden 16 nacher Liibeck
gesand vnd mit gegossen 3 aber blieben auff dem gartten.
8 Zinnere teller darVon blieben 4 auffdemgartten 4 aber wiirden
auch mit gegossen
1 Zinnere flasche.
2 Zinnere Saltzier. 2 Schalen. 1 Kanne. 2 Kammer topffe dieses
vnnd ingesampt nacher Lubeck ges and vnd mit gegossen: Ausgenommen einen kammer Topff
2 Schalen darVon blieb Eine auff demgartten
1 Morsser
1 Becker
1 Zewer fas
2 Kessel
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Ein Kammer topff
Ein Kupffere grape
2 hecheln Ein blieb auffdem gartten
2 Schwartze Kisten Ein B [lieb] wieder
8 Vergiilte Stein fass
2 Stein topffe ynd Ein Steinere [ta]ffle
14 Papiere tafflen
Ein Klein Messings Stoop
10 Messings hacken
Ein Zewer becker
Ein klein kupfferegraape welcher alt
Ein gelber Kuffert
6 Ausgehawer Sthuele
1 Gros grun tischdecke
1 Kiste mit grossen Lichten
1 Kuffert mit Klein Lichten
]ungfra1J wagen
2 Tonn Bøtter
2 Bismer Ein Blieb auff dem gartten
6 Kleine geneue Sthuele darVon kamen 2 nachdem Schlosse
Bin flamisch Webe
dreyfues
Bin Mangelholtz
3 Spin rade kamen nachdem Schlosse Ein blieb auffdem gartten
4 Speck Eøcten kamen nachdem Schlosse.
21 Schaaffe V nd Lammer kamen nach dem Schlosse. 2 Stvcke
blieben auffdem gartten geschi.achtet. Ein kam nach RØnne Zu des
Her Kindern 4 Ein wurde nach dem Schlosse gefuhret wurd auffgeschnitten da befand sichs das Sie hatten Korn gefressen des wegen
Viele Sturben.
19 Grosse
Ein lynge Kuhe wurd affdem Schlosse geschlachtet
12 Schweine
7 bereitete Schaff felle
der Korb mit den Kerssen belangend wurden weg geraffet: ich
Empfing nicht mehr als 8 stiicke darVon.
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Folget nun VerZeichnis des U] auffdem Gartten Verplieb.
Ein daunen Bette
Ein alt V ntterbctte
1 Vntterbette
1 Vntterbette
Ein haupt pfiiel
5 Schaaff Scheeren
3 Zinnere teller
1 Leuchter
1 Staflerer muhle
1 hechle
1 Grosses newes grunes Schap.
1 Garn wiede
9 Rothe Teller.
1 Ein Alt fas
Ein Kreuter pof
Ein Alter Spiegel
Ein Schwartze Kiste
2 Grosse Kupfferer braw pfannen
Ein Alte Pfanne
2 Diichssen
Ein Banckpfuel Von fellen uber Zogen
Ein Griine Bette mit pfulern
Noch Ein ander Span bette
3 Wagen
Ein bessewer
Ein gelb Lumer pot.
bier Vnnd Wein glas
Ein Spaar lahen gruhn.
Ein Kleines Spinrath.
Ein gros tisch von Esche holtz welches man kondte Zusammenlegen
Ein Klein tisch
Ein Baw Kufen.
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4 Silber Speck vnd Etwas alt fleisch
Alle Pfferde kuhe Vnnd Ochssen. Ausgenommen Eine kuhe, Sle
blieb aufm Schlosse geschlachtet
3 Kalkaunische hener.
2 Tische
3 Kisten baucke Kisten
2 Weiss e Kriiesse
2 Tonn goutze
Ein grosse Kehl Kiste
Ein bette in der Magdeka (ammer]
2 bette Zun Knechten
Ein bette in der Gaste Kammer
Folcks Bette Kleider
5 V ntterbette
Ein hauptpfuhl
2 Lachen.
2 Stvcke bette decken.
Dargegen hat die ]unfrau 5 wieder Empffangen Auffdem Schlosse:
darVon ist Eine Kleine VerZeichnis selber hat (sie?] damahls
Empffangen. 6
Ein Silberne kanne. 5 Silberne Løffel
2 Gemeine Lachen
50 mark Zinnen wurden von Simblegartten genommen unde
nacher Llibeck gesand bey Harmen morttenesen. 7 Die Gefesser die
Er weder mit anhero brachte Als nemblich 7 Schlusseln 14 teller 2
Zinnern Schalen Ein kammer topff. 8 Weilen aber das weggenommen, Empffing die ]ungfrau dalgegen Zueen grosse Zinnern Lelichter V nnd Etzliche Zinncrn Schussel. beneben 4 Schusseln so ich
]hr gab Zu Verwahrten Ynd 4 teller.
Ein Kammerpott.
Ein Messinge Lelichter.
Bin graapen V nnd noch darZu Einandern newen grapen.
Eine Schwartze Kisten.
Braten wender.
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6 Ausgehawere Sthuele
3 Kleine gI asserne flaschen
Jungfrau wagen.
Die Bilter inder Stue ben
6 oder 7 Stucke grosse vnd Kleine bette Kleider.
2 Schappe Ein Kleiner tisch. etc.
Bin Newen grossen Spiegel
Richtige Antwortt auff die BeyLage.
2 T 0nnen vnd 2 Verthen Butter
Ein Halb Tonne geschmoltzen tallich kam nach dem Schlosse. die
Stuck wurden auff dem g[artten] Verbraucht.
4 Seiten Speck Kamen nachdem Schlosse.
die Kiste mit Buchern. Kam auch nach dem Schlosse
die 2 Stueken Leinwand kamen auch nach dem Schloss
1 Schlaff peltz Kam auch Nach dem Schlos
Etzliche Von den heiden Lachen Kamen nach dem Schlosse,
Etzliche pl.ieben auff dem gartten
Bine Junge Kuhe wurd auff dem Schlosse geschlachtet
Wie auch 12 Schweine
1 Tonne gesichtet mehl
5 tonnen Maltz
kam nachdem Schlosse
10 Lammer felle
[2 schaff felle]
1 dverg foes
1 Rost
2 Yz pfund griin wollen garn
Ein brat Spies }
. ff
hl
kam nach dem Schlosse
1 S10 mØ e
15 Tonn haber Kan ich nicht mit guten gewissen bezeugen wodie
hin kamen.
3 Tonnen Rocken Kamen nach dem Schlos.
3 Tonn federn wurden auff dem gartten weg gestohlen Zu selber
Zeit wie die Sachen beschrieben wurden
8 Harnisch 5 storm hute Kamen nach dem Schlos.

l
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10 Rhl angelde. Von selben habe ich nicht einen Scharff empfangen
Etzliche Kamen nach dem Schlosse
das stuck leinwand kam nach dem Schlosse
Von dem Korn Bey Harmen Mortenssen9 wis ich kommen ausflihrlichen nach recht Zugeben Etwas bekam Ein Llibischer Kauffman
Vor Leinwand; So Erinnere ich mich das Harmen10 befehl bekahm
Ersolte Etwaz mit sich fuhren nacher Llibeck obEr solches gethan
weis ich nicht.
DarVon Blieb Nacher Schweden gesand, Vnnd nichts im geringsten mehr. So wahr helffe mir Gott Vnnd Sein Heiliges wortt.
Das ubrige ward auff dem Schlosse weg genommen.

diese Sachen
Wurden nach
Schweden
gesandt

Ein gelb Arcke
Ein gros Schwartze Kiste
Ein Schwartz Schrein in welchem des Herr
Obristens Blicher.
Ein gelb Kuffert Ynd ein Klein eingelegtes
Schrein, gemahlet
3 Stucke bencke pfuhle
6 Kleine Stuel Kussen
3 Vntterbette
3 gute Oberbette. Vnnd Ein Klein alt dunbette
4 haupt pfuhle.
Ein Klein Verglildet Pockahl Von 14 oder 16 Loth
Ein gruhne tisch decke.

Gegeben Vnnd Ymter
schrieben In RØnne
den 17 Octobr
Anno 1659

Anna Hård en
hogh Bedrofvat
Enckal l
Forestaaende snart ulæselig
Navn Synes mig skal være saaledis:
Anna Hårdten eller Horgen
hogh Bedrofvat
Encka12
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Das Korn Bey Harmen MorttenssenI3 Belangend So wisse der
Hoch GeEhrte Herr Obriste14 wie ich mit bemeldten Hermen
Morttenssen I5 des wegen geordnet; daEr mier Zur antwort gegeben
das Er dem Herrn Obdsten wolle darVon richtige rechnung erlegen; ohn 12 Tonnen so darVon bey meines S: Mannes anleben
genommen. 16
Pro Memoria. 17 Dette gamle fors litte Skrift bekom jeg Anno 1747
af Encke-Frue Capitaininde Fischer i Nexoe,' Hun var en Daatter
af forrige Lands Dommer v: Eckstein, hvis Fader Oberste v:
Eckstein blev strax efter Printzenskiolds Død med nogle gevorbene Ryttere hidoversendt at være Commandant her paa Bo1'ringholm. Af andre Documenter har ieg kundet erfare: denne
Oberste von Eckstein maae forhen have boed her paa Landet
og havt Simlegaard i Clemmens ker Sogn enten til Pant, eller i
Forlehning, eller i andre Maader udlagt. Da Krigen gik an med
Sverrig, maae han d være komen til Norge, der som Major at
tienne; Men have efterladt en stor deel af sin Boe-Have paa
Simbleg: samt et Fruentimmer, ]omfrue Anna Sophia, Nem!:
en Daatter, til at forestaae Gaardens Huusholdning. ]midlertid
da Landet blev til dend Svendske Krone overladt, maae Printzenskiold have ladet fra Simleg: bortføre alle Meubler etc. hen
til Slottet Hammershuus, og nogle over til Sverrig. Derimod,
som det just skede, at Eckstein kom strax efter Printzenskiolds
Død herover, haver hand krævet Specifikation og Forklaring af
Printzenskiolds Enke ang: forberørte Meubler; hvilket synes at
skal være forestaaende Specifikation. Saavidt synes mig at have
kendt til Oplysning udfinde for avieuse Effterkommere.
IC URNE
NB. IB Nuværende Bye- og Birke Skriver S:e Lars Birck kiender
dette Documents Skrift at være skreven af da værende birke Skriver
Jens Olsen, efter andre i Hænde havde hands overblevne Skrifter Da Bornh: ikke var et af Sverrig erobret, men ved Freds Tractat
handlede Printzenskiold ikke ret, at egenmægtig skalte og valte
med Ecksteins Gods paa Simblegaarden etc.
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HENVI SN INGER
1. Om Ravns omgangskreds se: M. K.
Zahrtmann: Rasmus Pedersen Ravn
og hans Borringholms Krønike i
Johs. Knudsens udgave 1926 pp.
2 H.
2. Ravn: Chronica, 1671 pp. 97 ff jfr.
p. 147.
3. Der henvises her under et til de
gængse oversigtsværker.
4. Om begivenhederne i 1643-45 se
især M. K. Zahrtmann: Bornholms
Tilskikkelser i Christian 4.s sidste
Svenskekrig (1643-45) i Bornh. Sm!.
1909. Bd. 4. pp. 101-74 og samme:
Borringholms Historie. 1934. Bd. 1
pp. 232-54.
5. Om Simblegård under Ulfe1dt se:
Karl M. Kofod: To bornholmske
Storgaardes Historie i Bornh. Sm!.
1917. Bd. 11 pp. 117 f jfr. dog
Ravn p. 155 .•... en ringe tid paa
Cimblegaard. «
6. Gersdorffs lens brev i RA. DK.
Skaanske Registre. 1572-1660. Bd. 6.
7. GersdorHs åbne brev af Kbh. 1651
9/9, afskr. ved!. brev fra Johan
Printzenskiild til G. O. Stenbock af
Rønne 1658 17/5 i SLA. SK;G.,
trykt i Bornholm 1658 - Kilder
(Bornh. Sm!. II, 6), 1972 pp. 64 f.
8. Ecksteins bestalling af 1657 23/4 i
RA. DK. Fortegnelse over Bestallinger m. m. Militien Tillands og Tilvands vedkommende 1657-60. Bd. 1.
9. Ecksteins kvittering af 1658 16/5 i
RA. HL. B. 1657-60. Bilag til Regnskabet. Or_
10. Fredstraktat af 1658 26/2 art. 9 og
16, or. i RA, tr. Danmark-Norges
Traktater 1523-1750 udg. af L. Laursen 1920. Bd. 5 pp. 234 og 236 f.
Om Bornholm under fredsslutningen se: Ebbe Gert Rasmussen: Bornholm 1658 (Bornh. Sm!. II,3), 1967
pp. 36 f.
11. Karl X Gustavs åbne brev af 1658
5/3 i SRA. RR, tr. i Bornh. Sm!.
II,6 1972 p. 13. Om Bornholm un-
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12.

13.

14.
15.
16.
17_

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

der Frederiksborgmødet se: Ebbe
Gert Rasmussen i Bornh. Sm!. II,3
1967 pp. 37f.
Se til note 7. Afskriften anfører nederst: .Dette er en Richtig copie AH
Originalen Vidner iag Vnderschreffne Agneta Ecksteins«, en tilskrift
som formodentlig hører hjemme i
denne sammenhæng.
J. Prinrzenskiild og J. Sylvius: Rannsakning af RØnne 1658 17/5, or.
bilag Num. 2 hertil, i dag SKA vedlagt den her beroende jordebog, tr.
Bornh. Sm!. II,6 1972 pp. 100 f.
Or. bilag til sm., smst., tr. smst.
p. 101.
Or. bilag til sm., smst., tr. smst.
p. 102.
Or. udskrift sms t., tr. smst. p. 104.
Karl X Gustav til Printzenskiild af
Giiteborg 1658 5/6, koncept i SKA.
SS. 26. 22043, tr. smst. p. 100.
Printzenskiild til G. O. Stenbock af
Hammershus 1658 26/8 PS, or.
SLA. SFGG., tr. smst. pp. 87 f.
Karl X Gustavs fuldmagt for Printzenskiild at være slotshiivding af Giiteborg 1658 28/3 i SRA. RR., tr.
smst. pp. 15 f.
Sammes bimemorial til samme af
smst. og sm. dato, tr. smst. p. 17.
Printzenskiild til Karl X Gustav af
Rønne 1658 7/7 PS, or. SRA.
STKM., tr. smst. pp. 53 f anmoder
om den ager og de engestykker ved
slottet, som den danske rigshofmester havde forpagtet til ridefogden
for 50 rdr.
Sm. til G. O. Stenbock af Hammershus 1658 24/6, or. SLA. SFGG., tr.
smst. pp. 68 f.
Karl X Gustav til Printzenskiild af
Utterslev 1658 28/8 i SRA, RR.,
tr. smst. pp. 25 f. Om forbindelsen
til ansØgningen se: Ebbe Gert Rasmussen i Bornh. Sm!. II,3 1967
pp. 96 f.
Prinrzenskiild til Karl X Gustav af
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RØnne 1658 8/10, or. SRA, STKM.,
tr. smst. pp. 55 f.
25. Se: Karl M. Kofod: To bornholmske Storgaardes Historie i Bornh.
Sml. Bd. 11, 1917 p. 119, M. K.
Zahrtmann i Borringholms Historie
1934 Bd. lp. 281, der dog tilføjer
det ganske uverificerbare • som Krigsbytte.«, J. Klindt-Jensen: Urolige Tider i Bogen om Bornholm, 1957 p.
288, i Disse Danske, 1958 pp. 54 f
og Ebbe Gert Rasmussen: Bornholm
1658 i Bornh. Sm!. II,3 1967 p. 97.
26. Se herom især de i forrige note
nævnte bidrag af Kofod, Zahrtmann
og Klindt-Jensens førstnævnte.
27. Se: J. Klindt-Jensen: Disse Danske,
1958 p. 55.
28. Se: Ebbe Gert Rasmussen: Bornholm
1658 i Bornh. Sm!. II,3 1967 p. 97.
29. Se smst. pp. 118 ff.
30. Afskr. KB NKS 634a Fol. i en
pakke indeholdende en del dokumenter til Frederik lILs historie jfr.
eftertrykte bilag.
31. Johan Christian Urne (1705-87) var
i tidsrummet 1740-78 amtmand på
Bornholm. Se om denne især: H.
Sonne Kofoed og N. C. Stangegård:
Klippeøens Mænd fødte og førte.
1948 pp. 152 f med suppl. litt.
32. Allerede Urne bemærker i sin tilskrift til dokumentet, at underskriften på hans tid er • snart« ulæselig,
men foreslår dog læsemåden: .Anna
Hårdten eller Horgen hogh Bedrofwat Encka«.
33. Se herom: Ebbe Gert Rasmussen
i Bornh. Sml. II,3 1967 p. 135, især
note 476.
34. Se hertil: Nedenfor under afslutningen, hvor Urnes redegØrelse for dokumentets proveniens anføres. Med
antagelsen at dokumentet er skrevet
af tid!. birkeskriver Jens Olsen, sandsynliggøres både dokumentets dårlige tyske sprog og forekomsten af
dansk stavemåde flere steder, f. eks.
da. ø i overskriftens .Geløbnis c •
35. Antagelig den herr Hagen Tønnesen

som 1658 var præst ved Sct. Clemens kirke. Se uverificerede liste
over de bornh. præster d. å., tr. Samlingar utgifna for de skånska Landskapens historiska och arkeologiska
Forening. 1876. Bd. 5 p. 21.
36. Formentlig enten selv datter af Eckstein eller muligvis guvernante for
dennes børn, som omtales af Printzenskold i brevet til G. O. Stenbock
af 1658 26/8 jfr. note 18.
37. Antagelig den købmand i RØnne,
som også i den danske tid havde været beskæftiget med leverancer til
kronen. Som sådan nævnes han i
Jens Lauridsen Risoms overslag af
Hasle 1658 28/9, or. bilag til Printzenskolds brev til Karl X Gustav af
8/10 i SRA STKM, tr. Bornh. Sm!.
II,6 1972 p. 57.
38. Se til note 35.
39. Se til note 36.
40. Se smst.
41. Se til note 37.
42. Se herom: Ebbe Gert Rasmussen
Bornh. Sm!. II,3 1967 pp. 134 f.
43. Se herom smst. pp. 107 ff.
44. Se ovenfor under problemets løsning.
45. Se bilaget: Urne synes at glemme, at
den svenske konge ikke længere følte
sig bundet af roskildefredstraktaten.
46. Se herom: Ebbe Gert Rasmussen i
Bornh. Sm!. II,3 1967 pp. 127 f.
47. Peder Olsen og Mads Pedersen Kofoed til Frederik III 1658 23/12,
or. i RA DK Koncepter og Indlæg
til Kopibogen for Bestallinger m. m.
Militien Tillands og Tilvands vedkommende 1658-60, tr. Bornh. Sm!.
II,6 1972 pp. 156 f.
48. Se herom: Ebbe Gert Rasmussen i
Bornh. Sml. II, 3 1967 p. 127.
49. Michael Eckstein til Frederik III af
1658 24/12, or. i RA DK Koncepter og Indlæg til Skaanske Tegneiser
1658-60, tr. Bornh. Sm!. II,6 1972
p. 160 jfr. vurdering af kilden
Bornh. Sml. II,3 1967 p. 127.
50. RA DK Skaanske Tegneiser 1657-60
jfr. forrige note.
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51. Extr. af Aaker kirkebog 1648-82,
or. LA, tr. Kirkehist. Sm!. 1889-91.
4 RK. I, p. 479 anfører hans død
RØnne 1673 10/3 og begravelse
Klemensker 26/3.
52. Ravn: Chronica 1671 p. 147.
53. Smst. p. 97.
54. M. K. Zahrtmann: Rasmus Pedersen
Ravn og hans Borringholms Krønike
i Johs. Knudsens udg. 1926 p. 9,
hvor det fremsatte synspunkt, at
Ravns fremstilling >vist« er en »næsten ordtro Gjengivelse« af manifestet, n::>k er at tage munden noget

for fuld, idet vi på dette punkt savner ethvert middel til at verificere
dette.
55. Der henvises her i det hele taget til
den seneste monografi om det svenske styre og den bornholmske opstand i Ebbe Gert Rasmussen: Bornholm 1658 i Bornh. Sm!. II,3 1967.
56. Ravn: Chronica 1671 p. 155.
57. Om Ravns hele antisvenske tendens
vedr. 1658-begivenhederne se: Ebbe
Gert Rasmussen i B::>rnh. Sm!. II,3
p. 29 f med note 23.

NOTER TIL BILAGET
1. Dette med følgende er skrevet med
skriverhånd.
2. Se til note 35.
3. Se til note 36.
4. En noget vag formulering: Er der
tale om Ecksteins eller Printzenskiilds
børn? Formentlig de første, da det
må formodes, at Anna Hård ville
anvende et andet udtryk om sine og
mandens børn.
5. Se til note 36.
6. Denne kilde synes desværre ikke bevaret.
7. Se til note 37.
8. De foregående 3 ord er tilføjet som
marginalnotits med samme hånd.
9. Se til note 37.
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10. Se smst.
Il. Underskriften er skrevet med anden,

samtidig hånd.
12. Kommentaren er skrevet med Urnes
hånd.
13. Se til note 37.
14. Michael Eckstein.
15. Se til note 37.
16. Hele det foregående afsnit er skrevet
med skriverhånden.
17. Hele dette stykke er skrevet med
Urnes hånd jfr. underskriften nederst.
18. Det følgende er ligeledes skrevet af
Urne, men i håndskriftet som en ant. senere tilføjet - marginalnotits.

EN ANTIK ANSIGTSPERLE

pA

BORNHOLMS MUSEUM

Af stud. mag. Birgitte Wistoft Olsen
I løbet af sommeren 1972 gennemgik oldtidssamlingen på Bornholms Museum i Rønne en omfattende modernisering, som bl. a.
medførte en nyopstilling af tidligere udstillede genstande samt af
genstande, der ikke før havde været set af publikum. Under udvælgelsen af disse ting kom der en del interessante fund frem fra magasinerne, heriblandt mange glasperler af forskellig størrelse, farve
og kunstnerisk tilvirkning. Fælles for dem alle er, at de sandsynligvis er blevet til uden for Danmark 0 6 med oldtidens handelsfolk
har taget turen gennem Europa for at ende blandt ærværdige bornholmske fruers gravgods.
Fund af glasperler i nordiske oldtidsgrave er ret sjældne. De første eksemplarer ser vi i ganske få bronzealdergrave, og her er der
tale om enkle, små, blå glasperler. FØrst i jernalderen - og her især
den yngre romerske jernalder og den ældre germanertid - optræder
perlerne såvel som større genstande af glas i en mængde, der fortæller om faste handelsforbindelser med de sydligere boende folk.
Når talen er om antikt glas, har interessen naturligt først og fremmest samlet sig om fundene af fine bægre, fade, skåle etc., som
umiddelbart fortæller en spændende historie om deres frembringeres
formåen. Glasperlerne derimod har henlevet en langt mere ubemærket tilværelse, skønt de faktisk er i stand til at fortælle mindst
lige så meget, og hvad tradition og levetid angår har langt flere år
på samvittigheden.
For rigtig at kunne bringe læseren til at påskønne de bornholmske eksemplarers skønhed og historie, var det måske her på sin
plads at fortælle lidt om den antikke glastradition.
Glasfremstillingen har sin vugge i Det nære østen - nærmere
bestemt Ægypten og Syrien - hvor glas har været kendt allerede
i 4. årtusind før vor tidsregnings begyndelse. Hos romerne var glas
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en særdeles efterspurgt og anvendt vare, og hos en af deres mange
forfattere møder vi følgende historie, der har udgjort en af mange
folkelige traditioner om dette materiales fødsel.
Plinius den Ældre, Naturalis Historiae XXXVI, 191:
»Stranden (nær det fønikiske Sidon) strækker sig ikke mere end
i en længde af 500 passus (ca. 675 m), og alligevel afhang glasproduktionen gennem århundreder af dette område alene. Der findes
en historie om, at et skib, der tilhørte nogle soda-handlere, engang
lagde ind her, og da de spredtes på stranden for at tilberede et måltid og ikke kunne finde nogle sten til at understøtte deres kogekar,
så placerede de dem på nogle klumper soda fra lasten, og da disse
var blevet opvarmet og fuldstændig blandet med strandens sand,
så flød der strømme af en gennemsigtig substans derfra, og dette
skal have været glassets oprindelse.«
Plinius henlægger med denne noget fantasifulde historie glassets
oprindelse til egnen omkring det fønikiske Sidon - dette kan skyldes, at glas fra Sidon var højt i kurs på hans tid. Ikke desto mindre
er der så meget rigtigt i historien, at den dels henlægges til et sted,
hvor sandet den dag i dag anvendes til glasindustrien i den israelske
havneby Haifa - dels fortæller den en hel del om, hvordan glas
frembringes: nemlig ved en fusion af silicium og alkali. Det første
får man f. eks. fra kvarts og flint, og alkalien findes i soda og potaske (fra træaske). Silicium udgør i antikt glas næsten% af massen,
og med den sidste fjerdedel kan man, alt efter hvilken alkalitype
man vælger, frembringe glas med lavt smeltepunkt og lang størkningsperiode (soda) - velegnet til fremstilling af fine, tynde glasvarer - eller en masse med kort størkningstid og et hØjt smeltepunkt
(potaske) - velegnet til skærerier og indgraveringer.
En simpel opvarmning af disse stoffer - under stærk varme
- kan dog ikke frembringe helt rent glas. En svagere eller stærkere farvning vil altid vise sig, idet de metaloxider, der findes i
råmaterialerne, vil frembringe forskellige farver alt efter oxidernes
art. F. eks. giver kobberforbindelser den smukke lapis-lazuli blå,
som gennem mange århundreder var så anvendt som overtræk på
ægyptiske varer. Da man først sent fandt ud af at blege glas - bl. a.
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med manganforbindelser - søgte man at dække over det urene
produkts fejl ved at tilsætte metaloxider og opnåede derved efterhånden en stor farveskala. Enkelte farver var vanskeligere at frembringe end andre: teglstensrødt fandt man f. eks. først frem til i
løbet af den romerske kejsertid. For arkæologer betyder farven herved ofte en hjælp til dateringen af den pågældende vare, idet den
kan give det omtrentlige tidspunkt, efter hvilket varen må være
frembragt (= terminus postquem). På samme måde kan varens
form og eventuelle dekoration være til hjælp. F. eks. kan en skål
af gennemsigtigt, pustet glas næppe være frembragt før 1. årh. før
vor tidsregnings begyndelse, idet glaspustningen først udvikledes
omkring dette tidspunkt.
Et andet eksempel kan gives ved det såkaldte »mosaikglas«, som
synes at være opstået i det store glascenter Alexandria et par
århundreder før vor tidsregnings begyndelse. Teknikken består
kort fortalt i, at man lægger et antal forskelligfarvede glasstænger
sammen, således at et snit gennem hele bundtet giver et mønster,
som bevares selv efter rulning og sammensmeltning med andre
glasstykker. Denne teknik formåede de alexandrinske kunstnere
at forfine i en grad, så de kunne frembringe fantastisk nøjagtige
miniaturer af dyr, mennesker, mytologiske scener etc., af hvilke
ganske få eksempler i dag er bevaret, se fig. 1. Behovet for en
lettere producerbar vare til det romerske marked fik dog denne
meget kunstnerisk-individuelle og langsommelige anvendelse af
teknikken til at træde i baggrunden, og i den romerske kejsertid

Fig.!

Fig. 1: Tegning af et fragment i Metropolitan Museum of Art visende forparten af
en krokodille fremstillet i .mille/iori«-teknik. Den tynde glasplade har været anvendt
som indlæg i et møbel el. lign.
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produceredes hovedsageligt mosaikskåle og -fade dannet af små
mosaikglasstykker føjet sammen ved hjælp af knust, smeltet glas
(»glasfluss«). Denne mosaikteknik kaldes ofte med et renaissanceord for »millefiori«.l
Dette bringer os tilbage til Bornholms Museums lille kollektion
af antikke perler. Blandt disse findes nemlig et fint eksempel på,
hvor udsøgte mesterværker en sådan teknik kunne frembringe.
Bornholms Museum inv. nr. 1944 er en 2 Yz cm lang og 2 Yz cm
bred perle med et 7 mm bredt hul til en evt. snor. Perlen er globul ær og dannet af 3 rækker mosaikfelter, der helt omløber den
og i alt består af (8 X 3 =) 24 felter føjet sammen med en rød
glasfluss. I den midterste række sidder 4 felter med kvindeansigter afvekslende med 4 skakbrætternede felter i gult/grØnt. øverste
og nederste række består skiftevis af et skakbrætfelt i gult/grønt
og et blåt felt med en rød-guI-grøn blomst, hvorfra der som en
stjerne udgår 7 hvide kronblade.
De 4 ansigter er hvide med sort hår skilt i midten og tilsyneladende skrabet bagud over Ørerne og samlet i nakken. øjne, pupiller,
bryn, næseryg og mund er ligesom hele det ovale ansigt angivet
med ganske tynde sorte streger. Ansigterne er placeret i helt grønne
felter og er ca. 7 mm hØje og ca. 5 mm brede.
Perlen er et enkeltfund, formentlig fra Rabekkegård, Ibsker sogn
(29. sIg.), se fig. 2 og 3.
Denne perle knytter Slg til en gruppe lignende fund fra det
nordlige Europa. 2

Danmark
Nat. Mus. C 16121, Brøndum sogn, Skads herred, Ribe amt. Perlens diam. er 2,5 cm. Den har 4 gule ansigter afvekslende med
skakbrætfelter i brunt/gult og blåt/hvidt. Ansigterne er ret brede
og flydt lidt ud i underansigtet, så de ser lidt pluskæbede ud. Henover panden er lagt to rækker røde spiral krøller, også munden er
rød, og ligesom på bornholmer-eksemplaret er omridsene lavet i
sort og felterne samlet med rødt glasfluss.
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Fig. 3

Fig. 2: B. M. 1944 - skitse af en del af den »udfoldede« perle.
Fig. 3: B. M. 1944 - tegning af to af kvindeansiterne
»ægyptiske« form - forstørret.

+ et øje -

læg mærke til dets

Perlen er fundet i 1913 sammen med 125 andre perler, og hvad
der synes at være resterne af en kniv, ved bortgravning af sand.
En sammenligning af flere· af perlerne med enkelte gotlandske
fund tyder på, at graven stammer fra så sent et tidspunkt som 600tallet efter vor tidsregnings begyndelse. Se fig. 4.
Nat. Mus. C 3353, Vrinders Mark, Rolse sogn, Mols herred,
Randers amt. Perlen har skakbrætfelter i brunligt-grØnt/grønt og
blå blomsterfelter som den bornholmske. De fire ansigter er også
her hvide, men med grønlige krøller med rødt midtpunkt. øjnene
er blå og omgivelserne grønlige. Perlens diam. er ca. 2,4 cm.
Perlen er indkøbt i 1878 uden nærmere fundoplysninger.
Nat. Mus. C 262, Lyderslev sogn, Stevns herred, Præstø amt.
Perlen er identisk med den foregående i dekoration. Diam. ca. 2,2
cm. Perlen er indkøbt i 1869 og opgivet som værende del af et
gravfund, men de urner, den fandtes sammen med, er ikke registrerede, og fundet er derfor udaterbart.
Nat. Mus. C. 706. Ved Vejle, Jylland. længde 2,1 cm og bredde
2,7 cm. Skakbrætfelterne er her udformet i rudemønster og veksler
med blå felter med hvide blomster. Denne perle har kun to ansigter, og de adskiller sig noget fra hele den øvrige gruppe af maskeperler. Frisuren er bygget op af grønne krøller, så de danner en
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Fig. 6

Fig. 4
Fig. 5
Fig. 4: Tegning af et af ansigterne fra Nat. Mus. C 16121.
Fig. 5: Tegning af det ene af ansigterne fra Nat. Mus. C. 706.
Fig. 6: Tegning af et af ansigterne i S. H. M. ivn. 21302.

en hel krone, og fra hver tinding hænger to lange hårlokker ned
(der kan evt. være tale om bånd). Gennem perlen løber et rØr af
søgrønt glas. Perlen er rent teknisk og kunstnerisk den bedste i
hele den behandlede gruppe. Den er fundet løst sammen med to
andre perler. Se fig. 5.
Sverige
SH.M. mv. nr. 16997, Lirbo sogn, Gotland. Diam. 2,5-2,7 cm.
Fire gule ansigter omgivet af felter med blomster, ligesom perlen
på Bornholm, samt af felter med et rundet ornament - i stedet for
skakbrætfelterne. Enkeltfund - udaterbart.
SH.M. inv. nr. 21302, Gotland (?). Diam. 2,5 cm. Fire gule
ansigter blandt skakbræt-felter. Fundet er uden nogen fundoplysninger. Se fig. 6.
S.H.M. inv. nr. 16185, Frojels sogn, Gotland. Diam. 2,1-2,4 cm.
To hvidgrå ansigter blandt felter af blomster og skakbrætmønster.
Frisuren består af to rækker krøller over panden og to nedhængende
lokker, en ved hver tinding. Fundet er udaterbart.
Kalmar Museum, inv. nr. 14362, Stenåsa sogn, Frosslunda,
Oland. Diam. 2,3-2,5 cm. Tre hvidgrå ansigter af samme type som
den foregående og anbragt iblandt felter af samme art som på den.
Fundet er uden yderligere oplysninger. Se fig. 7.
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Fig. 7: Skitse af Kalmar Mus. nr. 14362 i .ud/oldet« tilstand.

Norge
Universitetets Oldsakssamling, Oslo, inv. nr. C 10473. Diam. 2,12,3 cm. Rud, Nannestads Pgd., Romerike. Fire hvide ansigter,
hvoraf det ene er lidt større end de Øvrige. Håret er gult med en
grøn rand om lokkerne. øjnene er gule med sorte pupiller, næsen
er gul og munden rød. Hårets lokker er ikke runde, men bladformede. Ansigterne er placeret blandt felter af skakbrættern og
blomster.
Denne perle tilhører et meget rigt gravfund, som bl. a. tæller
et sværdhefte, der daterer hele graven til midten eller sidste halvdel af 4. årh. efter vor tidsregning. Se lig 8.
Polen
Pommern (Nord-Polen)
Pommersches Landesmuseum, Stettin, inv. 1 d 427. Lustebuhr, Kr.
Kolberg-Korlin. Diam. ca. 2,4 cm. Fire gule ansigter med en nedhængende lok på hver side af ansigtet - placeret blandt skakbrætfelter. Denne perle fandtes sammen med andre i en skeletgrav,
der kan dateres til omkring 325 efter vor tidsregning.
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Staatst. Museum fur Vor- und Friihbeschichte, Berling, inv. I c
1726. Diam. ca. 2,5 cm. Fire gule ansigter iblandt skakbræt- og
blomsterfelter. Uden fundomstændigheder.
Krakow (Syd-Polen)
Krakow Museum, inv. nr. 3549. Skakbrætfelter skiftevis i farverne gult/sort og blå/lyseblå. Deriblandt hvide ansigter med rød
mund og sort og gult hår.
Stud. mag. Lise Bender Jørgensen opdagede denne perle på en
studierejse til Polen i efteråret 1972, men havde ikke lejlighed til
at få målene eller fundomstændighederne opgivet. Det kan dog tilføjes, at den polske forsker Magdalena Maezynskza i en artikel i
Archeologia Polski XVII, 2, 1972 slår fast, at mosaikperlerne
regionalt hører hjemme i Pommern og Vestbaltikum, samt kronologisk viser sig allerede i den sene Latene tid og bliver ved helt op
til den tidligste Folkevandringstid.
Som man måske vil bemærke, har jeg ikke forsøgt nogen type-mæssig inddeling af ansigterne, da alle de viste typer rent stilistisk
er mulige inden for det samme tidsrum. I Øvrigt forekommer det
mig, at en række på kun tolv perler er for spinkelt et grundlag
for en pålidelig typologisk opdeling.
Foruden disse mosaikperler med ansigter findes et stort antal
lignende perler, der blot mangler ansigtsfelterne og i stedet f. eks.
har swastika eller runde, geometriske mønstre og blomster. 3 Sådanne fund ses i Norden, Polen, det centrale Rusland, Krim og
Kaukasus. Meget tyder altså på, at perler af denne type er vandret ad Østlige handelsveje til Norden, som vi ved havde gode
både Østlige og vestlige handelsforbindelser helt op til 400-tallet
efter vor tidsregning. Men hvor er disse perler blevet produceret?
Så vidt vides, er perler af nØjagtig denne type endnu ikke fundet i
nogle af de »gamle« glascentre i Det Nære østen, ligesom vi
Fig. 9: Enkaustisk maleri (maleri med voksfarver) af kvinde fra første halvdel af
4. årh. fundet i Fayum. Nu Louvre, Paris.
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fuldstændig mangler beviser for en selvstændig glasvirksomhed
på dette tidspunkt i både Polen og Norden. Nye argumenter er
dog i de sidste år dukket op til fordel for den teori, at en vis
begrænset glasproduktion kunne tænkes placeret i disse det romerske imperiums nabolande. 4 Nye kemiske analyser af engelske jernalder glasperler har forstærket den teori, at en del ringere glas
er blevet fremstillet lokalt og derefter blevet ornamenteret med
indført stærkt farvet glas fra Rhinlandet eller andre dele af det
romerske kejserrige. Noget lignende kunne tænkes sket i Norden,
vi må jo ikke glemme, dels at betingelserne for glasfremstilling
var til stede, dels at glaskunstnere på dette tidspunkt slog sig ned
mange steder i Europa. ]0 mere kejserriget gik i oplØsning, jo mere
spredtes dets kunstnere og håndværkere på jagt efter nye markeder.
Såvidt denne nye teori, der vel nok kan benyttes på de simplere
glasfrembringelser , men efter min mening dog næppe på så teknisk
og kunstnerisk højtudviklede genstande, som disse ansigtsperler
repræsenterer. Efter således at have forkastet de nordlige og Østlige
fundområder som produktionssteder, tvinges vi til at vende blikket
mod det sted, hvor perlerne synes at høre hjemme rent stilistisk:
Behandler man de gengivne ansigter som ethvert andet stykke
antik kunst, vil man via sammenligninger (med skyldig hensyntagen til fundomstændighederne) søge at finde paralleller til det
foreliggende stykke. Denne metode fører os efter min mening til
det romerske og tidligt koptiske Ægypten (ligesom den tekniske
frembringelse af perlerne hører hjemme i det ægyptiske Alexandria).
Vi har i dag bevaret en gruppe portrætter malet med voksfarver
på træplader, som er blevet lagt over ansigterne på de dødes
mumificerede lig i 1.-4. årh.'s Ægypten. Denne gruppe mumiebilleder benævnes normalt efter det kendteste af fundstederne:
Fayum. 5 I disse portrætter genfinder vi mange træk fra perlerne:
frisurer, ansigtsformer, tegningen af øjne, næse og mund (fig. 9).
Endnu mere slående bliver ligheden dog, hvis vi sammenligner
perlerne med visse overleverede koptiske stenrelieffer og textiler.
Især blandt en gruppe textiler i gobelinteknik genfinder vi hele
ideen fra perlernes isolerede ansigter i stilistisk-florale omgivelser.
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Fig. 10 og 11:
To ægyptiske
uld-gobeliner
med ansigter
i planteornamenter,
ca. 4. årh.
Museum fur
angewandte
Kunst, jl7ierJ,
og Collection
Berard, Paris.
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Her ses i et medaillonfelt gengivet et kvindeansigt omgivet af en
»rude« og et let stiliseret plantemotiv (vinranker). Stilen i tegningen af ansigterne er meget nær vore perlers (fig. 10 og 11). En
datering baseret på stilistiske kriterier vil således anvise os en temmelig lang periode strækkende sig fra sent 1. årh. til sent 4. eller
tidligt 5. årh. som værende tiden for fremstillingen af sådanne
perler. Sammenligner vi dette med de dateringer, vi har fra de
nordeuropæiske fund, vil vi se, at de tidligste sikkert daterede fund
ligger i begyndelsen af 4. årh. og således går fint i spand med
resultaterne af den stilistiske analyse. Perlerne kan jo udmærket
have cirkuleret heroppe i adskillige århundreder efter, at de evt.
er gået ud af produktion sydpå. Efter min mening står vi altså
med inv. nr. 1944 på Bornholms Museum over for et resultat af
romersk kunsttradition fastholdt med en ægypters kunstneriske og
tekniske kunnen.
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NOTER
1. Ray Winfield Smith, The significance
of roman glass. I Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. October
1949.
2. De følgende perler, på nær den sidst
nævnte fra Krakow, er alle nævnt i
en artikel af Dagmar Selling: Mosaikparlor med ansiktsmasker. Fornvannen 1942. Til enkelte af perlerne findes der i denne artikel også litteraturhenvisninger.
3. Som eksempel på sådanne perler vil
jeg her nævne to fund fra Bornholm:
Nat.Mus. C 10268, der stammer fra
grav 4, NØrre Sandegård, samt C
310 1-04, der er et stort fund på i alt

20 perler og en kniv fra Bækkegård,
østerlarsker .
4. Se R. G. Newton, A preliminary exami nation of a suggestion that pieces
of strongly coloured glass were articles of trade in the lron Age in Britain. I »Archeometry« vol. 13, part L
Feb. 1971.
5. Her vil jeg henvise til litteraturlisterne
i to letlæste håndbøger fra henholdsvis British Museum i London og
Louvre i Paris: A. F. Shore, Portrait
Painting from Roman Egypt. British
Mus. 1962 og E. Coche de la Ferte,
Les portraits romano-egyptiens du
Louvre. Paris 1952.
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Af Klaus Ebbesen
Den måde, hvorpå kendskabet til oldtidens samfundsforhold forøges, kan være meget forskelligartet. Oftest berettes der således
om nye fund, kommet til veje måske ved en tilfældighed, men
som, når de drages frem af jorden, med et slag ændrer den tidligere opfattelse af kulturudviklingen i denne eller hin del af oldtiden. I andre tilfælde kan der være tale om fund, som har været
kendt gennem længere tid, men som, når de bliver placeret i deres
rette sammenhæng, kan bidrage til at kaste lys over oldtidens kulturforhold. Det er et fund af denne sidste kategori, der her skal
fremlægges.
I 1894 indsendtes til Bornholms Museum i RØnne et lille lerkar med den oplysning, at det var fundet på Simblegård-bakke i
Klemensker. Det blev straks indlemmet i samlingerne, uden at
det lykkedes at få mere at vide om fundomstændighederne. Alt,
hvad vi ved om karret, er altså, at det stammer fra Simblegård.1
Det er 8,5 cm hØjt, ca. 7,5 cm bredt over mundingen og 3 cm
bredt ved bunden (fig. 1). Det har en meget kort, tragtformet
hals og derunder en jævnt rundet bug. Det er under randen ornamenteret med to vandrette rækker af korte, lodrette streger.
Af udseende er lerkarret således meget uanseligt. Det er imidlertid ikke helt så almindeligt, som dets udseende lader formode.
Der er tale om et såkaldt A-tragtbæger. Den slags lerkar er forholsvis sjældne. De tilhører tragtbægerkulturens, eller vor første
bondekulturs tidligste fase (TN A), d. v. s. netop den periode, i
hvilken Danmark fra udelukkende at være et samfund af jægere
og fiskere begynder forandringen til næsten udelukkende at blive
et bondesamfund. I absolutte årstal tilhører det tiden omkring
3.500 f. v. t. De pågældende A-tragtbægre er den almindeligste
lerkarform for de allerældste bønder i, hele Nordeuropa, og til~
stedeværeisen af dette lerkar fra Simblegården dokumenterer klart,
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at agerbruget er kommet til Bornholm samtidig med, at det nåede
det øvrige land.
Det lille lerkar er midlertid ikke ene herom. På Nationalmuseet
i København befinder sig en ca. 20 cm høj uornamenteret såkaldt
øskenflaske. 2 Dette lerkar har sækformet bug og en kort- cylinderformet hals. Ved overgangen fra hals til bug sidder to små, vandret
gennemborede, brede øskner. Det skal efter noget tvivlsomme fundoplysninger stamme fra Bornholm og er indsendt til museet i 1833.
Det tilhører, som det foregående, vor tidligste bondekultur (TN A).
Det samme gør også et tredje lerkar, som i maj 1929 blev
opfisket på 56 favne vand nordøst for Bornholm. Det findes i dag
på museet i RØnne. 3 Der er tale om en uornamenteret 26 cm høj
og 24 cm bred øsken krukke. Den har næsten kugleformet bug
og en blot 3 cm høj, sylinderformet hals, der er ca. 10 cm i diameter. Helt nede ved bunden sidder 4 parvist anbragte, modstående
store øskner, som er vandret gennemborede.
Hermed er listen over fund, som med større eller mindre sikkerhed kan sættes i forbindelse med de første bornholmske bønder,
udtømt.
Fra den næste fase i bondekulturens udvikling (TN B) foreligger blot et enkelt lerkar på Bornholm. Det er et 11 cm højt
tragtbæger, som under randen er ornamenteret med vandrette og
lodrette indtryk af en almindelig, snoet snor 4 Det er fundet ca.
1850 i en grusbanke øst for Kofoedgård i Klemensker.
Fra den sidste af den tidlige bondecivilisations tre faser (TN C) den tid, i hvilken de første dysser rejstes - kendes derimod en lang
række fund fra hele øen. Det er således sandsynligt, at den nye
bondekultur i hvert fald på dette tidspunkt har bredt sig over hele
Bornholm.
Ved fremlæggelsen af et fund som dette fra Simblegården, der
er det ældste vidnesbyrd om en agerbrugskultur på Bornholm,
melder sig naturligt spørgsmålet: Hvor kom disse bønder fra, og
hvad var årsagen til, at landbruget slog igennem på dette tidspunkt?
Spørgsmålene er ligeså svære at besvare, som de er lette at stille.
Lidt kan dog siges. Gennem de seneste års forskning er det efter56
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Fig, 1. Lerkar fra Simblegård-bakke, Klemensker (Henning ørsnes del.)

hånden blevet mere og mere klart, at agerbruget ikke er opstået
som følge af en jævn, hjemlig udvikling fra de gamle fisker- og
jægerkulturer. Der er på den tid, som Simblegård-karret tilhører,
sket en indvandring af nye folk til Bornholm. Med sig bragte de
kendskabet til jordens dyrkning, husdyrene, nye lerkarformer, nye
og bedre arbejdsøkser samt en lang række andre, nye redskabsformer. Noget større »folketog« er der imidlertid næppe tale om,
men den kendsgerning, at disse nye, indvandrede til en vis grad
beherskede naturen og derfor ikke var så afhængig af jagtlykken,
har gjort dem i den grad overlegne over for de hjemlige stammer,
at disse sandsynligvis hurtigt har lært sig agerbrugets kunst og
dermed er blevet opsuget i den nye agrare civilisation.
Skal de nye folks hjemegn lokaliseres, må man vende sig mod
det europæiske fastland, og her har den københavnske arkæologiprofessor, C. J. Becker, været videst omkring. Ved en analyse af
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det med Simblegårdskarret samtidige materiale fra Mellem- og
Centraleuropa er han kommet til det resultat, at herfra kan de nye
folk næppe være kommet. Han er derfor fortsat videre mod syd og
øst, og først ved det dengang dårligt kendte, samtidige materiale
fra Sydrusland er han stoppet Op.5 Fra dette område skulle de bønder, som bringer agerbruget til Bornholm, være udvandret og
spredt over det meste af Nord- og Mellemeuropa.
Den af C. J. Becker i forbindelse med disse studier anvendte
arbejdsmetode, som navnlig i tysk arkæologi har været på mode
indtil for få år siden, og ved hjælp af hvilken vigtige, europæiske
kulturfænomener i deres oprindelse er blevet forvist til øde ørkenegne eller for bønder ligeså ubeboelige skovområder, kan imidlertid ikke accepteres i dag. Hertil kommer, at det sydrussiske, arkæologiske materiale nu er bedre kendt - og, synes det, helt uden
forudsætninger for den højtstående bondedvilisation, som tragtbægerkulturen udgør.
I stedet må interessen rettes mod Mellemeuropa. På den tid, som
her behandles, har der i disse områder siddet bønder gennem små
1.000 år. Og netop på denne tid foregår der store ændringer inden
for disse grupper. Der finder en omstrukturering, eller en kulturtransformation sted, således at en række nye, men beslægtede samfundstyper opstår. Det kan være naturligt at opfatte tragtbægerkulturen netop som en af disse nye grupper, der er opstået som
følge af de revolutionerende ændringer, der fandt sted på dette
tidspunkt inden for de gamle bondekulturer i Mellemeuropa. Efter
nogen tid er en del af bønderne herfra så brudt op og har begivet
sig mod nord.
NOTER
1. Bornholms Museum, RØnne, nr. 724.
2. A. P.Madsen, Afbildninger af danske
Oldsager og Mindesmærker I, 1868,
tavle 44, 10.
3. Richard Nielsen (red.), Bogen om
Bornholm, 1957, p. 94, fig. 94.
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4. S. Muller, Stenalderens Kunst i Danmark, 1918, nr. 43.
5. C.}. Becker, Mosefundne lerkar fra
yngre Stenalder, 1948, p. 259 f.

NYT FRA BORNHOLMS MUSEUM

ved Henrik Vensild

Siden 1947 har der ikke her været omtale af Bornholms Museums
arbejde. Det har været et savn, som der hermed skal rådes bod på,
så årbogens mange læsere også kan følge med i denne del af arbejdet med Bornholms kulturhistorie.
Siden 1947 og indtil november 1972 har lektor Aage I. Davidsen
ved siden af sin gerning på RØnne Statsskole ledet museet og sammen med dets Øvrige personale utrætteligt arbejdet for dets fremgang og forøgelse, ikke blot rent genstandsmæssigt men også hvad
bygninger og areal angår.
De vigtigste ting, der er sket i de forløbne år, er erhvervelsen af
Erichsens gård i Laksegade i 1950. Ejeren, frk. Elna Erichsen, havde
værnet om det gamle sted, så det havde bevaret meget af inventaret
fra prokurator Erichsens tid. I 1953 blev hovedbygningen indrettet
til museum og møbleret så vidt muligt med de originale genstande.
Havehuset blev indrettet med ældre møbler fra Bornholms Museums magasiner, og haven med de mange sjældne planter og træer
blev plejet. Dette specielle gamle bymiljØ, hvorfra Holger Drachmann hentede sin første brud, og maleren Kristian Zahrtmann ofre
færdedes, er herved bevaret for eftertiden. Frk. Grethe Larsen, som
i mange år havde passet stedet, vedblev at bo i nogle af rummene
og viste det beredvilligt frem for de mange besøgende samtidig med,
at hun hægede om de gamle stuer. Det var derfor et tab for museet,
da hun i sommeren 1972 efter længere tids sygdom gik bort. Hermed endte et kapitel af husets historie. Frk. Larsen kendte familien
Erichsen og stedet så godt, at hun nærmest var blevet en del deraf.
Et museum som Erichsens gård kræver en særlig form for pasning, da det helst skal bevare så meget af det personlige præg som
muligt. Det er derfor en glæde, at det er lykkedes at finde en afløser,
idet fru Eva Broden i maj 73 flyttede ind i de to vestlige fag. Hun
forestår nu pasningen og åbningen af Erichsens gård.
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Lektor Aage l. Davidsen. Museets ihærdige og utrættelige leder gennem mange ltr.
(foto Algot).
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Erichsens gård i
Laksegade, en af de
hyggeligste og bedst
bevarede gader i
RØnne.

Senere lykkedes det at erhverve de to små huse i Lille Madsesgade, som støder op til museet. De blev indrettet til Brødrene Langes stuer, læge Boesens konsultation fra Nexø, et lille køkken samt
»keramiksalen «, der bruges til skiftende udstillinger.
Den sidste store erhvervelse af Bidstrups tømmerplads med tilhørende bygninger mellem Rolighedsgade og Smedegade gav plads
for opmagasinering af museets mange vogne og andre store genstande, men ikke mindst skabtes der nu mulighed for, at museet kan
få en tiltrængt bygningsudvidelse på denne grund.
I det daglige arbejdede Davidsen for registreringen og konserveringen af de mange museumsgenstande, som allerede fandtes, og
som kom ind til museet i disse år. Kunstafdelingen var vel den del
af museet, som havde hans særlige interesse, og her sørgede han
for at tilvejebringe mange af de billeder, som i dag gør, at samlingen er noget ganske særligt. I dette arbejde fandt han ofte støtte
hos NyCarlsbergfondet, som ydede hjælp til mange af kunstkøbene.
Samtidig sørgede Davidsen for at knytte gode medarbejdere til museet, som i dag forestår de mange praktiske opgaver, et stort museum rummer.
Sygdom og alder gjorde, at Davidsen flyttede fra Bornholm, og
dermed løsnedes båndene til museet. Hans arbejde har i høj grad
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sat sig blivende spor. Den store gæstfrihed, der blev vist i hjemmet
på Haslevej til alle former for fagfolk og andre museumsinteresserede, vil huskes længe.
I 1972 havde museet den store glæde, at Bornholms amtsråd ved
bevilling muliggjorde, at man kunne ansætte en museumsuddannet
leder, magister Henrik Vensild, som efterfØlger for lektor Davidsen. Samtidig forøgede de bornholmske kommuner deres tilskud, så
det har været muligt i det forløbne år at forøge museets aktiviteter
på flere områder. Herved er interessen for museet bl. a. forøget,
hvad der også har givet sig kontant udtryk i besøgsantallet, der er
steget med 39 pct. til 15.805 personer. Foruden disse har 1.821
besøgt Erichsens gård, hvad der også er en god stigning.
Glimt fra museets arbejds mark 1972/73.
Et museums arbejde omfatter kort fortalt indsamling, opbevaring
og formidling af genstande og oplysninger om vore forfædres levevis og kultur. Efter disse retningslinier har museet også arbejdet
i det forløbne år.
I indsamlingsarbejdet har museet koncentreret sig om grupper af
genstande, der ikke tidligere var særlig godt repræsenteret. Det
drejer sig f. eks. om inventar og genstande fra ældre forretninger
såsom købmands- og bagerforretninger samt en slagterbutik, da der
i denne tid bliver nedlagt mange ældre forretninger. Det er museets
håb, at man med disse genstande f. eks. kan indrette en ældre købmandsbutik med disk, kaffemølle og hylder med alle former for de
mange varer, en sådan gammel butik spændte over, lige fra isenkram over alle former for kolonialvarer til beklædningsgenstande.
En sådan forretning vil kunne repræsentere den ældre forretningstype, hvor al handel foregik over disken. Måske kan der også blive
plads til en lille bagerforretning ved siden af, hvis tilstrækkeligt
inventar kan skaffes.
Ældre tiders legetøj er en anden gruppe genstande, som var
meget sparsomt repræsenteret på museet. Særudstillingen »Jul og
LegetØj,( i december 1972 og januar 1973 markerede dette og blev
samtidig inspirationen til at råde bod herpå. Det er i det forløbne

62

NYT FRA BORNHOLMS MUSEUM

To mekaniske legetøjsbiler, som Hans og Ellen Riis på Klintegård i Vestermarie fik
til jul o. 1920. Bilerne er købt på Lille Torv i RØnne. Børnene var da for store til at
lege med dem, og senere generationer syntes, de var for gammeldags, hvorfor de er
så godt bevaret i dag. De vil nu indgå i opstillingen af ældre legetøi. (foto Algot).

år lykkedes at indsamle en hel del ældre legetØj, som snart vil blive
opstillet.
LegetØj behøver ikke at være så gammelt for at have interesse for
museet, da det er en genstandsgruppe som hurtigt forældes og slides
op. LegetØj følger nøje de voksnes verden. Dukkernes frisure og
påklædning følger de skiftende hår- og tøj moder og biler og krigsmateriel den skiftende teknik på disse områder. Samtidig er der
også udfoldelsesmuligheder for den enkelte i alt det legetØj, man
selv lavede. Ældre legetøj taler ofte umiddelbart til både voksne
og børn, hvad ikke alle museumsgenstande gør.
Der er også indsamlet mange andre genstande, bl. a. en del stenhuggerværktøj og stenbrudsbilleder til supplering af den eksisterende samling, samt en mængde arkivalier fra det gamle stenhuggeri i Vang, hvor bl. a. mange af stenene til genopførelsen af Christiansborg slot blev forarbejdet.
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Der er også indsamlet ældre bornholmsk keramik, og her må
særlig nævnes en stor samling keramik, forme og arkivalier fra
L. Hjorths Terracottafabrik sammen med den drejeskive, som Lauritz Hjorth begyndte virksomheden med i 1859.
Fra Rutsker er indkommet et næsten komplet skomagerværksted
fra avlsbruger J. M. Holm, der også var skomager lige som sin fader.
Det vil senere indgå i en nyopstilling af skomagerværkstedet på
øverste etage.
Til søfartssamlingen har museet af sømand Herluf Pedersen
fået alt, hvad han fra sit lange liv på havet har haft i sit lukaf. Skibskiste, køjesæk, søstøvler, værktøjskasse fra hans tid som tømmermand, en lang række modeller af de skibe han har sejlet med samt
skibsbilleder og en mængde af de snurrige ting, som søfolk hjembragte fra de mange rejser kloden rundt. Alt dette er nu opstillet i
et sømandslukaf ved søfartssamlingen på øverste etage.
Krusegårdudgravningen.
I januar 73 kom der indberetning til museet om, at der ved grusgravning på Krusegårds mark i Poulsker sogn var gjort fund af
ildsteder, lerkarskår m. m. En uges prøvegravning viste, at det formentlig drejede sig om bebyggelseslag fra jernalder og tidlig middelalder med den såkaldte østersøkeramik, som der hidtil ikke er
fundet ret meget af på Bornholm. Da der heller ikke er fundet særlig mange hustomter fra disse perioder i 0stdanmark, blev der søgt
økonomisk hjælp hos Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning og
Statens Humanistiske Forskningsråd. Da denne hjælp blev imødekommet blev der sat en større undersøgelse i gang i maj og juni
efter endnu en uges prøvegravning i april, og sidst blev der gravet
i oktober. De vigtigste resultater af disse undersøgelser er fundet af
to hele hustomter fra jernalderen, IlIA og IVA på fig. 5.
Den største er 25 m lang og 7 m på det bredeste sted med svagt
buede langvægge sat af dobbelte rækker pæle og med afrundet gavl
mod vest og lige gavl mod øst. Husets tag har været båret af 6 par
stolper, hvis stolpehuller ved snitgravning viste den interessante
detalje, at tagstolperne på et eller andet tidspunkt er blevet gravet
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op og vippet ind mod husets midte for derefter at blive taget op og
måske anvendt et andet sted. Om det er gjort, efter at huset er blevet
for gammelt, eller fordi det har været delvist brændt er svært at
besvare i dag, men det er en bygningsdetalje, som ikke er erkendt
tidligere. Der blev fundet rester af et ildsted og en grube i husets
østende, så her har beboelsen været. Vestenden har vel så været
brugt til stald. Midt i langvæggene har der været en dør på hver

E~ hjørne af det nyindrettede sømandslukaf, som sømand Herluf Pedersen h"r skænket
alle genstandene til. Det er bl. a. hans køjesæk, søstøvler og sydvest samt skibsmodeller
og billeder, han selv har lavet af nogle af de mange skibe, han gennem et langt liv
har sejlet med. På bordet er n:;gle af de mange snurrige ting, som bringes med hjem
fra fremmede havne. (foto G. H. Jørgensen).
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Plan over de bebyggelseslag, der blev fundet ved udgravning på Krusegårds mark i
1973. lIlA og lYA er de hele hustomter fra sidste del af jernalderen. Ila og IIB er
dele af andre jernalderhustomter. la, Ib, IIB og lilD samt grøften over hus lilA er
all. bebyggelseslag fra tidlig middelalder, hvori der er fundet skår af østersøkeramik.
(tegnet af Hans Kapel).
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Lerkø af østersøtype,
8 cm højt og 11 cm
bredt. Fundet på
Ellegårds mark op til
Krusegård i 1958.
(foto H. V.).

side af huset, som førte ind til begge afdelinger. Der blev ikke fundet helt klart d~..terende genstande i hustomten, men de enkelte
lerkarskår, der blev fundet, sandsynliggør, at den stammer fra overgangen mellem romersk og germansk jernalder, altså o. 400 eft. Kr.
Den anden hele hustomt IVA blev fundet i undersøgelsens sidste
fase, hvor der blev lagt søgegrøfter over området mellem grusgraven og Krusegårds lade og videre ud på marken mod vest. Den
var 11,6 m lang og 6 m bred med lergulv, ildsted og to arbejdsgrupper i vestenden og rester af sandstensbrolægning i østenden.
Beboelsen har altså her været i vest og stalden vel i øst. Nogle
stolpehuller tværs over husets midte lige ved de to døre tyder på,
at der har været en skillevæg tværs gennem huset. Dateringen af
denne hustomt bygger også kun på det ret ringe skårmateriale, som
dog peger på tiden 2. til 3. århundrede eft. Kr., altså lidt før det
store hus.
Yderligere blev der fundet rester af to andre hustomter IlA og
IlB, som også må stamme fra jernalderen. I en stor ildgrube lige
vest for hustomt IlA blev der blandt mange skår fra to større husholdningskar fundet en del af en såkaldt ildbuk. En lerklods, som
har været brugt til at understøtte kogekarrene med på ildstedet.
Denne ildbuk har haft tre ornamentriller på oversiden og har været
opadbøjet mod enden.
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Bebyggelsen fra tidlig middelalder, 1{}-ll oO-tallet, som lovede
så godt ved undersøgelsens begyndelse, viste sig at være sværere at
få rigtig hold på. I områderne lA, IB, IlIB og lIlD samt grøften
tværs over hus IlIA, fig. 5, blev der fundet østersøkeramik. En keramikform, som var almindelig i Nordtyskland, Polen og i Sydøstdanmark i tidlig middelalder. Lerkarrene har ofte haft urtepottelignende form med lidt indsnævret hals og markant afdrejet rand.
De har været ornamenteret med vandrette linier og bølgelinier
samt forskellige former for indtrykninger på den øverste del. På
EUegårds mark op til Krusegård, hvor der tidligere er gravet grus,
blev der i 1958 fundet et helt lerkar af østersøtype, fig. 6. Dette
viser, at bebyggelsen fra tidlig middelalder må have strakt sig over
et større område.
Grunden til, at det er svært at afgrænse hustomterne fra tidlig
middelalder, som jo må have været der, når der er fundet ildsteder,
gruber, brolægning og grøfter fra denne tid, kan skyldes, at husenes
stolper ikke har været gravet ned i jorden, som oldtidshusenes stolper var, men har stået oven på jorden på syldsten eller på fodtømmer, som så senere er forsvundet ved de mange års dyrkning af
marken. Det er svært at vide, hvor meget grusgravningen har fjernet af bebyggelsesrester i tidens løb, men undersøgelsen har vist,
at der har været bebyggelse på stedet helt fra jernalderen, ja måske
endda også i bronzealderen, fordi der er fundet ganske enkelte
skår og ildgruber, som formentlig stammer fra denne tid. Fra
vikingetiden er der ikke fundet sikre spor, men derefter kommer
bebyggelsen fra tidlig middelalder. Ved udlægningen af søgegrøfterne ind mod Krusegård blev der fundet lergulv, væggrøft og lerkarskår, som må stamme fra en hustomt fra tiden 12-1300 eft. Kr.,
altså senere i middelalderen. Vi nærmer os nu den tid, fra hvilken
den nuværende Krusegård kan stamme. For hvor gammel er den
tomt, den står på i dag? Måske er alle disse hustomter, vi har fundet,
forløbere for den nuværende gård, som blot har skiftet plads, efterhånden som bygningerne blev forældede og nye opført. Disse spørgsmål kan ikke besvares fyldestgørende, da mange af sporene er fjernet ved senere dyrkning og ikke mindst ved grusgravningen rundt
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Olaj Rudes
komposition med
sort og hvid dame
fra 1918.
(foto H. V.J.

om Krusegård, men en undersøgelse af tomten fra 12-1300-tallet
vil formentlig kaste lidt mere lys over disse forhold.
Arkæologisk undersøgelse ved NeXØ.
Ved opførelsen af de nye huse i udstykningsområdet Rugmarken
i Nexø, på Nymølles gamle mark, blev der i september og oktober undersøgt flere bebyggelseslag fra jernalderen. Skår fra vikingetid og middelalder tyder på, at her også har været bebyggelse gennem mange hundrede år. Dette fund skal ikke omtales yderligere
nu, da udgraveren Svend Nielsen fra København forbereder en
artikel herom.
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Olaf Rudes interiØr med Aage Jacobæus i sit hjem i RØnne fra 1928. Skænket a/
Ny Carlsberg/endet i 1973. (foto H. V.).

To nye Olaf Rude-billeder.
Museets kunstsamling har også haft en god tilgang i det forløbne
år. Vigtigst er her to billeder af Olaf Rude. Det ene er hans kubistiske komposition med sort og hvid dame fra 1918, som blev købt
på auktion i København. Dette billede giver et godt indtryk af
Rudes kubistiske malemåde, som den var, før han kom til Bornholm i 1919, og det supplerer godt hans lille kubistiske billede
med rytteren, som museet havde i forvejen. Under tilskyndelse af
Oluf Høst kom Rude til Bornholm i 1919, og hermed begyndte et
nyt kapitel i malerens liv.
Det andet billede er et interiør med Aage ]acobæus i sit hjem
i Rønne fra 1928. Det var med på museets Rude-udstilling i 1966,
og lige siden har Davidsen forhandlet med fru Rude om en overtagelse af billedet, da det på så mange måder har tilknytning til
Bornholm. FØrst ved fru Rudes arvingers store velvilje er det ende-
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Særudstillingen »lul og LegetØj«, som blev afholdt i december 72 og januar 73, samlede mange besøgende. (foto Algot).

lig lykkedes museet at erhverve det og da som en gave fra Ny
Carlsbergfondet.
Olaf Rude lærte Jacobæus at kende i 1916, og det blev til et
mangeårigt nært venskab. Da Jacobæus en tid var lærer på Rønne
Statsskole, malede Rude ham i hans særprægede hjem. Et ypperligt
billede med overordentlig stor udtryksfuldhed. Jacobæus ses siddende fordybet i læsning, denne kloge og vennesæle mand, og
bagved hænger billeder af Picasso, Derain og Isakson.
Museets samling af Rude-billeder er hermed forøget på meget
værdifuld måde, så den besøgende får et langt bedre og fyldigere
indtryk af denne kendte bornholmermalers produktion.
Udstillinger.
Det er ikke nok blot at indsamle genstande og oplysninger og at
bevare disse. De må også viderebringes, formidles, til publikum,
for at indsamlingen skal have nogen mening.
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Dette vigtige arbejde er ofte meget tidskrævende, men museet
har i årets løb forsøgt at vise et nyt ansigt udadtil med udstillinger
og andre arrangementer, så meget som det var muligt.

»Jul og LegetØj«.
I dee. 72 arrangeredes udstillingen» Jul og Legetøj«, som på mange
måder blev en succes. Ikke blot fordi besøgstallet blev firedoblet i
denne stille tid af året, men også fordi museet kom i forbindelse
med mange skoleklasser, som kom og besvarede spØrgsmål, der forsØgsvis var udarbejdet til udstillingen. Herved arbejdede hver skoleklasse fra 30-40 minutter med udstillingen, og børnene fik på en
langt mere engageret måde udbytte af udstillingens oplysninger,
end de ville have fået ved blot en almindelig gennemgang.

Et glimt fra den nye udstilling om Bornholms dyreliv, der blev åbnet i juni 1973.
(foto H. V.).
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Dette arbejde mellem skole og museum har ellers været et ret
uopdyrket felt inden for museet. Fremover vil der blive udarbejdet
spørgsmål til flere udstillinger, og der vil blive indrettet et undervisningslokale med overskuelige studiesamlinger, så skolernes besøg
på museet kan få større pædagogisk værdi.

»Bornholms Dyreliv«.
I juni åbnedes en udstilling om Bornholms dyreliv, som var kommet
i stand ved et samarbejde med Bent Jørgensen på Zoologisk Museum i København. Udstillingen er indrettet i den ene halvdel af
museets første udstillingsrum. Den viser på en langt mere overskuelig måde de vigtigste karakteristika ved det bornholmske dyreliv.
Den er gjort indbydende ved nye former for udstillingsteknik, lys
og farver, så man er kommet bort fra de gammeldags skabe med
endeløse rækker af fugle og dyr, som mere var en studiesamling end
en oplysende udstilling.
Her foruden har museet lavet flere mindre særudstillinger samt
vist genstande i to banker på St. Torv i Rønne.
Alt dette har gjort, at museet og dets arbejde er blevet bedre
kendt og omtalt end tidligere.

KJ0LLERGAR DSSKI FTET

Et skifte} der i året 1720 blev holdt på Kjøllergård i Klemensker
efter ejeren Hans Svendsen} en ældre barnløs enkemand} indeholder
et stort materiale til belysning af datidens forhold.
Skiftet blev i 1940-erne afskrevet efter Bornholms Landdistrikters skifteprotokol i Landsarkivet} København} af maskinmester
Kr. Kure. Når det nu skal udgives i Bornholmske Samlinger} har
man ønsket det indledt med en præsentation af personerne og
deres miljØ.
Der eksisterer i forvejen mange beskrivelser af bornholmsk bondeliv. Det efterfølgende skulle om muligt bringe nye sider frem.
L. Skovgaard.
INDLEDNING

l. Den gamle KjØUerslægt
Kjøllergård i Klemensker sogn på Bornholm ligger omtrent midt
på øen. - For 400 år siden hed den Krakkegård og var nylig overtaget af Rasmus KjØller fra Kjøllergård i Ibsker, hvis hustru Borrita
havde arvet den fra sine bedsteforældre.
Krakkegård var tidligere gjOrt skattefri af en af ærkebisperne i
Lund. - Men nu rådede Lybækkerne, og Schweder Ketting krævede
landgilde: en halv tønde smØr årligt. Borrita Rasmus Kjøllers sagde
sin mening herom i djærve udtryk, og de blev viderebragt, næppe
forskønnede, til Ketting, der lod sin ridefoged indstævne hende
for Nørre herreds ting. Hun dømtes den 1. august 1570 til kagstrygning, og dommen blev eksekveret.
At blive offentligt pisket var en frygtelig og vanærende straf,
men Borrita var dog ikke mere forknyt, end at hun rejste til KØbenhavn og fik sin sag indanket for herredagen, den tids højesteret.
Her fik hun medhold. Hjemtingsdommen blev omstødt den 12. juni
1572; hun fik tilkendt en stor erstatning, og skattefriheden blev i
1574 stadfæstet af kongen. (Z. 1/168).
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Hundrede år efter boede Rasmus Kjøllers og formodentlig også
Borritas oldebarn på gården. Den havde fået navn efter familien,
og »Krakkegård« var gået i glemme. Men det samme var tilfældet
med skattefriheden. Kjøllergård stod nu i Hammershus' jordebog
som 35. selvejergård i Klemensker, skattepligtig som de andre.
Hans Larsen KjØller, oldebarnet, var gift to gange, begge gange
med enker, der havde børn af tidligere ægteskab. Selv havde han
ingen; har han haft nogle, var de døde, før der i 1704 skiftedes
efter ham.
Arven tilfaldt derfor hans tre søstre: Karen, Seigne og Anna. Den
overlevende enke fik efter gældende vedtægt kun den ene halvdel
af fællesboet foruden sin kiste og seng med indhold samt fæstensgaven.
De to ældste af søstrene var døde, men havde efterladt sig børn
og børnebørn. At fordele arven mellem dem var let nok: en broderlod var det dobbelte af en søsterlod, og det fandt man endnu i sin
orden, i hvert fald officielt. Men gården måtte ikke deles. Den
skulle overtages af »gårddrønten«, jorddrotten = arveladerens yngste sØn eller i mangel af sØnner ældste datter.
Ingen kunne på stående fod sige, hvem der var jorddrot efter
Hans Kjøller.
Enken, den 48-årige Kirstine (Kirsten) Pedersdatter, og lavværgen, hendes halvbroder Oluf (Ole) Nielsen på 26. sg. i Aaker, prØvede ved skiftet den 11. marts på at overtale arvingerne til (mod
betaling) at tilstå hende beboelsen, da hun frygtede for at blive
husvild. Hans KjØller havde nemlig i 1697 med hendes samtykke
bortpantet hendes andel i Strandbygård, 16. sg. østerlars, hvor hendes 2den ægtefælle Svend Nielsen døde i 1694.
Men hun fik det svar, at de ikke kunne afgøre gårdens skæbne
uden en samfrændedom, da det var så længe siden den var takseret,
og der var så mange umyndige mellem arvingerne.
Der blev så opmeldt 8 gode mænd fra herredet, men skønt de to
gange prøvede på at komme til enighed om, hvem der var rette
jorddrot, lykkedes det ikke, og sagen gik til landstinget i Aakirkeby.
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Her dømte Ancher Muller (den ældre), at indløsningsretten til
35. sg. i Klemensker tilkom Hans Kjøllers næstældste søsters yngste
sØn Peder Didrichsen. (Dom side 190-191).
Peder Didrichsen er sikkert blevet henrykt over den appelsin, der
faldt i hans turban, men han fik ikke megen glæde af den. Han var
uformuende, og sæderet uden penge var en tvivlsom gevinst; hans
egen andel i arven var højst 30 sldr. Men han synes også at have
manglet forretningssans. Jorddrotten fik sin sædegård til favørpris,
men han skulle udløse sine medarvinger , og Peder Didrichsen skulle
nu hurtigt skaffe 400 sldr. Disse penge samt en hel del mere lånte
han hos en mand, der selv var meget interesseret i at blive ejer af
Kjøllergård: Hans Svendsen.

II. Hans Svendsens ungdom
Hans Svendsen var Hans Kjøllers stifsøn, sØn af hans første hustru
Anna Hansdatter, der døde omkring nytår 1696. Man ved ikke,
hvem der var hendes første mand, eller hvor længe hun havde
været gift med Hans Kjøller, men det er sandsynligt, at ægteskabet
havde varet i mange år, og at Hans Svendsen og hans yngre broder
Jørgen, født 1656, er vokset op på Kjøllergård.
Det ser ud til at have været et godt hjem. Ved skiftet efter moderen skænkede Hans og Jørgen stiffaderen hans ridehest med sadel
og bidsel samt 20 sldr. til en sørgeklædning. »Så haver og sØnnerne
bevilget Hans Kjøller den forhen indførte sølvkande (på en halv
pot på fod med roser på) til en afmindelse (erindring) for den
kiærlige omgængelse i ægteskabet med deres sal. moder.« - Hans
søster fik også en påskønnelse: »Hvad Jens Monsens hustru under
Lunden i Ol sker (14. sg.) Anna Larsdatter er skyldig til boet, blev
eftergivet, fordi hun haver her i boet haft en del umag med opvartning, såvel i denne sal. kvindes svaghed som siden ved begravelsen
og ellers.« (BLS 1694/99 fol. 99 ff.).
Men selvom Hans Kjøller måske har ønsket det, kunne han
ikke efterlade gården til stifbørnene; de havde ingen sæderet.
Hans Svendsen ægtede i 1677 Thor Larsens enke Karen Peders-
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datter, født 1631, der havde beboelsesret på Tornegård, 2. sg. i
Rutsker, og Jørgen Svendsen fik ret til på hustruens vegne at købe
østre Aabygård, 23. sg. i Nyker, da han ca. 1684 giftede sig med
Niels Torkildsens datter Karen, født 1661. Jørgen døde i 1718 og
efterlod foruden enken 3 børn: Hans, Svend og Kirsten. Det er dem,
der arver Hans Svendsen i 1720.
I Hans Svendsens ægteskab med den 46-årige Karen Pedersdatter
kom der ingen børn. Men han blev stiffader til fire: Peder, Ellen,
Hans og Lars. De to ældste var voksne og blev snart efter gift. Hans
var 11 år og Lars yngre, vistnok 8 år.
Med de tre ældste havde Hans Svendsen så vidt vides ingen sammenstød, derimod var der i de senere år uenighed mellem Lars Thorsen og stiffaderen. Det skyldtes nok især, at forholdet mellem opsidder og jorddrot var så vanskeligt.
De gamle vedtægter, der tog sigte på at beskytte enker og faderløse, havde nemlig flere uheldige bivirkninger. Den ene var den,
at der dannedes par med stor aldersforskel, tit til den »forkerte«
side, fordi jorddrottens moder altid fik tilkendt livsvarig beboelsesret på sin afdøde mands gård. Denne ret kunne hun i reglen ikke
udnytte uden at gifte sig igen, da hun som alle andre kvinder var
umyndig og stadig måtte ulejlige sin lavværge, hvis hun ville forsøge at drive gården selv. Tilbud kunne hun sagtens få, for de overtallige gårdmandssønner havde ikke mange chancer for at bliveselvstændige uden ved at tage en enke sammen med gården.
En anden bivirkning var den, at opsidderen, som enkens nye
mand kaldtes, ikke havde nogen naturlig tilskyndelse til at forbedre
ejendommen. Ved hustruens død skulle han med kort varsel afstå
gården til jorddrotten eller dennes værge, og vel at mærke: til den
pris, der var fastsat i skiftet efter faderen. Ejendommen måtte ikke
forringes, men man kunne ikke vente, at en ung opsidder skulle
ofre al sin tid og flid på den. Han var mere interesseret i at fremskaffe værdier, der til sin tid kunne indgå i bodelingen.
Hans Svendsen undlod at bygge en længe, som Thor Larsen
havde planlagt, og solgte det dertil samlede tømmer. Hans øvrige
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omsorg for Tornegård og de to andre gårde, familien ejede, synes
at have svaret dertil. - En dygtig »hoveddreng«, forkarl, kunne nok
passe bedriften med tilstrækkelig hjælp og lidt tilsyn nu og da, og
Hans Svendsen var en omgængelig arbejdsgiver. Hans folk blev
hos ham i mange år.
Der blev tid til at pleje andre interesser. Den unge bonde kunne
både læse, skrive og regne - det var ikke dengang en selvfølge og da Christian den Femtes Danske Lov udkom i 1683, anskaffede
han et eksemplar og studerede det så grundigt, at han snart kunne
optræde som sagkyndig.
Sin viden udnyttede han til at gøre gode forretninger. Hans
hustru var efter tidens målestok velhavende, og Hans Svendsen har
vel også haft en fædrenearv. Pengene lånte han ud mod sikkerhed
i håndpant, helst sølvtøj, der ikke kunne ødelægges ved ildebrand,
det vurderedes nemlig efter vægt - eller tinglæste pantebreve i fast
ejendom. Det var en legal måde at skaffe sig indtægt på. Banker
fandtes ikke, og den, der skulle bruge »klingende mønt«, måtte
henvende sig til en privatmand, der kunne og ville låne ham noget.
Renten i denne tid er, overalt hvor den kan kontrolleres, 5 % p. a.
Når Hans Svendsens formue stadig voksede, skyldtes det blandt
andet, at han havde overblik over sine pengeanbringelser, kunne
se mulighederne for fortjeneste og holdt sig fra usikre foretagender.
Så meget mere må det undre, at han i 1695 satte alting på spil i
en yderst risikabel affære.
III. Omkring mordet i StrandlØkken
I en artikel om den fra opstanden i 1658 kendte præst, senere
provst Poul Ancher har M. K. Zahrtmann fortalt hovedtrækkene i
et familiedrama på Nordlandet, der kulminerede, da provstens svoger Henrik Nielsen blev myrdet om aftenen den 9. juli 1695 på
vejen mellem Allinge og Sandvig. Efterspillet var lige så uhyggeligt, da en broder til den myrdede, Hans Nielsen, blev dømt for
forbrydelsen og henrettet året efter, den 28. juli 1696 (BS. 14/
42-44) - Z. nævner ikke Hans Svendsen, men denne var indblan-
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det i retssagen, og det er derfor på sin plads her at fremdrage,
hvad man ved derom.
Rygtet havde straks udpeget den dræbte Henrik Nielsens fætter
Hans Hansen som ugerningsmanden, men en underSØgelse skulle
der jo til, og efter loven var det 8 mænd fra herredet, som skulle
udføre dette politiarbejde. Hans Svendsen blev beordret til formand
for holdet; han prøvede på at undslå sig, men det lykkedes ikke.
Mens den mistænkte sad i Manteltårnet på Hammershus, afhørte
man ved birketinget i nærheden de mange vidner, som opsporedes.
Der gik et par måneder. Så sluttede undersøgelsen forelØbig
med, at de otte afgav deres »tov«: at de efter at have gjort sig
deres yderste flid for at oplede sandhed i denne sag ikke turde
understå sig til at kende Hans Hansen fri for gerningen.
Samme nat brød Hans Hansen ud fra fængselet og undslap. Det
var klart, at han havde haft hjælpere, og man fik fat på to mænd,
som indrØmmede, at de havde bortført fangen ad den sti, som
Leonora Kirstine og UHeld i 1661 flygtede ad. Den ene mand var
Niels Jørgensen, konstabel på Hammershus, den anden Jens Hansen fra Hollændergård, 28. sIg. i Olsker. Begge vidnede, at de var
overtalt og bestukket af den myrdedes broder Hans Nielsen og
formanden for de otte mænd Hans Svendsen, som derefter blev
arresterede.
Den forsvundne Hans Hansen blev dømt til døden ved Bornholms landsting den 30. oktober 1695, men man fik aldrig fat på
ham. (Dom side 191).
Hans Svendsen blev dømt ved NØrre herreds ting den 7. februar
1696 som medvider og hjælper ved flugten, til boeslods fortabelse
og til at gå på Bremerholm i jern sin livstid. Denne dom (side 192)
blev straks appelleret til landstinget. Hans Svendsen synes det meste
af tiden at have været på fri fod mod kaution; han var til stede
ved skiftet efter sin moder på KjØllergård den 22. januar 1696,
som sluttes således: »Belangende den lod og andel, som Hans Svendsen her udi er tiHalden og udlagt (ca. 111 sidr.), da som han er
beskyldt for at være medvidere udi den bortrømte morder Hans
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Hansens udbrydelse af fængselet på Hammershus, og hans eget
bo og middel for den skyld efter ordre er forhen registreret og
vurderet, så sekvestreres (beslaglægges) denne Hans Svendsens lod
så længe her i stervboet (dødsboet) at forblive, indtil derom videre
ordre erlanges, hvad heller at Hans Svendsen - som nu var her i
stervboet og ej ville blive så længe til stede, forretningen med at
underskrive - selv skal sin tilfaldne arv imodtage, eller det dermed
anderledes forholdes skal.«
Hans skæbne var uafgjort, mens flere andre i den meget omfattende sammensværgelse fik deres sag for, derimellem hovedmanden Hans Nielsen, som efter højesteretsdommen af 22. maj 1696
blev henrettet.
Jens Hansen, der havde tilstået sin egen forseelse og undskyldt
sig med tåbelighed og drukkenskab, fik på trods af disse formildende omstændigheder hjemtingsdommen (den samme som Hans
Svendsens) stadfæstet ved landstinget den 8. april 1696. Han blev
dog senere benådet. (Dom side 194).
Endelig, efter mange måneders ventetid, fik Hans Svendsen at
vide, at han ikke skulle tilbringe resten af sit liv i slaveriet. Mathias
Rasch afsagde den 2. september 1696 følgende landstingsdom:
}) Uanset at denne foregående proces fuldkommen udviser, at
Hans Svendsen - efter de første udi sagen om den fanges Hans Hansens udbrydeise førte vidners forklaring - ej kunne forbigås at arresteres og ved retten at søges og tiltales, eftersom den rette hovedmand for samme gierning ikke endda var bleven overbevist og dom
overgangen, - ikke desto mindre er dog ved sagens langvarige udføring og oplysning udfundet, at Hans Svendsen med fornævnte
fange af sit fængsel at udtage ej kan regnes at være skyldig, såsom
de vidnesbyrd, der vidner om den tang, jernbolt og penges levering
er u-overensstemmende, at de ej så kan anses, ded (så at) Hans
Svendsen derefter udi nogen straf bør kendes, hvorfor den ansterede
(indstævnede) herredstingsdom ikke bør at komme hannem til
nogen hinder eller skade, men den at være som u-dømt, død og
magtesløs udi alle måder, og Hans Svendsen for denne sag på sin
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person, ære, navn og rygte samt gods og formue aldeles at være
sagløs og fri, og ganske ingen ond eftermæle derfor i ringeste måder af nogen at have, under vedbørlig straf på dem, som hannem
noget for denne sag ville påtale eller forekaste.« (BLJ 1694/1701
fol. 143 b).
Anklagen synes ikke at have hvilet på lutter opspind. Men da
den enevældige konge efter sine embedsmænds henstilling for denne
gang allernådigst tilgav mange bornholmere deres håndsrækning til
folk, der ville sætte sig op mod landets lov, slap også Hans Svendsen godt fra det - i hvert fald udadtil.
Når han ikke rent ud afslog at være med til at hjælpe Hans Hansen til flugt, må han vel have haft andre motiver end ønsket om
at tjene de få slettedaler, familien kunne tilbyde. (Det var næppe
H. S., der bestak Jens Hansen og Niels Jørgensen. Men han har
vistnok - mod betaling? - optrådt som mellemmand og långiver.) Man kan gætte på hengivenhed for den gamle provst, som Hans
Svendsen i sin egenskab af kirkeværge havde meget at gøre med,
og måske beundring for dennes dristige indsats i 1658. Men man
ved intet derom.
Hvad der derimod synes klart, er, at Hans Svendsens forhold til
sine medmennesker blev forandret. Mange har set skævt til ham,
og landstingsdommen kunne ikke udslette det indtryk. Han blev
en enegænger.
For fremtiden overtrådte han ikke lovens grænser. Men inden
for dem gjorde han, hvad der passede ham.

IV. Familieliv
Aret før alt dette skete, blev den yngste af Hans Svendsens stifbørn
gift. Lars Thorsen var sandsynligvis i 1694 lige fyldt 25 år, siden
han den 4. juli uden kurator kunne underskrive et specificeret regnskab over sit mellemværende med Hans Svendsen; det blev læst
på Nørre herreds ting den 5. oktober s. å. »og af begge parter vedstået og bekræftet med sammenlagde hænder for retten«. (NHSP
1677 /1719 fol. 46-47).
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Lars Thorsen skulle foreløbig bo på familiens ejendom Ingemarsgård, 36 sg. i Rutsker. Dens bygninger var mangelfulde,
for Hans Svendsen »belover at lade opbygge på Ingemarsgården
inden dette års udgang 8 stolperum (fag) hus, og Lars Thorsen
at lade tilhjælpe at kline og hvis (hvad) arbejde han kan giøre,
og ellers at hjælpe ham til rette med gården, det bedste jeg kan.«
Lars var jorddrot til Tornegård, og moderen var 63 år, så en flytning
kunne snart blive aktuel. Herom hedder det: »Og eftersom Lars
Thorsen er forhen tilkendt sædet udi den 2den gård, som jeg påbor,
så er vi således her akkorderede, at så længe hans kiære moder
lever, forbliver jeg på samme gård med hende, men når Gud vil
hende bortkalde, skal jeg den og den 1ste gård i fornævnte Rutsker
sogn ryddeliggiØre for Lars Thorsen til næste midfaste efter.«
Hvis det trækker ud, »så når som han ej haver lyst til længer
at bo på Ingemarsgården, og han enten vil pante eller kiØbe en
anden gård at besidde, skal jeg udløse hannem af samme 36. gård
med penge til at enten pante eller kiøbe sig en anden gård for.«
Det farlige ved denne kontrakt var, at Lars Thorsen og hans
kone Anne Marie Andersdatter, en kaptajnsdatter fra Allinge, kun
boede til leje i denne gård, hvori hans fædrenearv stod. Det siges
kun med omsvøb i teksten, og det er ikke sikkert, at det unge ægtepar har forstået det. Lars var på dette tidspunkt mest interesseret
i militærvæsen; hans regnskab med stiffaderen omfatter blandt
andet en kostbar ridehest med tilbehØr, og han blev snart korporal.
Der gik 20 år, før Lars Thorsens kunne overtage Tornegård, og
da de boede så længe på Ingemarsgård, har de formodentlig ofret
en del på at sætte den i stand i den tro, at det var deres ejendom.
Men da boet blev gjort op efter moderen, blev sæderetten til 36. sg.
tilkendt Lars Thorsens søstersønner, og han blev dømt til at afstå
den for 231 sldr. - Det gav anledning til familiestrid og processer.
(Dom side 196).
De tre ældste stifbørn: Peder Thorsen på Gadebygård i 0stermarie, Hans Thorsen på Buldregård i Nyker og Jens Mogensen i
Rosendal i Rursker på sin hustru Ellen Thorsdatters vegne havde
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allerede den 14. marts 1694 kvitteret for modtagelsen af deres
fædrenearv og underskrevet et afkaldsbrev, der sikrede Hans Svendsen mod ethvert videre krav fra deres side. Der kom da heller intet.
(NHSP 1677/1719 fol. 40.)
Ellen Thorsdatter mistede sin mand Jens Mogensen i sommeren
1695; han blev begravet i Rutsker den 28. juni, 39 år gI. Hans
Svendsen var lavværge for stifdatteren på østre Rosendalegård
ved skiftet den 9. juli d. å., netop den dag, da det mord blev begået,
som forvoldte så stor ravage i hans tilværelse.
Et halvt år efter, den 6. januar 1696, ægtede Ellen en anden
Jens Mogensen, og da naboen på Vestre Rosendalegård, gift med
den første Jens Mogensens søster, også hed Jens Mogensen, er der
rige muligheder for fejltagelser i genealogien, men det er kun en
sidebemærkning. Ved hjælp af skifteprotokollerne kan sådanne
spØrgsmål opklares.
Karen Hans Svendsens, der endnu i begyndelsen af 1695 var
rask og rørig - hun var den 18. januar gudmoder for Lars Thorsens førstefødte i Ruts kirke - nævnes ikke mere før sin død i
1713, da hun længe havde været svag. Hun kan let have fået et
knæk, da retsbetjentene i efteråret 1695 kom og registrerede boet,
mens hendes mand var arresteret, og hun bagefter måtte vente i
uvished helt til september 1696, før frifindelsesdommen blev afsagt.

v. Boligproblemer
Hans Svendsen begyndte at se sig om efter et hjem, han kunne
beholde, selvom hans kone faldt fra. Hendes fødegård var Skovgård, 22. sg. i Rutsker, og den var af hendes broder Hans Pedersen
blevet solgt til en udenforstående, Claus Hansen. I 1699 prøvede
Hans Svendsen på at gøre sin ret gældende til på hustruens vegne
at tilbagekøbe gården; den var nemlig ikke blevet lovbudt = tilbudt slægten. Men Claus Hansens skøde af 1691. 19. 2. kunne
ikke omstødes. (Dom af 1699. 21. 7.)
Så døde Hans KjØller på KjØllergård i Klemensker i 1704, og
efter at Peder Didrichsen havde fået sæderetten tilkendt, åbnede
der sig nye perspektiver.
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Peder Didrichsen boede på Bagergård, 20. sg. i Rutsker. Han
havde stadig kvaler med forfaldne skatter og renter, og den unge
enke Sidsel Rasmusdatter, som han havde ægtet i 1698, havde
ikke medbragt anden medgift end et nødtørftigt udstyr og et par
småbørn. Men hun var beslægtet med Karen Hans Svendsens, vistnok hendes broderdatter, så Peder Didrichsen fik en velhavende
)}svoger«, der i 1701 var fadder til hans ældste søn. Han betragtede
ham formodentlig også som sin fætter, da Hans Svendsen var stifsØn af hans morbroder. - Ham henvendte han sig til om lån, og
da Peder Didrichsen ved skiftet i 1720 klager over, at der er sket
ham den alsomstørste uret, må man se på deres mellemværende.
Det er iøjnefaldende, at Hans Svendsen ikke har optrådt som
en uegennyttig ven. Men hvis man ikke uden videre vil betragte
ham som en samvittighedsløs person, finder man, at han kan have
ræsonneret omtrent sådan: Peder Didrichsen klarer aldrig at indfri
KjØllergård, han har for megen gæld. Men med lidt støtte kan han
beholde Bagergård, og det må han nøjes med ... , (og så kan jeg
selv få gården.)
Disse tanker har han holdt for sig selv, og det er denne uoprigtighed, der falder Peder Didrichsen så stærkt for brystet.
Kjøllergård kunne ikke sælges. I et tilfælde som dette, hvor der
var mange prætendenter og rift om gårdsædet, ville et sådant forsøg fra Peder Didrichsens side omgående være fulgt af et krav om,
at gården skulle lovbydes, og så ville en af de andre arvinger have
købt den for den i landstingsdommen nævnte pris, ca. 415 sldr. =
det dobbelte af enkens andel.
Hvis Hans Svendsen havde nægtet at låne Peder Didrichsen
pengene - men det kunne han jo dårligt være bekendt - så kunne
denne måske have lånt dem hos en anden. Så havde han været i
samme situation, blot med en anden kreditor. Og hvis han intet
lån kunne få, ville gården, der skulle indløses inden en bestemt
dato, være tilfaldet en af de andre arvinger, hvis økonomi var bedre.
Resultatet af forhandlingerne fremgår af et pantebrev af 27.
februar 1706. (side 194). Man ser heraf, at Hans Svendsen har
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afholdt andre udgifter for Peder Didrichsen end den ovennævnte
sum, nemlig »til at indfri min egen påboende gård, den 20. i
Rutsker sogn (Bagergård) fra Thor Pedersen, som havde den i pant,
så og til skatter og andre nødvendige udgifter.« Tilsammen blev
det 698 sldr. 2 mk. 12 sk., som P. D. lover at tilbagebetale udi een
samlet summa den 9. februar 1707, og for denne sum sætter han
Kjøllergård i pant.
Regnskabet i sig selv er antagelig rigtigt nok, selvom det ikke
er så specificeret som »foreningen« med Lars Thorsen i 1694.
Alene renterne af lånet i 3 år (fra 11.3. 1704) og omkostningerne
ved processer m. v. løber op. Og selvom Peder Didrichsen ikke
kunne skrive, - han underskriver med 3 bogstaver - altså heller
ikke læse skrift, har han i det mindste hørt pantebrevets indhold,
da det blev tinglæst. De indvendinger, han kommer med i brevet
til skifteretten, synes at stamme fra, at han ikke har kunnet regne
tilstrækkeligt til at følge med i det indviklede stykke. Han har
stolet på sin »svoger«, optimistisk ment, at »kommer tid, kommer
råd«, og ligeledes været overbevist om, at sæderetten ikke var i fare.
Men det var den. Med et pantebrev af den størrelse var KjØllergård belånt til skorstenspiben, og det kunne blive umuligt at finde
en anden långiver, hvis det blev sagt op.
Hans Kjøllers enke Kirstine Pedersdatter, der ved landstinget
var dømt til at forlade KjØllergård til midfaste 17 07, løste sit boligproblem ved at gifre sig fOL fjerde gang. Hun ægtede enkemanden
Oluf R~smussen på Klint i Vestermarie. (19. sg. - Almegård).
I hendes sted rykkede en ny familie ind på KjØllergård: Christen
Rømer og Bodil Mikkelsdatter, som på denne tid var nygifte. (De
blev senere bedsteforældre til Hans RØmer, »Almindingens skaber.« - BS 10/50). Det unge ægtepar boede på pant eller til leje,
men i 1709 ville Peder Didrichsen sætte dem ud; han ville selv
bebo gården. Christen RØmer ville ikke flytte og æskede dom ved
Nørre herreds ting. Hans Svendsen sagde sit pantebrev op, og da
Peder Didrich~en ikke kunne skaffe pengene, blev KjØllergård efter
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lang tids parl~menteren den 8. april 1711 ved landstingsdom tilke:ldt Hans Svendsen og hans arvinger til evindelig arv og eje.
Samtidig mistede Peder Didrichsen sin hustru Sidsel Rasmusdatter; hun døde under den store epidemi, som dette år hærgede
København med omegn samt Bornholm. Der var skifte efter hende
den 30. april 1711 på Skomagergård, 34. sg. i Olsker. Hun efterlod
en datter på 16 år af første ægteskab og 3 børn mellem 9 og 4 år
af sidste.
Kort før jul 1713 døde Hans Svendsens hustru Karen Pedersdatter som »en gammel og bedaget kvinde, der i nogle år før hendes
dødelige afgang mest måtte ligge til sengs«. Hun blev begravet den
29. december, gI. 82 år, 8 mdr. og 6 dage.
Dagen efter skiftede enkemanden med stifbørnene. Ellen var
død under epidemien i 1711 og havde efterladt sig 4 sØnner af
første ægteskab: Thor, Mogens, Hans og Peder Jensen. Den yngste
var 20 år, gammel nok til, at der kunne holdes privat skifte.
Hans Svendsen tilbød hver af sØnnerne 500 sldr. og datterbørnene tilsammen 250 sidr., ialt 1750 sldr. Dette tilbud blev modtaget, og der blev underskrevet en kontrakt, læst på NØrre herreds
ting den 12. januar 1714 og indført i skiftet efter Hans Svendsen.
(side 139-142).
Jorddrotten Lars Thorsen gik ind på, at stiffaderen måtte vente
med at forlade Tornegård til midfaste 1716.
VI. Hans Svendsen på KjØllergård
Hans Svendsen giftede sig ikke igen, hvad der nok har forundret
samtiden. En enkemand i hans kår kunne med den herskende opfattelse af ægteskabet have fået omtrent hvilken pige eller enke, han
havde bejlet til, selvom han nu var over 58 år. Men af praktiske
grunde var det ikke nødvendigt; han havde ingen børn, der behøvede en moder, og hans husholdning var allerede i flere år under
husmoderens tiltagende svaghed styret af Gertrud Larsdatter, måske
en slægtning, der havde tjent familien siden 1690 og var villig til
at fortsætte som husholderske, når Hans Svendsen flyttede til KjØIlergård.
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Også de andre tjenestefolk fulgte med: Karen Hansdatter, Claus
Clausen og Ole Mathisen.
Christen Rømer flyttede til Stangegård, 42. sg. i Klemensker,
hvor han boede, til han langt om længe overtog sin fædrenegård
i Vestermarie. (52. sg.).
Hans Svendsen havde meget at gøre i anledning af flytningen
og de forretninger, han stadig havde med folk over hele øen. »Rejser hid og did«, som han ikke selv kunne overkomme, og som ikke
kunne betroes til tyendet, fik han en af sine bekendte, kvartermester Lars Nielsen på Habbedamsgård i Olsker, til at besørge for
sig, tilsyneladende mod løfte om at testamentere ham en stor sølvkande.
Men hvordan det forholdt sig med dette løfte og andre uafgjorte
sager, der omtales i skiftet, ved man ikke. Man hører kun den ene
part. - Den menneskelige hukommelse er upålidelig, når intet
skriftligt støtter den, og den forbedres ikke, hvis bægrene flittigt
tømmes. Enkelte steder i retsbøgerne finder man det ikke overflødigt at bemærke, at en aftale er indgået i ædruelig tilstand.
(Der fandtes en brændevinspande i ethvert blot nogenlunde veludstyret gårdmandsbo på Bornholm. Omkring år 1720 var det sikkert ikke god tone at drikke sig fra sans og samling, men i Øvrigt
mente man, at det var en privatsag, hvad og hvor meget man drak.
Pastor Agerbech i Klemensker vakte en snes år senere stor forargelse i menigheden ved offentligt at kritisere et af sine sognebørn
for drukkenskab. Denne bonde var kommet beskænket hjem fra
Hasle, »dog således, at han selv kunne gå.« - Netop fordi en syp
adskillige gange om dagen ansås for en selvfølge, nævnes drikkeriet sjældent, men man må nok regne med det som årsag til en del
af de begivenheder, der beskrives i tingbøgerne.)
De ca. 5 år, Hans Svendsen levede på Kjøllergård, blev ikke
fredelige. Nogle af stifbørnene blev uenige om de gårde, de mente
at have krav på, og det gik ud over Lars Thorsen, der så sin arv
smuldre hen. Da Hans Svendsen vidnede mod ham i en sag om et
markskel mellem 1. og 2. sg. i Rutsker, gik Lars så vidt som til at
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kalde stiffaderen sin avindsmand (og derfor ubrugelig som vidne).
Landsdommeren erklærede, at beskyldningerne ikke var beviste, og
at intet af det, der var forefaldet, skulle komme nogen af parterne
til prejudice i nogen måde. (Dom af 8.3.1719).
Eftertiden kan ikke dømme i disse sager. Der er alt for meget,
man ikke ved. Men det er tydeligt, at de gamle vedtægter om sæderetten indeholdt et oplæg til debat og har skabt megen bitterhed.
Processer var kun for velhavere, der havde råd til at tabe, så
mange spørgsmål er nok aldrig nået så langt som til tingbøgerne.
De færreste havde lyst til at tage kampen op med den lovkyndige
Hans Svendsen.
I marts 1718 døde Hans Svendsens broder Jørgen på østre Aabygård i Nyker, og i april 1719 døde hans ældste stifsøn Peder Thorsen på Gadebygård i østermarie. Selv ventede han ikke at leve
meget længere. I sommeren 1720 bestilte han sin ligkiste hos bødker Hans Madsen i Hasle; til ham fortalte han, at han ville give
en del af sin formue til de fattige efter sin død, og at provsten Hans
Ancher i RØnne, hans tidligere sognepræst i Rutsker, skulle ordne
det fornødne. (Side 213).
Tirsdag den 19. november sendte han bud efter provsten, og
denne kom agende samme eftermiddag. Da besøget er beskrevet af
vidnerne i retssagen (side 199 ff), skal det ikke gentages her. Men
provsten vendte hjem dagen efter med penge og pantebreve til en
samlet værdi af 3000 slettedaler. I løbet af torsdagen fik han Hans
Svendsens kladde til et gavebrev renskrevet på stemplet papir, og
fredag sendte han sin betroede karl Mads Hansen til Kjøllergård
for at få det underskrevet. Degnen Jens Hvalsøe overværede sammen med Mads Hansen, at Hans Svendsen skrev under, men blev
ikke bedt om at bevidne det, før det faktisk var for sent. Hans
Svendsen døde nemlig nogle få dage efter, tirsdag den 26. november 1720.
Der synes ikke at have været andre end tjenestefolkene til stede,
da han døde. De havde muligvis fået ordre til at advisere øvrigheden først, i hvert fald fik familien ikke underretning, før det
var gjort.
89

LOUISE SKOVGAARD

De næste dage registreredes boet, dog nøjedes skifteforvalteren
med at forsegle de kister og skabe, hvori det meget pantegods opbevaredes. Brodersønnen Svend Jørgensen, der som gift og bosiddende
mand var mere »vederhæftig« end sin ældre broder Hans, der var
ungkarl, blev gjort ansvarlig for farbroderens efterladenskaber; han
sendte derfor sin kone og to piger op på KjØllergård. Der skulle jo
også gøres forberedelser til begravelsen.
Maodag den 2. december aflagde provsten en meget stilfærdig
visit i sØrgehuset eller rettere sagt - uden for dette. Hans ærinde
var at få to af karlene til at underskrive som vitterlighedsvidner på
det medbragte gavebrev. Det fremgår af hans optræden, at han
vidste, at det var ukorrekt. Men han vidste tillige, at han opfyldte
den afdødes ønske ved at sørge for, at pengene kom de fattige til
gode, og dette ønske har han anset for at være så prisværdigt, at
han har været villig til at strække sig langt for at imødekomme det.
Sandsynligvis har hverken han eller Hans Svendsen i tide været
opmærksomme på, at vidnerne skulle attestere, at de havde set giveren skrive under. - Danske Lov siger: »Sådanne gaver og testamenter skulle med deres hånd og segl, som dem gjort have, og med
godt folkes underskrivelse være bekræftede.« (pag. 753, 17. art.).
Hans Svendsen var selvlært, og et gavebrev var ikke tidligere forekommet i hans praksis; han kan have troet, at det var provstens sag
at fremskaffe nogle fornemme vidner, der kunne bekræfte hans
velkendte håndskrift og segl. På anden måde kan man vanskeligt
forklare sig, at han ikke lod Jens HvalsØe og Mads Hansen eller en
af sine egne karle skrive under til vitterlighed.
Provsten fik underskrifterne om mandagen af de to karle, men
det var jo umuligt ligefrem at udbede sig diskretion, og da den
vittige (begavede) Mogens Jensen ikke kunne eller ville forstå en
halvkvædet vise, kom der en retssag ud af det.
Hans Svendsen blev over 65 år gammel, men hvor meget vides
ikke, da Klemensker kirkebøger før år 1800 er brændt sammen
med præstegården.
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Man kender derfor heller ikke datoen for begravelsen, men den
må have fundet sted onsdag eller torsdag den 4.-5. december 1720.
Kisten er overensstemmende med tidens skik båret (ikke kørt) fra
hjemmet til graven, og bagefter er følget gået ind i kirken, hvor
sognepræsten hr. Jørgen Sandbye har holdt en lang, opbyggelig
tale. Efter denne har han oplæst det »testamente«, som degnen Jens
Hvalsøe var bestilt til at forfatte. Det var en beskrivelse af den
afdødes levnedsløb, hvortil familien, i dette tilfælde Hans Svendsen
selv, havde meddelt de nødvendige oplysninger. Jævnfør eksemplet
iBS 28/94. RRK 172.

VII. Skiftet efter Hans Svendsen
Så hurtigt som muligt efter begravelsen påbegyndtes skiftet, nemlig mandag den 9. december 1720, efter at tillysning var sket på
kirkestævne »over det ganske land« (Bornholm). Den gamle amtmand Johan von Bippen kom i egen person for at overvære åbningen af de forseglede kister og skabe, hvad der vidner om den store
opsigt, dette skifte har vakt.
Det varede med korte afbrydelser til den 20. december, og de to
vurderingsmænd Christen RØmer på Stangegård og Anders Kure
på 4. vg. i Skarpeskade fik tilstået hver 8 sldr. for deres store hafte
umage med at vurdere (fra 27. til 29. november) samt være til
stede til skiftets endelighed. Men skifteforvalteren føler sig forpligtet til at undskylde denne flothed med »deres huses forsømmelse i
så mange dage, som dette skiftebrev udviser«. Som bekendt kan
1720-ernes prisniveau ikke sammenlignes med nutidens. Derimod
kan det være ganske interessant at sammenligne priserne indbyrdes.
Vurderingen ved skiftet må være i underkanten af værdien. Ingen
var tjent med det modsatte, da man fik sit tilgodehavende udlagt i
løsøre, der skulle sælges på auktion, hvis man ikke selv kunne
bruge det.
Bornholmerne regnede stadig med slettedaler a 4 mark, men betalingen for stempelpapir, bøder og lignende opkrævedes i rigsdaler
a 6 mark. I begge tilfælde var en mark 16 skilling.

=
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Sø~v, tin og kobber vurderedes efter vægt. Et lispund er 16 skålpund = ca. 8 kg. Skålpundet deltes i 32 lod a 4 kvintin. (Efter
1861: 1 pund = 100 kvint.)
Pantebrevene er betalingsmidler. De handledes efter behov fra
den ene person til den anden. Af underskrifterne kan man se, hvem
der ikke kunne skrive sit navn, men måtte nøjes med at prente sine
forbogstaver.

KjØllergårds udseende og indretning kan man danne sig en forestilling om ved at samle de i skiftet spredte oplysninger. Det var en
middelstor bondegård med fire længer. Stuehuset har været et af de
bedre på denne tid. Der er stue, lillestue, krobhus (sengekammer),
forstue, ølkammer, stegers og køkken, endvidere kælder med »loft«
og et stort herberghus (oplags- og gæsterum) med plads til 4 dobbeltsenge. Sidstnævnte rum fandtes måske i en af udlængerne ligesom drengehuset (karlekammeret).
På gårdens grund stod to »udhuse«. Det var menneskeboliger,
beregnede til og sikkert beboede af to daglejerfamilier. Det ene var
på 4 fag og blev vurderet til 7 sidr., det aedet endnu mindre: to
fag, der indeholdt både stue og ladehus = 6 mark. Landarbejdernes kår har ikke været misundelsesværdige, men de, der havde fast
arbejde på en gård, har vel i det mindste kunnet tjene til føden.
Mere får man sjældent at vide om fattigfolks lod på denne tid.
Antallet af heste (7 foruden en hingst og et par føl) var normalt. Mindre kunne det ikke være på en helgård, da der krævedes
6 heste til at trække en hjulplov. Derimod er 20 malkekøer plus
opdræt noget over det almindelige; de fleste holdt kun køer til
husbehov. Her på gården er der tilvirket mere smØr end til skatter
og eget forbrug. De fire tjenestekvinder har været beskæftiget hermed samt med at forarbejde hjemmedyrket hør (lin) og hamp, ulden
fra de 34 får, lave mad (brød, øl, brændevin) og lejlighedsvis deltage i markarbejdet. Men Hans Svendsen har fundet det unødvendigt at holde gæs, som ellers nævnes i alle gårdskifter. Han havde
ingen børn, der skulle udstyres med dundyner.
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Uanset om Kjøllergård var særdeles god eller ej, var begge Hans
Svendsens brodersønner liebhavere til den: de ønskede et gårdsæde.
De var over 30 år, men endnu ikke gårdejere. Hans Jørgensen
havde hidtil bestyret østre Aabygård for sin moder, men hun var
lige blevet trolovet, og sØnnen skulle nu have en stiffader, der var
en'halv snes år yngre end han selv. Det var bedst at komme hjemmefra, og da Hans Jørgensen ikke var så boglærd som broderen han kunne ikke som denne skrive sit eget navn - søgte han bistand
hos prokurator Johan Holst i Rønne, der mødte sammen med ham
på skiftet.
Svend Jørgensen var tilsyneladende bedre stillet; han var opsidder på 22. sg. i Nyker, idet han i 1712 havde ægtet enken Bodil
Mogensdatter, og ved skiftet efter faderen Jørgen Svendsen i 1718
var han som yngste sØn blevet tilkendt sædet i østre Aabygård. Men
det kunne jo først tiltrædes efter moderens død, og hvis Bodil døde,
skulle han med sine 3 små børn forlade sit nuværende hjem, der
tilhørte stifbørnene. Da han ved diskussionen på skiftet anfører, at
hans kone er svag, siger Johan Holst spydigt, at der ses ikke nogen
stor svaghed på hende. Alligevel har Svend Jørgensen jo ret i, at
han ikke kan vide, hvor længe hun lever. (Side 166).
De to brødre fandt hurtigt en løsning på spørgsmålet. Den
27. januar 1721 underskrev de en overenskomst, tinglyst på landstinget i Aakirkeby den 5. marts s. å. Den sagde med mange ord, at
Svend Jørgensen overlod sædet i fædrenegården til sin broder Hans
modatfåsædetiKjØllergård. (BLJ 1718/42 fol. 125).
Hans Jørgensen havde lettere ved at give efter, da han fik udsigt
til at blive opsidder på Brøddegård, 4. sg. i RØ. I 1721 - datoen
ukendt - ægtede han den unge enke Kirsten Wefstdatter og flyttede
til hendes gård.

VIII. Omkring gavebrevet
Kjøllergårdsskiftet sluttedes som sagt fredag den 20. december
1720, og samme dag viedes arvingernes 59-årige moder Karen
Nielsdatter til pastor Ole Sonnes sØn Jørgen.
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Man tager næppe fejl i at formode, at Hans Svendsens gavebrev
er blevet drøftet ved denne lejlighed. Mogens Jensen, der siden
Mikkelsdag havde været ansat på Kjøllergård som forvalter under
husbondens sygdom, havde sagt mere, end han ved nærmere eftertanke kunne stå ved, og arvingerne besluttede at prØve, om gavebrevet var gyldigt. De blev muligvis tilskyndet hertil af prokurator
Johan Holst, der fik overdraget at føre sagen.
Den 10. januar 1721 indstævnede han landsprovsten velærværdige hr. Hans Ancher til NØrre herreds ting i Hasle sammen med
de to karle, der havde underskrevet gavebrevet. Det første retsmøde
blev holdt den 31. januar, og det fulgtes af flere, men den 4. april
holder de op. Måske er sagens akter gået videre til gejstlig ret, da
hverken provsten eller degnen Jens Hvalsøe var forpligtede til at
møde for den verdslige og udeblev; de nøjedes med at sende skriftEge indlæg, der ikke er indført i tingbogen. (Side 211).
Det kan også tænkes, at arvingerne har ladet sagen falde.
Hvorfor Hans Svendsen gik så hemmelighedsfuldt til værks,
giver afhøringerne ingen oplysning om. Efter loven kunne han
testamentere hele sin ejendom til »kirke, skole og fattige«, da han
ingen livsarvinger havde, men han har ikke ønsket at gøre sine
broderbørn arveløse. 3000 slettedaler var temmelig nøjagtigt halvdelen af hans formue, resten var 2527 sldr. plus værdien af KjØIlergård.
Når han bortskænker halvdelen af sit bo, kan det skyldes erindringen om året 1695-96, da hans boeslod var beslaglagt, mens
han ventede på sin dom. Selvom der kan være en del at indvende
mod hans forretningsmetoder, kan de »gudelige tanker«, han omtaler i testamentet, meget vel være taknemlighed mod forsynet, der
skånede ham for den hårde skæbne, han dengang havde i udsigt.
Noget tyder på, at det var summens størrelse, han ikke ville røbe,
og han har ikke stolet på, at andre end provsten kunne tie. Folk
måtte gerne vide, at han var rig, men ikke hvor rig. Det kunne
skaffe ham ubehageligheder fra hans kones arvinger, som kunne
synes, at de var blevet forfordelt ved skiftet efter hende i 1713. Det
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havde været en privat overenskomst mellem voksne mennesker, og
Hans Svendsen har i betragtning af forholdene ment sig berettiget
til at tilbyde noget mindre end halvdelen af boet, når stifbørnene
dog på deres part fik )} 1250 sldr. mere, end Hans Svendsen bekom
med sin hustru«. Nogle af dem gjorde også indsigelse. Men det er
en anden historie, som ikke direkte vedkommer Kjøllergårdsskiftet.

Hvad blev der af de 3000 slettedaler? Det er ikke efterforsket, men
det kan sandsynligvis opklares i forbindelse med landsprovsten Hans
Anchers levnedsløb. Summen var så stor, at den må være tænkt
anbragt i stiftelser eller legater.
Det ser ikke ud til, at broderbørnene fik andet end den i skiftet
omtalte arv, som for øvrigt heller ikke var ringe i sammenligning
med, hvad der var tilovers ved de fleste bo-opgørelser på Bornholm
i det 18. århundrede.
L. Skovgaard

LOUISE SKOVGAARD
SKIFTET EFTER HANS SVENDSEN
Oversigt
Registrering af boet s. 96-108
Vurdering af pantegodset s. 109-118
Værdipapirer s. 118-132
Afhøring om provstens besøg s. 132-137
Ifareklæder s. 138
Kontrakten med stifbørnene s. 139-143
Tjenestefolkenes løn s. 144-147
Peder Didrichsens tilbud s. 148-149
Lars Thorsens erstatningskrav s. 150-151
Christen RØmer med flere kreditorer
s. 151-159

Peder Didrichsens krav s. 160, 162
Forlig med Lars Thorsen s. 161
Adkomstdokumenter s. 162-164
Diskussion om sæderetten s. 165-168
Hans Svendsens testamente s. 169-170
Skiftesalær s. 171-1 73
Hans Jørgensens arv s. 174-178
Svend Jørgensens arv s. 178-183
Kirsten Jørgensdatters arv s. 183-186
Peder Didrichsens klage s. 187-189

Skiftet fylder to gange 47 foliosider: BLS 1718/24 fol. 222 b-247 b samt
1718/21 fol. 421-464. To skrivere, der næsten, men dog ikke helt har fulgt
samme diktat, har skrevet det hele ud i een køre. Det skuJle de, dels for at
spare på det dyre papir, dels - og især - fordi der ikke måtte levnes plads
til senere tilføjelser. Her gengives det med moderniseret retskrivning og tegnsætning, inddeling i afsnit og forsynet med overskrifter, men i øvrigt uændret.
Alfabetisk personliste side 216-233.

Anno 1720 den 27. november er holden registrering og vurdering
såvel som besegling efter sal. Hans Svendsen, som boede og døde
på KiØUergården, beliggende i Klemensker sogn, dog uden at
nogen af denne sal. mands arvinger dødsfaldet efter kongl. Majestæts lov og forordning haver angivet.
På rettens vegne er mødt høj ædle og velbårne hr. brigader
overkommandant hr. Johan Henrich von Bippen ved sin fuldmægtig Jes Rasch, samt på kongl. Majestæts skifteskrivers vegne som
fuldmægtig Frederich Slache.
Til samme registrering og besegling er til vurderingsmænd
opmeldet Anders Kure og Christen RØmer, begge boende i Klemensker sogn.
Hvor så er passeret som følger:

Heste og hopper
En sletbrun hestgilding = 9 sId., en brunst jernet do. = 9 sId.,
en brunskimlet do. = 8 sId., en sletbrun do. = 4 sId., en blakbrunstjernet do. = 9 sId., en sortbrunstjernet hoppe = 8 sId. 2 mk.,
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en klar brun hoppe = 7 sId. 2 mk., et blakbrunstjernet horsføl i
andet år
3 sId., et brunt snoppet (med hvid mule) og stjernet
hestføl, ugildet = 2 sId. 2 mk., en brun stjerner og snoppet ugildet
hest = 10 sId.

=

Kvæg
I vestre fæhus: en rødhjdmet ko med en hvid plet på lænden =
6 sId., en rødhæret (rødstribet) ko = 5 sId. 2 mk., en sletrød ko =
6 sId., en sortgrå ko = 5 sId., en sorthjelmet ko = 5 sId., en
sortbæltet ko
5 sId., en brunblisset ko
5 sId., en sortgrimet
ko = 4 sId. 2 mk., en blegrød ko = 5 sId., en rØdbroget ko =
5 sId. 1 mk., en sortrygget ko = 5 sId., en do = 4 sId. 2 mk.,
en rødstjernet ko = 4 sId., en sletrød ko = 3 sId. 3 mk., en rødhjelmet ko = 5 sId. 1 mk.

=

=

I østre fæhus i den søndre lade: en blakket ko = 6 sId., en sort

ko = 4 sId. 2 mk., en rødhæret ko = 5 sId., en rødstjernet ko
med en plet på lænden = 3 sId. 2 mk., en blågrå hjelmet ko =
4 sId., en rød tyr = 3 sId., en rød stud = 4 sId., en rødbroget
stud = 3 sId.
I østre fæhus i den østre lade: en liden rød stud = 4 sId., en blakstjernet stud = 3 sId. 2 mk., et sortrygget srudnød (studkalv) =
2 sId., et rødt studnød = 2 sId. 2 mk., endnu er do. = 2 sId.,
et do. = 6 mk., et rødrygget studnød = 7 mk., et rødblisset studnød = 7 mk., en sletrød kvie = 3 sId., et kvien ød = 6 mk., en
sort kvie = 9 mk., et rødt hvid mundet kvien ød = 7 mk., et rødstjernet kvienød = 6 mk., en rØdhjelmet kvie = 7 mk.

= 6 mk., en
rødhjelmet stud = 1 sId. 2 mk., en liden rødhjelmet tyrkalv =
2 mk., en rØdstjernet kviekalv = 6 mk., en sort kviekalv = 5 mk.,
en rødstjernet srudb.lv med en hvid plet på manken = 6 mk., en
sortstjernet studkalv = 6 mk., 8 sk., en rødstjernet tyrkalv =
5 mk. 8 sk., en sortbælter tyrkalv = 6 mk.

I vestre længe i kalvehuset: en rødblisset studkalv
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Får

34 gamle får a 3 mk. = 25 sId. 2 mk., 12 lam a 2 mk. = 6 sId.
Svin
En hvid galt = 5 mk, en hvid so = 1 sId., en do. = 3 mk, et
hvidt galtsvin = 2 mk, et hvidt do. = 1 mk 4 sk., et do. do. =
1 mk 4 sk., et do. på stien = 2 sId., et do. på stien = 2 sId.
Boskabsvarer

En arbejdsvogn uden stiger, kløven itu = 2 sId. 2 mk, en gI.
arbejdsvogn uden stiger = 2 sId., nok en dito = 3 sId., en plov
med behØr = 2 sId., nok en dito = 2 sId. 2 mk, et år (pløjeredskab) med bil (plovjernet hertil) = 1 mk. 8 sk., endnu et år med
gI. årbil = 12 sk., et par hØstiger = 1 mk. 4 sk., 1 harve med
35 jerntænder = 1 sId. 3 mk, 1 trætandet harve = 1 mk 8 sk,
en do. = 1 mk. 8 sk, en rul (tromle af træ) med jerntapper og
skagler = 2 mk, en husstige = 12 sk, en slæde med små stiger
og jernvidier = 1 sId. 1 mk
I vestre længe ikalvehuset: 16 stkr. savskårne egestolper a 1 mk
4 sk = 5 sId., 16 løsholter (tømmer) a 8 sk = 2 sId., en askeplanke over 2 stolperum (fag) = 1 mk 8 sk., et par gI. høstiger
= 1 mk.
I søndre lo under stænget: en askeplanke, når over 2 stolperum =
1 mk 8 sk, et fyrrebræt over 2 stolperum = 1 mk. 4 sk., et do. =
1 mk. 4 sk., et møgbræt af fyr = 8 sk., 3 do. a 8 sko og et do.
4 sk, en liden stige = 4 sk
På tilled (bræddeloft) over forstuen: 6 vognvæhre a 4 sko = 1 mk.
S sk, 18 ophugne hjulfiæl (hjulfælge) a 2 sk = 2 mk 4 sk.,
2 gI. vognstier = 12 sk, 5 ophugne plovs-hoveder a 4 sko = 1 mk.
4 sk, en vognvæhr = 4 sk, en hakkelsekiste = 1 mk, llinbrødde
(redskab til at bearbejde lin (hør) med) = 1 mk., en do. 10 sk.,
5 hjulfiæl a 2 sko = 10 sk, endnu 4 do. a 2 sk = 8 sk, 22 op-
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huggede aksler a 8 sko = 2 sId. 3 mk., 4 ophuggede kiæpstokke
a 4 sko = 1 mk., en hulskovl = 4 sk., ophugget nyt klapholt =
1 mk., ophugget klapholt til bøtter
1 mk. 8 sko

=

På loftet: en gI. fyrrekiste foruden lås og hængsler = 10 sk., en
tønde med 1 Y2 skæppe linfrø udi, tønden og lin frøet sat for 1 sId.,
endnu en stråbåndstønde (tønde af flettet halm) på loftet med en
halv skæppe hørfrø udi, tønde og frø sat for 2 mk., en barket
kohud = 6 mk., et stude-åg med ringe på = 8 sk., en ophugge n
aske-vognklou = 6 sk., en plovstjert = 4 sk., nok en do. = 4 sk.,
en vognaksel = 6 sk., 3 jernstænger, vog (vejede) 2 lispund stykket a 3 mk. = 4 sId. 2 mk.
I ølkammeret: en saltetønde, endnu en saltetønde a 1 mk. 8 sk.,
en stråbåndstønde 6 sk., en flødekærne med stav = 1 mk. 4 sk.,
en røsteballie (balje til ølbrygning) = 8 sk., en øltønde = 1 mk.
8 sk., et ølanker
1 mk. 8 sk., et do.
1 mk. 8 sk., en brændevinsotting = 10 sk., en ny fjerding med 2 bunde = 1 mk., 2
sibøtter = 8 sk., en smørbøtte = 4 sko

=

=

I lillestuen: en ølfjerding med 2 bunde = 1 mk. 8 sk., en hakkeblok = 6 sk., en egekiste med lås og hængsler = 2 sId., et Ølanker
= 6 sk., en asketræ bagstol (stol med ryg) = 1 mk. 8 sk., en halv
tønde spegesild = 4 sId., en asketræ bagstol = 1 mk. 8 sk., et
askebord med en skråfod = 7 mk., en brændevinsotting = 4 sk.,
en gI. jern-kakkelovn med jernfødder og alt behØr = 8 sId., en
øltragt = 4 sk., en sibøtte = 4 sk., en ny vandspand = 6 sk.,
en egetønde belagt med 6 jernbånd = 2 mk. 8 sk., en tjæretØnde =
1 mk. 4 sk., en saltere-halvtønde = 10 sk., en gI. øltønde med
2 bunde = 14 sko
I steerhuset: bag ovnen en hjemmekværn med hus og jernseil =
1 sId. 2 mk., en aske bagstol med bræddebund = 1 mk., et drøftetrug (stort trug af en udhulet træstamme) = 4 sk., en øltønde =
1 mk. 8 sko en dito = 1 mk. 8 sk., et røstekar, en tønde stor =
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2 mk. 8 sk., en gI. røsteballie = 6 sk., en egefierding
en fyrrekiste med gI. lås og hængsler = 1 sId.

=

12 sk.,

I forstuen: en egekiste med lås og hængsler = 2 sId.
Oppe på kælderen: et deintrug (stort trug af en udhulet træstamme
til at lægge dej i) med stol = 2 mk., en stråbåndstønde = 1 mk.
4 sk., en dito = 1 mk., en dito = lask., en ny smørfjerding =
1 mk., en jernstang, 2 lispund a 3 mk. = 1 sId. 2 mk., en halvtønde = 8 sk., 10 lispund blår (bearbejdet hør af 2. sortering)
a 4 mk. = 10 sidr., et gI. madskab med nogle rum = 4 sk., et
stykke kabeltov, som er en tote (stump, »tytte«) af et ankertov,
1 Y2 favn lang = 1 mk., 8 skålpund hør, heglet igennem grov
hegle = 1 sId. 1 mk., et tykt tværreb, 4 favne langt a 4 sko =
1 mk., 2 lispund hvid uld, fin og grov tilsammen, a 6 sk. = 3 sId.,
2 nye kabelseler - 8 sk., et kabeltværreb, 4 favne langt = 1 mk.
4 sk., 3 dito a 12 sko = 2 mk. 4 sk., 2 nye do. a 1 mk. 4 sko =
2 mk. 8 sk., et gI. bagreb, 3 favne langt = 6 sk., et forreb på 2 Y2
favn = 10 sk., en gI. jern-grydekrog = 12 sk., 5 Y2 pund heglet
hør a skålpundet 12 sk. = 1 sId. 2 sk., et lispund og 8 skålpund
groft blårgarn a skålpundet 4 sk. = 6 mk. 8 sk., endnu et lispund
og 7 pund groft blårgarn a 4 sko = 5 mk. 12 sk., 15 skålpund
vundet groft blårgarn a 4 sko . 3 mk. 12 sk., en stor stråbåndstønde = 1 mk., en gI. dito = 4 sk., en standtønde med en bund
udi = 1 mk., en gI. kærne med låg og stav = 8 sk., et lidet gI.
fyrrebord med stangefod uden skuffe = 1 mk., 2 sibøtter = 8
sk., et gI. fyrremadskab med een dør og ingen lås for = 2 mk.
I herberghuset (oplags- og gæsterum) : en fyrre- halvkiste med lås,
hængsler og håndf;:ng = 5 mk., en ege kiste med lås, hængsler og
håndfang = 2 sId., en fyrrekiste med en revel over låget og jernbånd under bunden = 9 mk., en stråbåndstønde med 1 bånd =
4 sk., en askebagstal med bræddebund = 1 mk. 4 sk.,
Ved den søndre side: et fyrre- sengested med 1 side og 1 gavl =
1 mk. 8 sk., et fyrre sengested med 1 side og en gavl = 1 mk 8 sko
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Ved den vestre side: et do. med 1 side og 1 gavl af fyr = 2 mk.
Ved den nØrre side endnu et sengested med 2 gavle og 2 sider uden
himmel = 2 mk., et lidet egeskrin med jernbeslag og hængsler
og lås = 3 mk., en ny fjerding med 2 bunde = 1 mk.
En gI. fyrrekiste, stående inden for krubhusdøren (kammer, soverum), uden lås og hængsler = 1 mk., derudi fandtes 2 lispund
7 skålpund hvid fin og grov uld a skålpundet = 6 sk., er 3 sId.
2 mk. 10 sk.
I herberghuset: : 24 alen hvidt olmerdug (svært uldent stof) a 1
mk. = 6 sId., 14 alen sort og hvidt vadmel a 8 sk. = 7 mk.,
24 alen hvidt vadmel a 12 sk. = 4 sId. 2 mk., 27 alen nogenledes
bleget hørlærred a 12 sk. = 5 sId. 4 sk., 32 alen hørlærred a 12
sk. = 6 sId., 75 alen groft blårgarnslærred a 6 sk. = 7 sId. 2 sk.,
27 alen groft hampe-blårgarnslærred a 5 sk. = 2 sId. 7 sk., 9 alen
groft sækketøj a 3 sk. = 1 mk. 11 sk., 1 lispund og 1 skålpund
hjemmegroet linbrua (brua = fineste hør) a 12 sk. = 3 sId. 12
sk., 1 Y2 lispund fine blår, liggende udi en tønde, tønden samme
steds forhen vurderet, sat for 4 sk. pundet - 6 mk.
Sengeklæder i herberghuset:
Udi den søndre seng en blåranuet (blåstribet) bolster-overdyne med
2 lapper = 6 mk., en hvid linned hoveddyne = 12 sk., en dito
underdyne = 7 mk.
Nok i den søndre seng vesten til: en blåblommed DanzigertØjs
overdyne = 3 mk., en hvid linned underdyne = 2 sId., en dito
= 6 mk.
Udi den nordvestre seng med 1 side og 1 gavl: 1 blå Danzigertøjs overdyne = 1 sId., en hvid linned hoveddyne = 1 mk., en
dito underdyne = 2 sId., en dito = 2 sId., en blåranuet olmerdugs
hovedpude med linvår og gI. strik (mellemværk) = 1 mk. 8 sk.,
en hvid olmerdugs hovedpude med linvår og strik = 2 mk., nok
en hvid olmerdugs hovedpude med linvår og strik og blåt rask
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(arrask, let uldstof) for enden = 1 mk. 12 sk., en blåranuet olme rdugs hovedpude med linvår og strik = 2 mk., en hvid linned
hovedpude med linvår og strik og blåt og rødt udenfor strikket
= 2 mk., en blåranuet hovedpude med gI. linvår og strik = 1 mk.
S sk., en do. = 1 mk. S sk., en hvid linned hovedpude med linvår
og strik og grønt for enden = 1 mk. S sk., nok en ranuet hvid
vadmelshovedpude med linvår, strik og grønt vadmelsfoer =
1 mk. 10 sk.
Sengeklæder udi nØrre seng: en hvid linned hoveddyne = 1 mk.
S sk., en do. do. = 1 mk. S sk., en hvid linned underdyne =
5 mk., en blåranuet olmerdugs overdyne = 1 sId., en hvid linned
hoveddyne = 1 mk. S sk., en gI. hvid linned underdyne = 5 mk.,
en gI. lappet hvid linned underdyne = 1 mk. S sk.
Bænkeklæder:
I herberghuset: en ny vævet bænkedyne, 4 alen lang, med spolskodet underfoer = 1 sId. 2 mk., en flamsk bænkedyne med spolskodet
underfoer 6 alen lang = 1 sId. 3 mk., en ny vævet bænkedyne
5 alen lang, med do. do. = 2 sId., en ny vævet agedyne med spolskadet underfoer og 4 vipper = 2 mk., endnu en ny vævet agedyne
med blå bund og halvgult vadmels underfoer med 4 vipper =
1 mk. S sk., et flamsk hynde med 4 vipper og rødt vadmels underfoer = 3 mk., et gI. flamsk hynde, vævet i ansigter og allunet skind
under = 2 mk., et flamsk sort hynde med gult linned underfoer =
2 mk., et nyvævet hynde med 4 vipper og løyen kalvskind under
= 1 mk. S sk., en gI. agedyne med barket skind under = 1 mk.
S sk., et lidet syet hynde med blåt vadmels underfoer = 1 mk., en
ny vævet bænkedyne med spolskodet underfoer af gråt og hvidt,
4 alen lang = 6 mk.
I en seng i lillestuen: et gI. sengetæppe = 1 mk., en hvid linned
overdyne = 6 mk., en do. hoveddyne = 12 sk., et blårgarnslagen,
2 bredder = 1 mk. S sk., to grønne, gulblommede sparlagen (sengeomhæng) = 7 mk.
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I pigesengen: en hvid olmerdugsdyne = 1 sId., en hvid hoveddyne
= 1 mk., en ny dito hoveddyne = 10 sk., en do. underdyne =
5 mk., et blårgarnslagen med 2 bredder udi = 1 mk. 4 sk.
I drengehuset i den vestre seng: en hvid linned underdyne = 1 sId.,
3 mk. 8 sk.
en do. overdyne

=

I den østre seng: en hvid ulden overdyne = 1 sId., en do. hoved10 sk., en hvid linned hoveddyne
14 sk., en do.
dyne
11 sk., et hvidt uldent overdynevår = 3 mk., et blårgarnslagen =
1 mk. 4 sk.

=

=

=

Udi en ørk (stor lågkiste) i stuen fandtes: et drag5Øms bordklæde
med 2 bredder i, 3 Y2 alen langt = 3 sId., et nyt vævet sengklæde
med 2 bredder udi, 4 alen langt = 3 sId., 2 dito a 3 sId. = 6 sId.,
et nyt vævet agedyne-vår med spolskodet underfoer = 2 mk., et
dito hynde
1 mk. 8 sk., et gI. sort klædes skørt uden underfoer
= 8 sk., en gI. sort klædes kiol med lærred i livet og sort rask i
skødet = 3 mk., en gI. sort klædes kiol med sort fløjls opslag og
fiskeben i livet, med brunt rask i skødet = 1 mk. 8 sk., en sort
sartses kvindfolkekiol med tinknapper, lærred i livet og brunt og
blåt i skødet = 1 sId., en hvid linned hovedpude med gI. linned
vår og strik for enden = 1 mk.

=

Nok i stuen: et drag!:øms bordklæde med 2 bredder udi, 4 alen
lang = 1 sId.
Bænkeklæder i stuen: en ny vævet bænkedyne på søndre bænk med
spolskodet underfoer, 3 Y2 alen lang = 5 mk., en gI. bænkedyne
med gI. vadmels underfoer med skindlapper på, 5 alen lang =
3 mk., en syet bænkedyne for bordenden, 3 alen lang = 4 mk.,
en gI. vævet bænkedyne = 2 mk.
En stor gammeldags ørk med lås og 2 ringe til håndfang = 3 sId.
Et gI. bord med lukket fod og 2 skuffer og fyrreblad = 1 sId. 2 mk.
Et gI. fyrrebord med skrå fod = 2 mk. 8 sk., et lidet fyrreskrin med
2 mk.
lås for

=
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Og som dagen nu er forløben, så sluttes nu med denne registrering
og vurdering udi samtlige vedkommende arvingers overværelse.
Det til vidnesbyrd under vore hænder. Skiftestedet den 28. november 1720.
Jes Rasch
Frederich Slache
Anders Kure
Hans H. I. S. Jørgensen
Christen C. H. S. Hansen RØmer
Svend Jørgensen
Næst påfølgende dag den 29. november er atter denne forretning
foret2get udi samtlige arvingers overværelse, som følger:
Sengeklæder i stuen: en Dantzigcr blommet og rudet (ternet) vårs
overdyne = 3 sId., en hvid linned hoveddyne = 1 mk. 8 sk., en
dito = 2 mk., en blåranuet bolster underdyne = 7 mk., en blåranuet hovedpude med groft linned vår foruden strik = 1 mk. 4 sk.,
en bolster blå og hvid hovedpude med linned vår og hjorte-mønster
= 2 mk., endnu en dito = 2 mk., et fyrre-sengested med ramme
om uden himmel og skammel for = 1 sId., sparlagen til samme
seng af blåt ulden 08 linned, som er 3 stykker og en kappe = 1 sId.,
en Dantziger bagstol med læder overtrukket = 2 mk., en liden
sædestol med halmbund = 8 sk., en dito = 6 sk.
12 skålpund vundet sort uldent garn a 4 sk. = 3 mk., 8 pund lodgarn a 2 sk. = 1 mk.
Et spejl med 2 låger = 1 mk., en jernkakkelovn i stuen med 2 messingfødder under = 10 sId.
En Frederik Tertii bibel in folio med messinghjØrner = 2 sId., en
gI. huspostil med messinghjØrner = 2 mk., en lovbog = 2 sId.
En firkantet sten-solskive med en jernstift udi = 1 mk.
Linklæder: et hØrgarns lagen med en rift udi, er sammenstukket,
2 bredder udi = 6 mk., et nyt hørgarnslagen med 2 bredder og
smal sØm for den ene ende og bred sØm for den anden ende =
6 mk., et gI. hørgarnslagen med 2 bredder udi og 2 huller på =
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3 mk., et gI. do. med rust i og opløbet i sØmmen = 3 mk. 8. sk.,
et hørgarnslagen med 2 bredder udi og 2 syede huller = 1 sId., et
hørgarnslagen med 2 bredder og smalle sØmme = 1 sId. 2 mk., et
do. med nogle huller på og smalle sØmme = 2 mk., et do. med
nogle huller på = 1 sId., et dito med 2 bredder = 5 mk., et dito =
1 sId., et dito = 3 mk., et nyt groft blårgarnslagen med 2 bredder = 3 mk., et gI. do. = 1 mk. 8 sk.
En drejls dug, vævet i ruder, 1 Y2 bredde, 7 alen lang med store
huller på den ene ende = 1 sId.
En drejls dug med 2 bredder, 3 alen og 1 kvarter lang med sammensyede huller på = 3 mk. 8 sk.
En ny rudet drejlsdug, 2 bredder, 3 ~ alen lang = 1 sId.
21 alen groft hØrgarn a 12 sk. = 3 sId. 3 mk. 12 sk.
Den sal. mands mundering:
En flintebøsse = 7 mk.
En jernfæstet kårde med gult lædergehæng = 1 sId.
På loftet over herberget:
En barket hud = 1 sId., en halvbarket hud
ket kalveskind = 1 mk., et dito = 1 mk.
1 !/:! gang hjulfiel a 2 sk. = 1 sId. 8 sk.

=

2 mk., et stort bar-

Af torsken havre blev anført at være 10 tønder a 3 mk. = 7 sId.
2 mk.
En kongens måletønde med 2 jernbånd = 2 mk.
På loftet over stuen fandtes:
14 tønder aftorsken rug a 9 mk. = 31 sId. 2 mk., en kobberkedel,
ungefær på 2 tønder, vag 2 lispund 13 skålpund a 1 mk. 4 sk. =
10 sId. 3 mk. 4 sk. (N.B. forkert regnet ud, facit må blive 14 sId.
4sk.)
Kobber i lillestuen:
En kobberkedel med jerngreb, vag 10 pund a 1 mk. 4 sk. = 3 sId.
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8 sk., En liden brændevinspande med hat og piber på Yz tønde, vag
1 lispund og 10 pund a 1 mk. 8 sk. = 9 sId. 3 mk.
Udi et kammer østen for, næst op tillillestuen:
En kobber-spandkedel uden greb med borter på, vag 8 pund a 1 mk.
= 2 sId. Endnu en gI. kobberkedel uden greb, vag 12 pund a 1 mk.
4 sk.
3 sId. 3 mk.

=

I køkkenet:
En kobber-bryggerkedel, stående udi mur, på en tønde stor, vag
1 lispund 14 pund a 1 mk. 8 sk. = 11 sId. 1 mk.
En jerngryde på en spand stor med jerngreb udi = 1 sId. 1 mk.
En liden messingkedel, en kitte (spand, »kjita«) stor, med jerngreb
1 sId.

=

På kælderloftet:
En gI. bødt (bødet, repareret) kobber-brrendevinspande uden hat
og piber, på 2 tønder, vag 1 lispund 3 pund a 1 mk. = 4 sId. 3 mk.
En gI. kobberkedel på en halv tønde stor, foruden Øren og itu i
borterne, vag 1 lispund 7 pund a 1 mk. = 5 sId. 3 mk.
I krobhuset:
En kobberkedel på 1 tønde stor uden greb, vag 11 pund a 1 mk.
4 sk. = 3 sId. 1 mk. 12 sk.
Endnu en kobberkedel en spand og en kitte stor, med jerngrebe udi,
vag 9 pund a 1 mk. 8 sko
3 sId. 1 mk. 8 sk.
I kælderen:
En stråbåndstønde med nogle fjer udi
1 mk. 8 sk., en fyrre10 sk., nok en dito
10 sk., nok en dito
ballie med 3 ben
= 10 sk.
6 sibøtter a 4 sk. = 1 mk. 8 sk., en spinderok med rokkehoved =
2 mk., en gI. dito 1 mk. 4 sk., endnu en dito
1 mk. 4 sk., en
garnhaspe = 4 sk., endnu en dito = 4 sk.
En gI. træ bunds bagstol uden bund og overtræk = 10 sk.
Jernvare: en gI. stokøkse, som er tvært i stykker = 10 sk., en

=

=

=

=

=
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dragkrog med 3 lænker og en ring = 8 sk., en kistelås med nØgle
til = 1 mk., en jernbismer på 2 lispund med kobberlod = 1 sId.
Lindenklæder udi en kistebænk i stuen norden til:
7 alen groft hØtgarnslærred a 12 sk. = 5 mk. 4 sk., et gI. hørgarnslagen med 2 bredder udi og 6 huller på den ene bredde = 1
mk. 8 sko
Jernvare: en gI. tværsav = 2 mk. 8 sk., en lerhakke = 8 sk., en
gI. spade med skaft = 1 mk.
I h uggeh uset:

Et gI. tjærekar med 2 Øren uden låg = 2 mk., en g!. seis (le) med
bom og ringe = 1 mk. 4 sk., en liden bues av = 12 sk., en dømlinge nauer = 14 sk., et rivebor med skaft = 4 sk., en lyngrive
med skaft = 12 sI<:., endnu en dito = 8 sk., en gI. stok-økse =
8 sk., en gI. håndøkse = 8 sko
I steerhuset:

En jern-grydekrog = 1 mk., endnu en dito, som har våren (været)
afbrudt udi krogen = 12 sk., en liden kastekrog = 8 sk., en jern
lysestage med 2 piber = 2 sk., et pandejern = 1 mk. 8 sk., 2 små
jernkiler = 1 mk. 10 sk.
Messing: Et par messinglysestager med drejede stolper og hætter =
3 mk. 8 sk., et messing fyrbækken med en jernstang og en ring
udi = 3 mk., en metal morter uden støder = 1 mk. 8 sk., en messing lysesaks = 4 sk.
Sølv
En SØlvkande, som er påtegnet på låget: Hr. Oluf Jensen - Sidsel
Lauritsdatter - Anno 1669, og en skuepenge midt udi, stående på
3 løver, vag 72 lod = 54 sldr.
Endnu en liden sølvkande på halvanden pægl stor, påtegnet på
låget L.O.S. B.H.D. LK. 1631, med en rund fod, vag til 20 sldr.
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Nok et lidet sølvbæger på Y2 pægl stort og påtegnet oven om.
KL M-S. 1696 N.I.S. M.O.D. og midt på LCS. B.N.D. 1705, vog
6 lod a 3 mk. = 4 sId. 2 mk.
Sæden i laden
I den vestre ende på den søndre længe: Byg udi strået i 3 Y2 stolperum til bjælken, som blev anset for at være 10 tønder byg a 7
mk. = 17 sId. 2 mk.

I den østre ende udi søndre lade fandtes byg udi strået, som blev
anset for at være 6 tønder a 7 mk. = 10 sId. 2 mk.
I den østre ladelænge fandtes havre i 2de stolperum udi strået
under løsholterne, som blev anset for at være 4 tønder a 3 mk.
= 3 sId.
Hvad sig høet er angående, da forbliver det tillige med foderet til
denne gårds samtlige kvæg og bæsters fortæring, som forhen er
vurderet, så at ej noget deraf til boets middel kan vorde anført.
Skifteretten tilspurgte vedkommende denne sal. mands arvinger,
om de nu noget mere denne gang kunne erindre sig, som skulle
vurderes, foruden hvad som kan findes udi 2de kister, een udi
stuen og den anden i huset (herberghuset) , såvel som og udi et
skab med 2 rum og 2 låsfaste døre, som begge er forseglede. Som
forbliver, til endeligt skifte sker, og imidlertid skal den sal. mands
brodersøn Svend Jørgensen svare til alt det registrerede og vurderede gods, såvel som og til seglene, som er for begge kister og
et skab, at de ikke bliver opbrudt, førend skifterettens middel
(skifrebetjentene) igen kommer. Og ellers, i fald noget lØSØregods
skulle findes, kan det ved endelig slutning angives.
At således er passeret ved denne registrering, testeres af:
Jes Rasch. Frederich Slache.
Anders Kure. Christen C. H. R. Hansen RØmer.
Hans H. I. S. Jørgensen, eget skrevet navn.
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10 dage senere begyndtes skiftet

Anno 1720 den 9. december er efter lovlig gjorde tillysning over
det g.:tnske land (Bornholm) holdet endelig skifte og deling efter
forestående velagtbare og meget fornemme, nu sal. Hans Svendsen,
som boede og døde på KiØllergården i Klemensker sogn, og det
imellem den sal. mands efterladte salig broders børn, som er 2
sønner og een datter.
Hvoraf den ældste sØn Hans Jørgensen, som er hos sin moder udi
Aaby i Nyker sogn, er sin egen værge.
Den anden, som er Svend Jørgensen, boende i formeldte Nyker
sogn, mødte og er sin egen værge efter loven.
Denne sal. m:tnds broderdatter er navnlig Kiersten Jørgensdatter.
For hende er forhen til værge anordnet på skiftet efter hendes sal.
fader, hendes broder Svend Jørgensen. Men nu, for dette værgemål og arv, som hende her på skiftet kan tilkomme, anordnes
myndlingens mostermand Hans Bendtsen, boende i formeldte
Klemensker sogn.
Hvor da på rettens vegne var overværende højædle og velbårne
hr. brigader overkommandant og amtmand hr. Johan Henrich von
Bippen udi egen person, såvel som hans fuldmægtig Jes Rasch,
boende udi Rønne. Desligeste skifteskriveren Nikolaj Brugmand
tillige med hans fuldmægtig Frederich Slache. De forhen ved registreringen anordnede vurderingsmænd mødte, nemlig Anders Kure
og Christen Rømer.
Hvor så videre er foretaget, som efterfølger, nemlig: Blev da åbnet
den forhen omtalte og beseglede fyrrekiste i herberghuset, hvorudi
fandtes efterfØlgende:
Et stykke bleget hørgarns lærred, 5 alen a 12 sko = 3 mk. 12 sko
30 alen bleget hørgarns lærred a 10 sko = 4 sId. 12 sk.
30 alen do. do. do. = 4 sId. 12 sk.
Et hørgarnslagen med 2 bredder, 4 alen langt = 6 mk.
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Item blev åbnet den forhen beseglede og vurderede kiste udi vedkommende arvingers overværelse, hvorudi fandtes
Sølv og Tin
En høj sølvkande, ungefær på 3 pægle, med et løst låg. På kanden tegnet: I.W.D. 14. ABEDENTE PRODIIT EDVLIVM ET
DEACRI PRODIIT DULCE og på låget: Magister Peder Hegelund: Anne M. Peders. Magister Poul Anchersen: Maren S. Hr.
Poul Ancher. Lene Nielsdatter 1694, vog (vejede) 40 lod a 3 mk.
= 30 sldr.
Nok en høj sølvkande, 5 pægle stor, med 3 knopper på bunden
stående, mærket på låget: Hr. Rasmus Jensen Boringholm. Lisabeth Rasmus Daatter. Stralsunds stempel 1678, vog 56 lod a 3
mk. = 42 sId.
En hØj smal sølvkande, ungefær på 5 pægle stor, med rund fod
og løvværk i kraven udenpå, med påtegning CH.M.W. hos 2de
våben - 1625, fremmed stempel, vog 56 lod a 3 mk. = 42 sId.
Et højt sølvstob (bæger) med rund fod, midt på tegnet CA.T.
1684, på bunden på kraven: R.CD. Colbergs stempel, og 3 englehoveder på en ring, vog 14 lod 1 kvintin a 3 mk. loddet = 10 sId.
2 mk. 12 sk.
Et gammeldags højt smalt sølvbæger med rund fod, med en drejet
ring nedenom, derpå et englehoved med påtegnet: H.K. (samt en
tegning) og under bunden skrevet P.A.KK., fremmed stempel,
vog 13 Yz lod og Yz kvintin a 3 mk. loddet = 10 sId. 14 sk.
Et gI. smalt sølvbæger med en kruset krans nedenom, på 1 pægl,
påtegnet T.L.S. E.P.D. Lybæk stempel, vog 8 lod a 3 mk. = 6 sId.
Endnu et smalt sØlvbæger med en kruset krans nedenom, på 1
pægl stort, med en rund fod, påtegnet T.L.S. E.P.D., lybsk stempel,
vog 8 lod mindre Yz kvintin a 3 mk. = 5 sId. 3 mk. 10 sk.
Nok et lidet hØjt og smalt sølvbæger med en vreden krans nedenom
og et englehoved, med rund fod, fremmed stempel, med påtegning
T.L.E.P.D. R.L., vog 10Yz lod a 3 mk. = 7 sId. 3 mk. 8 sk.
Et sekskantet sølvbæger, 1 pægl stort, fremmed stempel, mærket
W.A.D., vog 10 lod a 3 mk. = 7 sId. 2 mk.
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Et sØlvbæger, 1 pægl stort, mrk. under bunden A.I.T. S.CD., fremmed stempel, vog 6 lod 1 kvintin a 3 mk. = 4 sId. 2 mk. 12 sk.
Nok et sølvbæger, som er smalt, på en pægl stort, med 3 roser på
siden, påtegnet ].KS. S.N.D., uden stempel, vog 6 lod 1 kvintin
a 3 mk. loddet
4 sId. 2 mk. 12 sk.
Et sØlvbæger, vidt ovenom og smalt nedenom, ungefær på 1 pægl
stort, fremmed stempel, på bunden tegnet: A.LT. S.CD., vog 6 lod
4 sId. 2 mk.
a 3 mk.
Et sØlvbæger på Y2 pægl stort, med 2 roser på siden, mrk. LCS.
A. 1699, fremmed stempel på bunden, vog 5Yz lod a 3 mk. =
4 sId. 8 sk.
Endnu et sØlvbæger, lidet mere end en halv pægl stort, noget sprukkent i bunden 3 steder, med 3 tulipaner på siden, og påtegnet
ovenom med Jørgen Jonsen, Walborig Monsdaatter 1673, vog
6 Y2 lod, uden stempel, a loddet 3 mk. = 4 sId. 3 mk. 8 sk.
Et lidet sØlvbæger på Yz pægl stort, forgyldt oven og nedenom,
med 2 roser på siden og et slet fremmed stempel, vog 5 Y2 lod
a 3 mk. = 4 sId. 8 sk.
Et lidet gI. sølvbæger, Yz pægl stort, påtegnet H.LS. KH.D. 1695,
Kiøbenhavns stempel på bunden, vog 3 lod 1 kvintin a 3 mk. =
2 sId. 1 mk. 12 sk.
Et forgyldt og udpuklet sølvbæger på 1 Yz pægl stort, stående på
3 knopper, og låg med knop på, forgyldt, Københavns stempel
sølv, vog 20Yz lod a 3 mk. 6 sk. = 17 sId. 1 mk. 3 sk.
Et krus-låg af sølv, forgyldt indeni, med hængsel og krog til greben
og en stor knop på, vog 14 Yz lod, uden stempel, a 3 mk. =
10 sId. 3 mk. 8 sk.

=

=

En bredbladet, kortskaftet sølvske med en liden ring i skaftet, noget
forgyldt og med to fremmede stempler, vog 4 lod, mindre Yz
kvintin a 3 mk. = 2 sId. 3 mk. 10 sk.
En gI. sølvske med et halvsmalt skaft og 4 englehoveder på enden,
lidet forgyldt, fremmed stempel, i bladet tegnet HANS: HANSEN
og reven A.H., vog 3 lod og Yz kvintin a 3 mk. = 2 sId. 1 mk. 6 sko
En ganske forgyldt sølvske med en flyvende engel på enden af
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skaftet, ganske ud stukken på bladet inden og uden, og bogstaver
påtegnet: O GUD LAD MIG ALDRIG FARE SAA ILDE, SOM
MINE UVENNER GIERNE VILDE. vog 4 Y2 lod 1 kvintin, uden
stempel, a 3 mk.
3 sId. 2 mk. 4 sk.

=

En gi. sølvske med et halvsmalt skaft og 4 englehoveder på enden,
på bladet tegnet B.A.D. og på skaftet P.O.S. og en rose inden udi,
vog 3 Y2 lod Y2 kvintin a 3 mk. = 2 sId. 2 mk. 14 sk.
Endnu en sølvske med et halvsmalt vredent skaft og 2 englehoveder på enden, med påtegning M.LS. AO 1664, vog 4 lod mindre
end Y2 kvintin, uden stempel, a 3 mk. = 2 sId. 3 mk. 10 sk.
En bredskaftet sølvske, KiØbenhavns stempel, på bladet tegnet
'~.M.A.LD., vag 3 lod og 1 kvintin a 3 mk. 6 sk. = 2 sId. 2
mk. 15 sk.
En fladskaftet sølvske med en rose på skafret, lybsk stempel, påtegnet H.R.T.R.C.D., vog 3 lod Y2 kvintin a 3 mk. = 2 sId.
1 mk. 6 sk.
En halvsmal-skaftet sølvske med 2de udgravede roser, påtegnet
uden på bladet i en krans B.I.S. 1665, Kiøbenhavns sølv, vag 3
'lod 1 Y2 kvintin a 3 mk. 6 sk. = 2 sId. 3 mk. 8 sk.
En gI. smalskaftet stukken sølvske med en kruset knop på enden,
med fremmed stempel, noget udstukken inden i bladet, og bagpå
reven (et mærke), vag 2Y2 lod og et halvt kvintin a 3 mk. =
7 mk. 14 sk.
En kort smalskaftet sølvske med en knop på enden og en liden
ring om, på skaftet lidet forgyldt indeni, med påtegning Månen
og bag på bladet LP., vog 2 Y2 lod Y2 kvintin a 3 mk. = 1 sId.
3 mk. 14 sk.
En lang smal skaftet sølvske med en rose på enden af skaftet,
påtegnet på bladet D.L.S. S.L.D., fremmed stempel, vog 2 Y2 lod
Y2 kvintin a 3 mk.
1 sId. 3 mk. 14 sk.
En gi. smal rundskaftet sølvske med påtegning på skaftet 1655
og P.H.S., og på bladet tegnet udi en rose M.B.S., vog 3 lod 1
kvintin, fremmed sølv, a loddet 3 mk. = 2 sId. 1 mk. 12 sk.
En liden bredskaftet sølvske med en rose på skaftet, og på bladet

=
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tegnet udi en rose H.S.S. K.P.D. 1682, fremmed stempel, vog
3 lod mindre Y2 kvintin a 3 mk. = 2 sId. 10 sk.
En gI. halvsmalskaftet sølvske med påtegning bag på bladet NIELS
GUMMEl0S AO 1655, vog 3 lod a 3 mk. = 3 sId. 1 mk.
En liden sølvske med et lidet kort bredt skaft, fremmed stempel,
påtegnet på bladet bagpå K.A.D., vog 2 lod 1 Y2 kvintin a 3 mk.
= 1 sId. 3 mk. 6 sk.
En liden kortskaftet sølvske med påtegning på bladet inde i en rose:
LP.T. S.O.D. 1652 L. fremmed sølv, vog 1 lod 3 kvintin a 3 mk.
= 1 sId. 1 mk. 4 sk.
Endnu en sølvske med et noget bredt skaft, på bladet tegnet
W.B.].H.D. 1687 med en rose om, og på skaftet C.H.0.S.B. 1693,
fremmed sølv, vog 3 lod a 3 mk. = 2 sId. 1 mk.
Endnu en sølvske, noget bredskaftet, på bladet tegnet W.B.J.N.D.
1687, på skaftet C.H.0.S.B. 1693, fremmed sølv, vog 3Y2 lod a
3 mk. = 2 sId. 2 mk. 8 sk.
En lang smal skaftet sølvske med en drue på skaftet, påtegnet på
bladet J.1.S., vog 3 Y2 lod 1 kvintin a 3 mk. = 2 sId. 3 mk. 4 sk.
Endnu en lang smalskaftet sølvske med en vindrueknop på enden,
påtegnet på bladet J.L.G.S., vog 3 Y2 lod og 1 kvintin a 3 mk. =
2 sId. 3 mk. 4 sk.
Nok en lang smalskaftet sølvske med en vindrue på enden og
påtegnet på bladet J.1.M.D., vog 3 Y2 lod a 3 mk. = 2 sId. 2
mk. 8 sk.
Og som dagen nu er forløben, så sluttes atter denne forretning
udi vedkommendes overværelse, at den igen i morgen kan foretages
og videre forrettes. Det til vitterlighed under vore hænder:
Skiftestæden på KiØllergården den 9. december 1720.
Jes Rasch. Frederich Slache. Anders Kure.
Christen C. H. R. S. Hansen Rømer.
Hans H. I. S. Jørgensen. Svend Jørgensen.
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Næst påfølgende dag, den 10. december (tirsdag) er atter denne
forretning foretagen udi samtlige vedkommendes overværelse, og
så videre passeret som følger:
Sølv
Blev så for-ermeldte skab i stuen med 2de døre, som var forseglet,
åbnet udi vedkommendes overværelse, og fandtes derudi som fØlger:

Et sølvbæger, ungefær på 3 pægle stort, fremmed stempel, påtegnet
ovenom J.H.S. A.H.D. H.LS. K.LD. 1681, og på siden udi en
krans S.LS. S.LD., fremmed stempel, vag 16 lod, mindre et halvt
kvintin a 3 mk. = 11 sId. 3 mk. 10 sk.
Endnu et sølvbæger på en pægl stort, lybsk stempel, vag 7 lod
1 Yz kvintin, påtegnet indeni med blæk LM., a loddet 3 mk. =
5 sId. 2 mk. 2 sk.
Et højt smalt sØlvbæger, gammelt, med en gI. rund fod og en
vreden krans med et englehoved på, påtegnet P.M., fremmed stempel, som man ej kan giØre nogen tykke (bestemmelse, skøn) på,
vag 10 lod a 3 mk. = 7 sId. 2 mk.
Nok et højt, ganske forgyldt sØlvbæger, med påtegning H.O.I.S.A.
1680 udenpå, ganske udstukket, med en rund fod, vag 10 lod 1 Yz
kvintin a 3 mk. = 7 sId. 3 mk. 2 sko
En sølvskål på en halv pot med 2 Øren, et englehoved på hvert
Øre, stående på 3 store knopper, påtegnet ovenom L.H.S. 1718
med løvværk på, uden stempel, vag 14Yz lod a 3 mk. = 10 sId.
3 mk. 8 sk.
En liden sølvskål med 2 brede Øren, stående på en rund fod, fremmed stempel, tegnet på øret S.H.S. og på det andet H.H.H. 1630,
vag 11 lod a 3 mk. = 8 sId. 1 mk.
Et par halsknapper af sølv med en lænke midt udi og fremmed
stempel, vag Yz lod Yz kvintin a 3 mk. = 1 mk. 14 sk.
2 gamle sølvskeer, rundskaftede, fremmed stempel, påtegnet I.H.
M.K.D. 1652, vag 6 lod a 3 mk. = 4 sId. 2 mk.
Udi rede klingende mynt, små penge, fandtes 15 sId. 1 mk. 6 sk.
Nok udi 2 marks kroner fandtes penge 5 sId.
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Endnu fandtes udi småpenge udi klingende mynt 7 sId. 2 mk. 2 sk.
Nok fandtes udi en gI. pung småpenge, klingende mynt 2 sId. 5 sk.
Så og fandtes udi en gI. tobakspung 3 specierixdaler, den ene med
bogstaver i kanten som er penge 4 sId. 2 mk., og opgiælden (overprisen) af hver 12 sk., er til sammen 5 sId. 4 sk.
Udi samme tobakspung fandtes 2 hollandske dukater og en dansk
Curant dukat, som giØr den summa i rede penge = 10 sId.
En uddreven sølvæske med KiØbenhavns stempel uden påtegning,
med låg på, vag 6 lod 1 kvintin a 3 mk. 6 sk.
5 sId. 1 mk. 1 sko

=

En stor skuepeng, på den ene side tegnet:
JESUS CHRISTUS MACHET W ASSER ZU WEIN IN CANA
GALIlÆA 1011
og på den anden side:
QUOS DEUS CONIUNXIT HOMO NON SEPARET, vog 4 lod
a 1 sId. = 4 sId.
Endnu en skuepenge, lidet mindre. På den ene side står påskrevet
CHRISTUS ER FØD AF EN JOMFRU REN, vog 2 lod Y2 kvintin a 1 sId. = 2 sId. 8 sko
En sølvkæde med en ring udi hver ende, vag 8 lod mindre Y2 kvintin a 3 mk. = 5 sId. 3 mk. 10 sk.
11 par lange sølvmaller med kroge og en dei due- og englehoveder
på, vog 8 lod mindre Y2 kvintin a 3 mk. = 5 sId. 3 mk. 10 sk.
11 par gamle sølvmaller med 3 puk~er på hver, vag 5 Y2 lod a 3 mk.
= 4 sid. 8 sk.
15 stkr. gI. sølvmaller med roser på enden, vag 3Y2 lod og 1 kvintin a 3 mk. = 2 sid. 3 mk. 4 sk.
En del gI. sølvknapper uden hoved, vag 2 Y2 lod a 3 mk. = 1 sId.
3 mk. 8 sk.
2 små halssøljer af sølv med rosenmønster på, vog 1 Y2 kvintin a
loddet 3 mk. = 1 mk. 2 sk.
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2 forgyldte små hals-søljer med duemønster, vog 1 Yz kvintin a loddet 3 mk. = 1 mk. 2 sko
1 slet (glat) sølv nålehus, vog Yz lod Yz kvintin a 3 mk.
1 mk.
14 sko

=

Fandtes en seddel, udgiven af sal. Herman Hansen Sode til denne
sal. mand (Hans Svendsen) af dato 18. februar 1718, hvoraf ses,
at han haver lånt af denne sal. mand udi klingende mynt 30 sId.,
hvorfor sal. Herman Hansen haver udi pant og forsikring sat for
ermeldte summa 8 stkr. små og store guldringe, som i alt vejer
3 lod 1 Yz kvintin, som blev Svend Jørgensen leveret tillige med
seddelen til videre.
Hvad sig renten deraf angår, prætenderedes ikke. Anføres da denne
summa til dette stervbos middel med disse 30 sldr.

Tin
Et gI. dybt søbemadsfad med brede bredder med lybsk stempel, vog
3Yz skålpund a 14 sko = 3 mk. 1 sko
Endnu et fladt tinfad med brede bredder, påtegnet 6, stempel G.L.
på den ene side og L.R.M. på den anden, vog 3 Yz pund a 1 mk. =
3 mk. 8 sko
Et lidet gI. fladt tinfad med udstikning på bredden og inden i bunden en krans med 2 stempler, bredden frafalden, påtegnet 1690,
vog 2Yz pund a 12 sko = 1 mk. 14 sko
Endnu et lidet helt fladt tinfad med udstikning på bredden, og inden
udi bunden en kreds med 2 stempel, påtegnet 1690, vog 2Yz pund
a 14 sko = 2 mk. 3 sk.
Et gI. dybt søbemadshd med smalle bredder, frafalden, med 2 stempel og ingen påtegning, vog 2 Yz pund a 14 sko = 2 mk. 3 sko
Et gI. fladt tinfad med brede bredder, KiØbenhavns stempel, og et
hul smeltet i bredden, med påtegning A.M.H.N., vog 2 Yz pund
og 1 f. (fjerding) a 12 sko = 2 mk. 1 sko
Nok et gI. fladt tinfad med en stor bri$tning (revne) i bredden og
2 stempler, påtegning påreven H.N.A.M., vog 2Yz pund a 12 sk. =
1 mk. 14 sk.
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Et dybt søbemadsfad med brede bredder, 3 lybske stempler, på bredden tegnet udi en krans O.l.S. J.K.D. 1694, vog 4 pund a l mk.
= l sId.
Et fladt tinfad med brede bredder og e nkrans inden i bunden, 2
stempler, påtegnet på bredden CA.D. 1684, vog 3 Y2 pund a 14 sk.
= 3 mk. l sk.
Et halvdybt søbemadsfad med smalle bredder, 2 fremmede stempler,
uden anden påtegning, vog 3 Y2 pund a 14 sko = 3 mk. l sko
Et dybt søbemadsfad med brede bredder, 3 lybske stempler, på bredden tegnet udi en krans: O.1.S. J.K.D. 1694, vog 4 pund, a l mk.
= l sId.
Arvingerne angav, at på denne 35. jordejendomsgård, kaldet Kiøllergården, skulle være opbygget på dens grund 2de udhuse (husmandsboliger), som denne sal. mand tilhørte.
Hvilke af vurderingsmændene blev eftersete og takserede, nemlig et udhus østen gården, bestående af 4 stolperum, derudi beregnet 2 stolperum stuehus, køkken, 2 små vinduer og døre samt ladehus, ialt sat for 7 sldr.
Nok det andet udhus, stående sønden for det første, bestående af
2 stolperum med stuehus og ladehus, som i lige måde blev af vurderingsmændene sat for 6 mk.
Ni tintallerkener med smalle bredder, 2 stempler uden anden påtegning, vog ialt 10 pund a l mk. = 2 sId. 2 mk.
4 gI. tintallerkener med fremmed stempel, oven i bredden A.LS. og
et skib, påtegnet CW.M.G., vog 4 Y2 pund a 14 sk. = l sId. 2 mk.
Seks gI. tintallerkener, som er med fremmed stempel, tegnet på
bredden CN.O. 1681, vog 6 pund a 12 sko = l sId. 8 sk.
2 gI. tallerkener med brede bredder, fremmed stempel, vog 2 pund
a 14 sk. = l mk. 12 sk.
Een gI. tintallerken med et fremmed stempel, tegnet på bunden: W,
vog l pund = 12 sko
Et dybt søbemadsfad med brede bredder, 3 lybske stempler, på bredden reven ud: O.I.S. J.K.D., vog 4 pund a l mk. = l sId.
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Et lidet gI. tinfad, som er fladt, 2 stempler, med ingen påtegning,
vog 2 pund a 12 sk. = 1 mk. 8 sk.
Strø-rugen (såsæden )
som er sået her til denne 35. gård i Klemensker sogn, blev angiven
at være 4 tønder a 9 mk. = 9 sldr.
Værdipapirer
Blev da de forseglede udi for-ermeldte skab udi stuen: pantebreve,
obligationer og reverser åbnede, med mere var, som derudi kunne
findes, og efterset. De er som følger, nemlig:

1. Et regnskabsbrev på Yz rixdalers papir, udgivet af ærværdige
hr. Rasmus Jensen Borringholm, sognepræst til Vestermarie kirkesogns menighed af dato 9. sept. 1717 til denne sal. mand Hans
Svendsen - og til vitterlighed tillige medunderskrevet af Rasmus
Rasmussen, hvoraf ses og fornemmes, at bemeldte hr. Rasmus er
bleven skyldig her til stervboet (dødsboet) in alles 120 dl. 2 mk.
Men findes bag på brevet skreven at være betalt på kapitalen 20 dl.
2 mk. Rester da igen, som hr. Rasmus Jensen her til boet bliver
skyldig 100 dl., hvorfor er udi i pant og forsikring stillet en sølvkande, hvorpå der står et anker, påtegnet T.W.D. 14 ABEDENTE
PRODIIT EDVLIVM ET DEACRI PRODIIT DULCE og på låget
Magister Peder Hegelund : Anne M. Peders. Mag. Poul Anchersen : Maren S. Poul Anchers: Lene Niels daatter 1694 vog 40 lod
a 3 mk. = 30 sIdr. - Nok en sølvkande, hvorpå står Hr. Rasmus
Jensen Bornholm - Lisabeth Rasmusdatter 1678, vog 56 lod a
3 mk. = 42 dIr., hvilke 2de sølvkander tilforn er udi registreringen blevet således vejet og takseret, såsom ikke vidstes videre udførlighed, som nu er blevet produceret.
Item er for ermeldte 100 dIr. af bemeldte hr. Rasmus Jensen
Bornholm til denne sal. mand Hans Svendsen i forsikring stillet et
pantebrev, udgivet af hans sØn Clemen Rasmussen Marcher til sin
fader hr. Rasmus Jensen og underskrevet af hr. Jens Rasmussen
Marcher, hr. Hans Rasmussen Marcher, Rasmus Rasmussen og Jens
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Hansen, af dato 6. juni 1714, lydende til mening angående den 33.
og 34. gård i tallet i Vestermarie sogn, som ermeldte Clemen Rasmussen af sin fader hr. Rasmus Jensen skulle have bekommet kiøbog skødebrev på.
Hvilke 2de pantsatte breve her udi skifteforretningen blev læst
og påskreven og til videre udlæg her af nr. 1 forvaret.
Hvor så efter slig beskaffenhed til stervboets middel anføres den
100 sldr.
før ommeldte summa

=

2. Item blev fremlagt af samme forseglede pakke en obligation, udgivet af Niels Monsen, Hasle, lydende på kapital 40 sidr., som han
af denne sal. mand Hans Svendsen udi rede klingende mynt lånt
haver, hvorimod ermeldte Niels Monsen haver udi pant sat og forsikring stillet et stykke land byg-jord, beliggende udi Nørre Vang,
vesten op til DalegårdslØkken, som er ialt 6 skpr. land. Samme obligation er af dato Clemensker sogn d. 5. juni 1719, blev læst og
påskreven og til videre forvaret.
Hvad sig renten angår, da findes på ermeldte obligation under
denne sal. mands (hånd) påskreven, at den er betalt til 5. juni 1720,
og ikkun rester for Y2 år, som er 1 sldr. Er så kapital og renter, som
bemeldte Niels Monsen her til boet bliver skyldig, og til dette stervbos middel anføres = 41 sldr. - Niels Monsens obligation er nr. 2.
3. I lige måde fremlagdes af forbemeldte pakke en transport og
overdragelsesbrev, udgivet af nu sal. Giert Jacobsen Kiempen, daværende farver, borger og handelsmand udi Rønne, til den sal. mand
Hans Svendsen, hvilket lyder til mening, at formeldte Giert Jacobsen Kiempen haver efter bemeldte indhold bekommet af denne sal.
mand udi een samlet summa: 90 sidr., siger halvfemsindstyve sidr.,
hvorfor han haver, som for-ermeldt, over transporteret så vel som
og ganske forbundet sig til, at den sal. mand skulle beholde og sig
nyttig giøre den jord, beliggende i TØrveløkken i Rønne Frihed,
sønder i bemeldte løkke, som sal. Jens Madsen tilforn til von Kiempen i pant sat haver, med videre, som samme brev udviser og omformelder. Hvilket er af dato 15. oktober 1717. Testificeret til vit-
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terlighed med Giert Jacobsen Kiempen: Rasmus Rasmussen og
Hans Sivertsen. Blev læst og påskreven og findes bag på nr. 3. Hvor
så til dette stervbos middel anføres disse penge = 90 sldr.
Hvad sig renten angår, svarer Rasmus Rasmussen efter arvingernes angivende, såsom han samme jord skal have udi brug. Brevet blev i forvaring lagr til videre udlæg.
4. Item blev af samme pakke forevist for skifteforvalteren et pantebrev, udgivet af ædle og mandhafte løjtnant Hans Kofoed Jensen
ved kavalleriet på Bornholm, af dato: Rutsker den 21. maj 1711,
og tillige med efter begæring til vitterlighed underskrevet Hans
Poulsen Busch, så vel som Hans Madsen. Læst på Vester herreds
ting den 21. maj samme år. Testificeret under rettens middels hænder. Blev læst og påskrevet og er med nt. 4 påtegnet, og det til
denne sal. mand Hans Svendsen, lydende på kapital udi klingende
mynt 100 sIdr., siger eet hundrede sIdr., hvorfor er af ernævnte
løjtnant Koefoed i pant sat hans påboende gård, den 57. i tallet,
beliggende i Vestermarie sogn. løjtnant Koefoed selv her for skifteretten var til stede og tilstod ermeldte mentionerede (nævnte) pantebrev i alle sine ord og punkter således ret at være. - Hvorfor efter
slig beskaffenhed til dette stervbos midler anføres den summa 100
sldr. Hvilket brev blev udi forvaring lagt til videre udlæg.
Hvad sig renten angår, da findes ikkun, at løjtnant Koefoed resterer for et halvt år, som beløber sig til 2 sId. 2 mk., som og i lige
måde anføres til dette stervbos middel.
5 . Nok fremvistes af samme pakke for skifteretten en auktionsforretning af dato 10. april 1693 under rettens middels hænder og
segl, såvel som af den tilstedeværende kgl. maj. amtsskriver sr.
Hans Henrich Schors hånd og segl verificeret. Er i lige måde den
27. januar 1720 bleven fremvist, læst og observeret på skiftet efter
Hans Smeds sal. hustru udi Hasle. Ud af ermeldte brev erfares, at
denne sal. mand Hans Svendsen haver sig tilforhandlet på forbemeldte auktion, som holdtes ermeldtc dato over forrige byfoged
sal. Hendrich Johansen på hans efterladte hus, gård og plads udi
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bemeldte Hasle - og det for penge 50 sldr. 8 sk., som berørte hus,
gård og plads er bleven ham tilslagen for. Hvilken auktionsforretning blev læst, påskreven og til videre forvaring blev henlagt. Er
nr. 5.
Ved ofte-rørte brev fandtes en kvittering, udgiven af formeldte
amtsskriver Hans Henrich Schor af dato: Rønne den 20. maj 1693
med hans egen hånd, lydende til mening, at den sal. mand har fornøjet og rigtig betalt til ermeldte amtsskriver, hvad han udi forhen
ommeldte byfoged sal. Henrich Johansen Popes holdende auktion
havde at pretendere, som er 21 sldr. 1 mk. 9 sko
Nok fandtes en kvittering, udgiven af sal. Oluf Nielsen med
hans underskrift, såvel som og daværende byskriver Hans Poulsen
Busch af dato 12. april 1693, hvilken lyder på, at den sal. mand
haver ermeldte Oluf Nielsen fornøjet og betalt på samme auktion
efter sal. byfoged Henrich Johansen Pop med penge 13 sldr. 8 sk.,
med videre dens indhold omformelder. Hvilke 2de kvitteringer tillige med auktionsforretningen, såsom ej noget videre ved den fandtes, bliver følgagtig, og så anføres da til dette stervbos middel disse
50 sldr. 8 sko
6. Udi samme pakke blev forevist en obligation, udgiven af Knud
Mikkelsen, boende i Sandvig, til denne sal. mand Hans Svendsen
af dato: Sandvig den 14. marts 1701. Testificeret med Knud Mikkelsens hånd og signet, og til vitterlighed tillige med ham underskrevet af Jørgen Hamen. For-ermeldte obligation lyder til mening,
at den sal. mand Hans Svendsen haver udlånt til fornævnte Knud
Mikkelsen 40 sIdt. udi kroner, hvorfor er udi forsikring stillet som bevises med en efterretning-seddel, udgiven - som arvingerne
berettede - efter ofte-bemeldte Knud Mikkelsen i Sandvig, hvor
denne sal. mand skal være tillagt efter for-ermeldte obligation med
da pådragen rente, som da opløb til 45 sldr. 3 mk. 11 sk., hvorfor
han skal være tillagt udi Arristes vang, som da var sat for 68 sldr.
1 mk. - at nyde udlæg udi for 45 sldr. 3 mk. 11 sko - Hvilke penge
her til dette stervbos middel anføres, som er 45 sldr. 3 mk. 11 sko
Ofte-rørte obligation blev læst og påskreven tillige med den efter121
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retningsseddel inden udi lagt ,som er nr. 6, og tillige med de forermeldte til videre udi forvaring henlagt.
Hvad sig renten angår af forskrevne 45 sldr. 3 mk. 11 sk. summa,
befandtes på ovennævnte obligation at være af denne sal. mand
kvitteret fra den 13. januar 1719, hvor så rester rente - såsom
24 skilling derpå er betalt - og fradrages - et år (d. v. s. et års
rente minus 24 skilling). Bliver til dette stervbos middel anført
penge til dato 13. januar 1721, som er 7 mk. 8 sk.
7. I lige måde blev af samme obligations-pakke fremvist et pantebrev, udgivet af Hans Hansen, borger og indvåner i RØnne, efter
foregående kiøb- og skødebrevs indhold, udgivet af Hans Svendsen
til ermeldte Hans Hansen på en del sæds-jord udi RØnne, beliggende udi en løkke tæt ved Smedegården i Knudsker sogn, hr.
Anderses løkke kaldet, som bemeldte sal. Hans Svendsen på skiftet
efter sal. Jens Madsen Trelleborg i Rønne er vorden tillagt, med
videre dette kiØb- og skødebrevs formelding, som er af dato 27.
september 1720. Verificeret med Hans Svendsens hånd og til
vitterlighed underskrevet efter begæring af Rasmus Rasmussen
og Hans Tidemand, begge boende i RØnne, såvel som og læst på
RØnne byes ting den 1. oktober 1720 under rettens middels hænder.
Hvilket også her på skiftestedet KiØllergården i Klemensker sogn
blev læst og påskrevet og sr. Jes Rasch igen i hænde leveret. Hvor
så for-ermeldte Hans Hansen haver udgivet et pantebrev på samme
købte løkkejord, lydende på kapital 70 sldr. udi klingende mynt,
som samme pantebrev udi sig selv videre omformelder og giør
forklaring om. Er i lige måde til vitterlighed med ham underskrevet
den 27. september 1720 af Rasmus Rasmussen og Hans Tidemand
og læst den 10. oktober samme år inden Rønne byting. - Blev her
udi skifteretten læst og påskrevet og er nr. 7. Anføres da til dette
stervbos middel disse 70 sIdr.
Resterer deraf rente i 2 måneder = 2 mk. 2 sk.
8. Nok i lige måde blev af for-ermeldte betegnede pakke fremvist
en obligation, udgiven af velædle og velbyrdige hr. landsdommer
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MickeI Nansen af dato: Svaneke den 30. september 1719 under
hans egen hånd og segl, såvel som og læst inden Bornholms landsting den 25. oktober samme år, og er af forbemeldte velbyrdige
hr. landsdommer vedstået under Notari hånd. Hvilken lyder til
mening, at denne sal. mand haver udlånt til landsdommer Nansen
udi klingende mynt 200 sidr., for hvilken summa den sal. mand
haver udi forsikring den 4. selvejergårds skat, beliggende i Aaker
sogn, som velbemeldte landsdommer tilhører, med videre, som
samme obligation udi sig selv udviser og om-formelder, og er nr.
8 udenpå skreven. - Blev læst og påskreven og til videre udi forvaring henlagt. Anføres da til dette stervbos middel 200 sldr.
Af forskrevne summa rester ikkun rente efter arvingernes beretning for et år, som er 10 sldr.
Og som dagen nu er forløben, og der overblev pantebreve, obligationer eller reverser med videre udi den opbrudte pakke, blev den
da igen af rettens middel udi aften forseglet, at den igen i morgen
udi vedkommende arvingers overværelse åbnes.
At så er tilganget og passeret, det til vidnesbyrd under vore
hænder. ut supra
Jes Rasch - Frederich Slache - Anders Kure
Christen C. H. S. R. Hansen RØmer - Svend Jørgensen.

Den 11. december (onsdag) er atter denne forretning foretaget
udi samtlige vedkommendes tilstedeværelse, og der er passeret
som følger:
Den forseglede pakke blev igen åbnet udi arvingernes overværelse.
9. Så blev fremlagt en revers på slet papir, udgiven af Oluf Pedersen i Ol sker sogn til denne sal. mand og lyder på kapital udi klingende mynt 40 sidr., hvor ermeldte Oluf Pedersen lover at holde
denne sal. mand uden skade, og er reversen underskreven af fornævnte Oluf Pedersen med 3 bogstaver, og til vitterlighed Lars
Nielsen og Lars Thorsen. Reversen er af nr. 9, blev henlagt til
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videre udlæg. Så anføres da til dette stervbos middel den summa
40 sldr.
Hvad sig renten angår, da befindes den at være betalt til 13.
maj 1720, og rester da for et halvt års rente, som Oluf Pedersen
svarer, og anføres til dette stervbos middel = 1 sldr.
10. Nok fremlagt en obligation, udgiven af ærværdige og vellærde mand hr. Oluf Sonne til denne sal. mand Hans Svendsen,
først lydende på kapital 50 sIdt. Samme obligation er af dato 8.
marts 1700 under Hr. Olufs egen hånd, og til vitterlighed har
underskrevet Mads Pedersen HØg. Læst inden Bornholms landsting
23. oktober 1709 under nu sal. velbyrdige hr. landsdommer Ancher
Miillers hånd og segl og landstingsskriveren Jens Lesler. Men som
på obligationen er tid efter anden betalt såvel dens pådragne rente,
så og på kapitalen, så ej mere på den forskrevne summa 50 sldr.
rester end 10 sidr., så anføres til dette stervbos middel = 10 sldr.
Rester rente deraf udi et år, som er 2 mk., i lige måde til dette
stervbos middel anføres. Ermeldte obligation blev læst og påskrevet
og henlagt til videre. Er nr. 10.
11. Endnu befif'des udi samme pakke en revers på slet papir, udgiven af cornet Hans Rømer og sergiant Christen RØmer af Klemensker sogn til denne sal. mand Hans Svendsen af dato 21. januar
1715, lydende på kapital 150 sldr. uden (under) Hans RØmers og
Christen RØmers egne hænders skrift. For ermeldte summa er i
forsikring stillet
J. først et pantebrev på Yz rixdalers papir, udgivet af Lars Madsen, boende på 42. gård i Klemensker sogn, til Hans Thorsen i
Nyker sogn for rede penge 110 sldr. - Samme pantebrev blev læst
og påskrevet og er af dato 10. marts 1704, og ved de andre dokumenter henlagt.
II. Endnu på forskrevne summa er i forsikring stillet et pantebrev udgivet af Anders Hansen, boende udi Klemensker sogn på
Oluf Mads grund, til Didrich Pedersen, boende på den 42. gård,
kaldet Stangegården, og er lydende 320 sidr., af dato 6. marts 1714,
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underskrevet af Anders Hansen med 2de bogstaver og til vitterlighed O.M.S. - P.H.S. Læst på Nørre herreds ting den 16. marts
1714 under rettens middels hænder. Samme pantebrev blev læst
og påskrevet.
III. Nok udi forsikring stillet for ermeldte summa et pantebrev,
udgivet af Didrich Pedersen på Stangegården i Klemensker sogn,
og det til velærværdige hr. Jørgen Sandbye, sognepræst til samme
sogn, lydende på kapital 100 sIdt., af dato 2. januar 1715, underskrevet med 3 bogstaver D.P.S. og til vitterlighed Ole O.M.S. Madsen (den, der ikke kunne skrive, tegnede sine forbogstaver, og en
anden (skriveren) skrev navnet på begge sider af dem) - Hans
H.M.S. Monsen. Og findes bagpå skrevet af velbemeldte hr. Jørgen
Sandbye, at Didrich Pedersen haver betalt samme summa til ham
af dato: Klemens kirke præstegård den 4. februar 1715. Blev læst
og påskrevet.
IV. Endnu fremvistes en transport, tillige i forsikring stillet,
udgivet af for-ermeldte Didrich Pedersen til Christen Rømer,
lydende på 320 sldr. og stilet på den 42. gård i ermeldte Klemensker sogn, med videre, som samme transportbrev udi sig selv omformel der , som er af dato Klemensker sogn den 5. februar 1715,
under Didrich Pedersens hånd med 3de bogstaver, og til vitterlighed: Oluf O.M.S. Madsen - Anders Hansen Kiøller. Læst på Nørre
herreds ting den 8. februar samme år under rettens middels hænder.
Blev i lige måde her for retten observeret og påskreven. Hvor så
efter reversens indhold, som er nr. 11, til dette stervbos middel
anføres 15 O sldr. - Elev tilligemed de forskrevne 4 dokumenter
henlagt til videre udlæg.
Af forskrevne summa 15 O sldr. rester rente, først for år 1718
-= 1 sId. 2 mk., og for de 2de år 1719 og 1720 om året 7 sldr.
2 mk. = 15 sldr. In alles: 16 sldr. 2 mk.
12. Endnu befandtes udi samme pakke et pantebrev, udgivet af
Hans Hansen, da boende i Rutsker sogn, til nu sal. Albert Hartvig,
da boende på Wellingsgården i Nyker sogn, lydende på kapital
195 sidr., hvorfor ermeldte Hans Hansen haver udi pant sat til
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panthaveren hr. Albert Hartvig den fri vornede gård udi Olsker
sogn, som kaldes Heslegården, som Hans Hansen af ermeldte
Albert Hartvig kiØbt haver, og findes mer udi ermeldte pantebrev
beskreven at skulle til Albert Hartvig det samme fiske (efterår),
som pantebrevets dato omformelder, betale til ofterørte Albert
Hartvig 45 sldr. på kapitalen. Er af dato: Wellensgård den 17. juni
1698, med videre dets indhold og formelding underskrevet af Hans
Hansen med 3de bogstaver. Til vitterlighed efter begiæring: Eskil
Nielsen. Læst inden Bornholms landsting den 27. juli samme år
under daværende landsdommer Mathias Raschs hånd og segl og
landstingsskriveren Morten Johnsen Klovs segl. Er nr. 12. Samme
pantebrev blev læst og påskrevet.
Endnu følger som lyder på foran indførte pantebrev en transportsobligation, udgiven og underskreven af Albert Hartvigs hånd
og segl, af dato: Wellensgård, den 5. oktober 1701, til den sal.
mand, hvilken lyder til mening og på kapital 150 sidr., at han
ganske overdrager det forhen indførte pantebrev, dets indhold,
kraft og mening, for ermeldte summa udi Heslegården at være
forsikret, at denne sal. mand sig pantebrevet så nyttig at giøre,
som han bedst ved, vil og kan i alle måder, og des-ydermere lover
og forpligter sig til at holde ermeldte Hans Svendsen og hans
arvinger foruden skade og skadelidelse i alle måder.
Forskrevne transport og obligation blev læst og påskrevet og
er nr. 12. Hvor så anføres til dette stervbos middel de forhen
anførte 15 O sldr.
Hvad sig renten angår for oven bemeldte summa, da befindes at
restere for 1 % år, som er 13 sldr. 8 sko
13. Nok endnu i lige måde fandtes udi samme pakke en obligation
eller pantebrev, udgivet af Jens Hansen, borger og indvåner i
Sandvig, til den sal. mand Hans Svendsen, lydende på kapital
26 sidr., hvorfor er af Jens Hansen til ermeldte sal. Hans Svendsen
i pant sat 6 skpr. land byg-jord, kaldet Halleløkke-stykket. Er af
dato: Sandvig den 13. januar 1688, underskrevet af Jens ].H.S.
Hansen. Til vitterlighed underskrevet af Hans Jørgensen, da126
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værende byfoged i Sandvig. Men på ermeldte pantebrev findes
påskrevet, at på kapitalen såvel som renten årlig er betalt, uden
allenesre 8 sidr., som rester på kapitalen. Anføres til dette stervbos
middel med 8 sldr.
Renten, som før ermeldt, er ganske afklareret. Pantebrev blev
læst og påskrevet og til videre udlæg henlagt. Er nr. 13.
Bertel Madsen Finne og hans broder Jens Madsen Finne fremkom
for skifteretten og medarvingerne her i stervboet, gjorde rigtig
regnskab, og befandtes da, som arvingerne angav:
at deres fader Mads Pedersen Finne, boende udi Vang i Rutsker
sogn, blev her til boet skyldig, som til dette stervbos middel anføres
5 sldr.
Og blevermeldte 2de Mads Pedersen Finnes sØnner igen leveret
et kiøb- og skødebrev, udgivet af sal. amtsskriver Hans Henrich
Schor, ved hans fuldmægtig Hans Hiort i alle måder vedstået.
Såvel som og blev af denne sal. mands arvinger leveret til
bemeldte Mads Pedersens to for-er meldte sØnner et kiØb- og skødebrev, udgivet af sal. Peder Mikkehen Meyer til formeldte deres
fader, med videre, dets indhold giør forklaring om. Er af dato:
Rutsker sogn den 9. juni 1699, af Peder Mikkelsen underskrevet
og til vitterlighed denne sal. mands navn: Hans Svendsen og John
Pedersen. I lige måde læst inden Nørre herreds ting fredag den
9. juni samme år og af Peder Mikkelsen vedstået i alle måder.
Hvilke tvende breve blev læst og påskrevet og Bertel Madsen og
Jens Madsen Finne igen leveret.

=

14. Endnu udi samme forseglede pakke fandtes en revers på slet
(ustemplet) papir, udgiven af Lars Nielsen i Habbedam til denne
sal. mand Hans Svendsen af dato 31. december 1711, l ydende
på kapital 200 sldr. Men på bemeldte revers er afskreven med
denne sal. mands egen hånd, at Lars Nielsen til ham har betalt
på forskrevne summa 100 sidr., som og Lars Nielsen beviste for
arvingerne og skifteretten med en seddel, som er kvittering, stilet
med Hans Svendsens egen hånd og navn underskrevet, af dato
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Klemensker sogn 1718, den 20. juli. Hvilken seddel blev Lars
Nielsen igen leveret. Reversen er nr. 14.
Hvad sig renten angår, da foregav arvingerne udi Lars Nielsens
overværelse, at ikkun et år rester, som er 5 sldr. - Hvor så kapital
og rente anføres til dette stervbos middel = 105 sldr.
Lars Nielsen i Olsker sogn i Habbedam begiærede her for skifteretten, at han måtte bekomme den sølvkande, som sal. Hans Svendsen hannem haver foræret, med navn påtegnet på låget: Hr. Oluf
Jensen og Sidsel Larsdaatter, hvilket Lars Nielsen lovlig vil bevise
med lovfaste mænd og vidnesbyrd, og som Lars Nielsen foregiver,
at han har haft megen umag med rejser hid og did efter den sal.
mand Hans Svendsens begiæring, både da han fik denne gård, og
andr:n tid, når han begiærte ham, og vil og kan bevise det med
Jens Wefstsen i Olsker sogn og Anders Larsen på BagLrgården i
Rutsker sogn, som var overværende, da Hans Svendsen gav hannem sin hånd derpå, og Hans Svendsen bad selv de 2de mænd,
at de ville lægge deres hånd derpå til vitterlighed og stadfæstelse,
at denne fornævnte sølvkande skulle være Lars Nielsens, når han
ved døden afgik, nemlig Hans Svendsen - begiærede nu formeldte
Lars Nielsen. at samme kande nu hannem måtte blive følgagtig.
Arvingerne, nemlig Svend Jørgensen og Hans Jørgensen svarede, at de ikke videre vidste af Lars Nielsens pretention i denne
post angående den foromrørte sølvkande, end at Svend Jørgensen
tilspurgte sin sal. faderbroder, kort før han døde, om han havde
givet eller foræret bemeldte Lars Nielsen den sølvkande, som han
nu prætenderer. Hvortil den sal. mand gav til gensvar, at der var
ingen, som gav ham noget. Videre i henseende til de rejser og
umage, som Lars Nielsen siger at have haft for hannem, formener
de at være contenterede og begiærer, at den pretention måtte henvises til lands lov og ret.
Hvor så efter slig beskaffenhed den post af skifteforvalteren blev
henvist til lov og ret, såsom de ej her på skiftet derom kan forenes.
15. Nok udi samme pakke blev fremvist en revers på slet papir,
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udgiven af Peder Thorsen, boende på Gadebygården i 0stermarker
sogn, af dato 10. oktober 1717, lydende på kapital 140 sldr. Men
som renterne findes beskrevne på samme udgivne revers til 1719,
såvel som og på kapitalen først 70 sId., siden og på samme at være
betalt 20 sidr., bliver da igen til rest, som til dette stervbos middel
anføres, og som Thor Pedersen, boende i Strandbygården i Nylarsker sogn tilsvarer = 5 O sldr. Deraf rester rente for et år =
2 sldr. 2 mk. Reversen er nr. 15.
I

16. Så blev videre ud af samme pakke fremvist et pantebrev, udgivet af sal. Jens Madsen Trelleborg, borger og ir:dvåner udi Rønne,
til denne sal. mand Hans Svendsen, lydende på kapital 70 sidr.,
hvorfor er udi forsikring stillet 2 tøndeland byg-jord, som jeg af
Lisabeth sal. Claus Bahnes kiøbt og b"'talt haver. Nok 2 td. land
ved samme jord, som jeg af salig Hans Marchmand kiøbt og betalt
haver, som er iaIt kiøbt og beregnes for 120 sldr. Hvilken jord
ermeldte Jens Madsen fuldkommelig haver i pant sat til denne sal.
mand, hvilket pantebrev er af dato: RØnne, den 24. april 1702,
under sal. Jens Madsens egen hånd og segl. Til vitterlighed efter
begiæring underskrevet af Laurits Larsen og Peder Harding Skotving. I lige måde læst inden RØnne byting den 9. maj 1702 og
af formeldte Jens Madsen Trelleborg vedstået, såvel som under
rettens middels hænder, og læst på bemeldte sal. Jens Madsens
stervbo og skifte den 13. maj 1711.
Så anføres da til dette stervbos middel de penge: 70 sidr., hvilket
pantebrev blev læst og påskrevet og til videre igen i forvaring lagt.
Er nr. 16.
Så bevistes med en efterretningsseddel, at denne sal. mand var
samme jord udlagt på skiftet efter 1>al. Jens Madsen for sit krav.
Hvad sig renten angår, da kan ej nogen deraf til dette stervbos
middel anføres, såsom denne sal. mand pantet selv udi brug til
dato haft haver.
Nok endnu i lige måde fandtes udi samme skab en pakke med
gamle breve, såsom stævninger, domme, tingsvidner og deslige, som
denne sal. mands brodersøn Svend Jørgensen til sig tog, hvilket
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altfor vidtløftigt var til stervboets bekostning især at mentionere,
uden arvingerne det ville prætendere. Hvorpå skifteretten begiærede
arvingernes svar.
Hertil svarede Svend Jørgensen, at samme gamle breve ikke
vedkom dette stervbo til dets indkomme, men vil dog forvare dem,
om nogen deraf nogen efterretning skulle behøve, ihvorvel brevene
var noget læselige og andre ulæselige.
Hans Jørgensen, som arving her til stervboet, haver det lige
kjært, hvem samme breve i hænde haver, men dog forlanger at
vide tal på, hvor mange stykker der er, for videre forekommende
årsags skyld, og at de måtte blive talt og efterset udi de 2de vurderingsmænds hosværelse, og at Svend Jørgensen, som samme
breve haver til sig taget, ville lade dem efterse ved de 2de mænd,
hvor mange stykker der er, fordi Hans Jørgensen for videre påtale
kan være fri for samme breve, og da de, som nogen efterretning
deraf kunne have, hos vurderingsmændene kan få at vide, hos
hvem de kan søge.
Hvor så skifteretten efter Hans Jørgensens begiæring foreholdt
Svend Jørgensen, som ommeldte breve haver til sig taget, at han
skulle dem forevise til eftersyn, hvilket og af Svend Jørgensen skete.
Hvor så befandtes at være ialt 18 stykker af formeldte sorter af
domme, tingsvidner, stævninger og andre instrumenter.
17. Dernæst fremvistes et pantebrev, som den sal. mands arvinger
haver i dag den 11. december fra byskriveren udi Hasle og Allinge
ladet afhente, udgivet af Lars Hansen, boende på den 27. gård i
Klemensker sogn, Kuregården kaldet, af dato 8. november 1720
og underskrevet af bemeldte Lars Hansen, tilligemed til vitterlighed underskrevet af Morten M. H. S. Hansen, eget skrevet navn,
og Mogens M. S. Larsen, eget skrevet navn, såsom og læst på
Nørre herreds ting samme dag og års datum, at lars Hansen ved
retten vedstået og af rettens middel underskrevet: Mons Clausen
Torn og lars Andersen - til denne sal. mand Hans Svendsen,
lydende på kapital 370 sldr. Hvorfor Lars Hansen haver udi fuldkommen pant og forsikring stillet til denne sal. mand Hans Svend-
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sen den for-ommeldte hans på boende 27. jordejendomsgård, Kuregården kaldet, beliggende udi Klemensker sogn, og ercdydermere
til stadfæstelse og tryggere bekræftelse forpligter Lars Hansen sig,
at om så var, at han ikke pengene til nu sal. Hans Svendsen kunne
betale, at han derover ej skulle lide nogen skade, skulle Hans Svendsen magt have til for-ermeldte 27. gård til ejendom uden nogen
videre taksering at beholde for samme 370 sidr., som og videre
skal findes anledning til af lovens 5. bogs 7. kapitel 11. art.
Hvilket pantebrev blev læst og påskrevet og tillige med de
andre obligationer, reverser og pantebreve henlagt til videre udlæg,
som befindes af nr. 17. - Så anføres da til dette stervbos middel
disse 370 sldr.
18. Nok endnu fandtes en revers og panteforskrivning på slet
papir, udgiven af Esber Pedersen, boende på Hakkelegården i
Vestermarie sogn, af dato Klemensker sogn den 18. december
1719, underskriven Esper E. P. S. Pedersen, egen hånd, og til vitterlighed Poul P. J. S. Jensen - Niels Olsen. Er lydende på kapital
200 sldr. udi klingende mynt, som af den sal. mand Hans Svendsen er udlånt til fornævnte Esber Pedersen, hvorfor er udi pant og
forsikring sat den 63. jordejendomsgård, beliggende udi Vestermarie sogn, tillige med en ergangen landstingsdom på den 64.
gård, afsagt inden Bornholms landsting af daværende landsdommer Mathias Rasch onsdagen den 7. februar 1700, efter nævnte
doms videre formelding, som blev læst, påskrevet og tillige med de
andre breve og dokumenter henlagt til videre udlæg.
Item er udi pant og forsikring stillet for ovenmeldte summa
200 sldr. et kiøb- og skøde brev, udgivet af velædle og velbyrdige
kaptajn på Christiansø Hans Fischer med hans egen hånd og segl,
såvel som og hans frues Charlotte Amalia Fischer, geboren von
Eckstein, af dato 5. oktober 1716, lydende til mening, at ermeldte
kaptajn Fischer haver til Esber Pedersen tillige med hans hustru
Kirstine Aritzdatter, deres børn og arvinger (solgt) til evindelig
arv og ejendom den 64. gårds skat, kaldes Hakkelegården, beliggende udi Vestermarie sogn, som bemeldte Esber Pedersen nu
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påbor, og det for penge 250 sldr. Samme brev er til vitterlighed
underskrevet Hans Jensen Koefoed og Jens Haagensen. Blev i lige
måde for skifteretten læst og påskrevet og til de andre dokumenter
henlagt til videre. Reversen er nr. 18.
Så anføres da til dette stervbos middel den forskrevne summa,
som er 200 sldr.
Provstens besøg.
Skifteretten tilspurgte denne sal. mands arvinger, såvel som hans
tjenestefolk, som er nemlig:

1. Giertrud Larsdatter, som denne salig mand haver tjent udi 30 år,
2. Karen Hansdatter, som og haver tjent denne sal. mand udi 23
eller 24 år,
3. Ole Mathisen, tjenestedreng, som haver tjent denne sal. mand
på 7de år, og
4. Mons Jensen, som og haver tjent denne sal. mdnd siden sidstleden Mikkelsdag. I lige måde blev tilspurgt tjenestedrengen
5. Claus Clausen, som haver tjent denne sal. mand på 14. år,
om nogen af alle forskrevne arvinger og tjenestefolk vidste mere,
i hvad måde det kunne være, som ikke tilforn er angivet eller
vurderet, den sal. mands stervbo til bedste og hans efterladte arvinger til deling, enten tilstående gæld eller hvad nævnes kan, at de
det nu ville fremsige, at om fornødent giØres, de ved anden ret
på det;es saligheds ed kunne affordres.
Hvorefter skifteretten det lod for samtlige lydeligen oplæse udi
deres påhØr, hvorefter de skal give deres svar.
Giertrud Larsdatter og Karen Hansdatter svarede, at de ej i nogen måde vidste noget at angive dette stervbos middel til bedste.
Tjenestedrengen Ole Mathisen svarede på foran indførte spØrgsmål, at han så meget vidste, at hr. Hans Poulsen Ancher, provst på
Bornholm, afhentede nogle penge af denne sal. mand, imens han
levede, men vidste ikke hvor mange. - Siden efter mandens død, da
rettens middel alt havde været udi denne sal. mands stervbo, som
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skete den 27. november - dette var dagen efter den sal. mand døde kom ermeldte provst efter Ole Mathisens foregivende her uden for
denne 35. gård, KiØllergård, kjørendes udi sin vogn og indskikkede
sin tjenestedreng eller kusk til bemeldte Ole Mathisen for at hente
ham ud til sig. Da Ole Mathisen kom ud til provstens vogn, havde
provsten et brev oppe og foreviste Ole Mathisen brevet, og provsten bad ham at underskrive ermeldte brev, og ydermere foregav
(O. M.), at provsten selv havde blæk og pen med sig, og så bekiendte Ole Mathisen, at han underskrev det, men tilligemed foregav, at han hverken kunne læse eller skrive, og han vidste ikke brevets indhold, eller af provsten for ham blev oplæst, hverken før
Ole Mathisen havde (med) sin hånd underskrevet eller siden.
Ydermere blev efter arvingernes begiæring til skifteretten Ole
Mathisen tilspurgt, om ikke Ole Mathisen kunne udsige eller vidste
ungefær, hvad tid provsten hr. Ancher havde bekommet penge af
denne sal. mand Hans Svendsen, og eftersom han foregiver, at han
var til stede, da provsten bekom pengene, om da Hans Svendsen,
denne sal. mand, ikke var svag og sengeliggende. I lige måde, om
ikke provsten den tid lå i logement på KiØllergården den samme
nat. (O. M. svarede, at) hvad tid pengene blev leveret provsten, vidsten han ikke egentlig. For det andet: at han var svag og sengeliggende, bestod således, men passerede kort før den sal. mands død,
så og, at det bestod i sandhed, at provsten logerede en nat her i
gården, samme tid da han pengene bekom.
Tjenestedrengen Mogens Jensen blev efter arvingernes begiæring af skifteretten tilspurgr, om han vidste noget, dette stervbo
kunne være til bedste. Hvortil han svarede, at han vidste ikke noget, som kunne være forglemt, som kunne takseres eller vurderes,
uden aleneste han var bevidst, at han haver set: onsdagen (tirsdagen) førend denne sal. mand døde, kom provsten hr. Ancher kiørendes her udi gården til denne sal. mand, som var svag og sengeliggende. Og blev da provsten her i gården logerende natten over.
Om torsdagen (onsdagen) efter blev udbåret udi provstens vogn af
hans egen kusk, som for ham kiørte - under hans kiol, som han
kunne se - 2de poser med penge. Anden gang een pose, som han
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og i lige måde bar under kjortelen til vognen, og ved kusken satte
poserne i vognskrinet - kaldet karmkisten - hørte han (M. J.) det
klingede; der var penge udi, tilligemed og et firkantet skrin i vognen sat. Hvad der var udi, vidste han ikke.
Nok foregav Mogens Jensen at have set endnu et lidet rundt
aflangt skrin, i lige måde, at provstens dreng, som kiørte for ham,
bar det for sig med begge hænder og satte det i provstens vogn, og
stod provsten hos sin vogn, indtil forskrevne poser og skrin blev i
hans vogn indsat.
End-ydermere blev Mogens Jensen tilspurgt efter arvingernes
begiæring til skifteretten, om han ikke havde underskrevet noget
brev efter provstens begiæring, og på hvad tid og hvad sted det
skete. Hvortil Mogens Jensen svarede, at om mandagen efter at
denne sal. mand var død, kom provsten om formiddagen, som var
den 2. december, her ud for denne 35. gård kiørendes og indskikkede sin dreng, (karl) som for ham kiørte - ved navn Mads Hansen - ind til Mogens Jensen og bad ham komme ud til provsten,
som han sad på vognen. Hvilket skete af Mogens Jensen.
Da han udkom til provsten, tog denne et brev op og sagde til
ham: » I ved vel, at jeg haver annammet nogen penge af Hans
Svendsen, som jeg skal dele ud til de fattige og kirker, og jeg bekom
3000 sldr.« - Provsten spurgte ydermere Mogens Jensen, om han
ikke havde set et brev, som hans dreng var kommen her op med til
Hans Svendsen. Hvortil han svarede, at han havde set, at provstens
dreng var kommen til denne sal. mand med et brev, men som Mogens Jensen hverken kan læse eller skrive, vidste han ikke, hvad
det betydede, eller hvad dets indhold var. Bad så provsten Mogens
Jensen, at han ville underskrive det brev, som provsten tog op af
sin lomme, da Mogens Jensen udkom. Hvilket han (M. J.) også
gjorde, men han foregav - af den årsag, at han ikke kunne læse
eller skrive - at han var så vittig (forstandig), at han kunne spørge
provsten om, hvad dette brevs indhold var. Men ellers sagde provsten, at det var under Hans Svendsens hånd, hvorefter han havde
bekommet pengene, og provsten sagde ydermere, at han ville selv
komme på skiftet efter Hans Svendsen - som da allerede var død
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og lå oven jord, såvel som og skiftebetjenrene havde været på stervboet for at registrere og vurdere, såvel som besegle. - Og så ville
han, nemlig provsten, som han selv sagde til Mogens Jensen, herfra
kiøre samme dag til sognedegnen Jens Hvalsøe.
Videre kunne ikke Mogens Jensen sig den gang erindre.
Da som drengen Claus Clausen, som har tjent her på 14de år,
ikke nu er her til stede, så foretages først denne sal. mands brodersØn Svend Jørgensen udi spØrgsmål, såsom han er forhen udi skifteregistreringen befalet og tilsat at svare til alt, hvad som er vurderet
og takseret, være sig løsøregodset såvel som de 2de beseglede kister
og et skab udi stuen med 2de låsfaste døre, hvilke begge var beseglede. De befandtes i samme stand og seglene uopbrudte. Hvor så efter slig beskaffenhed han af skifteretten blev tilspurgr efter forhen indførte mening - om han vidste for sin person noget
mere til dette stervbos middel at angive: løsøre, pantebreve, obligationer, reverser og deslige, hvortil han ville give sit udførlige svar.
Svend Jørgensen hertil svarede, at han ej vidste videre end som
noget guld, som skal være i pant sat, bestående af ringe, knapper
og SØljer (spænder), som findes her i forvaring i skabet. Desforuden
nogle penge, som provsten hr. Hans Ancher skulle have annammet
her fra boet af denne sal. mand, som hannem skal være berettet.
Men hvis han herefter noget kan opspørge, af hvad navn det er,
som dette stervbo kan vedkomme, formoder han at blive tilladt de
skyldige lovlig at tiltale til hans og hans søskendes bedste og deling.
I lige måde blev den ældste denne sal. mands brodersøn Hans
Jørgensen af skifteretten tilspurgr, om han noget var bevidst, som
kunne komme dette stervbos middel til bedste af løsøregods, pantebreve, obligationer, reverser eller noget deslige, hvo rudi også forstås, om han ved noget aparte, som ej udi skifteforretningen er vorden indført og til stervboet kunne være skyldig, hvorefter skifteretten hans udførlige svar fordrede. Efter gjorte spørgsmål sr. Johan Holst for skifteretten fremviste
en begiæring til høj ædle og velbyrdige hr. overkommandant, brigader og amtmand hr. Johan Henrich von Bippen, underskreven af
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Hans Jørgensen og er af dato 8. december 1720, som lyder til mening, at hannem måtte blive beordret en mand, som for hannem
her på skiftet efter sal. Hans Svendsen måtte svare, såvel som og til
hjem- og landsting, om fornøden giøres. - Hvorpå en resolution af
bemeldte velb. hr. brigaderen, at samme måtte tillades, og er af
dato: Rønne, den 8. december 1720. under velbårne hr. brigaderens
egen hånd og resolution, begæres at måtte oplæses, påskrives og i
slutningen ord for ord indføres og sr. Holst igen tilstilles.
Hvorpå Hans Jørgensen var begiærende, at forhen indførte, til
ham gjorte spØrgsmål måtte oplæses (igen), hvor da straks derpå
efter forhen giorte forelæggelse skal ske hans udførlige svar, så vidt
som hannem derom efter foresigeise er bevidst.
Efter at forhen giorte spØrgsmål for hannem blev oplæst, svarede
Hans Jørgensen dertil, at han ej noget andet ved, som dette stervbo
kunne komme til bedste, uden 5 guldknapper og 3 a 4 guldringe
og en guldsølje, som er emaljeret, desuden en ring af sølv. - Så og
haver Hans Jørgensen formodet, at det ikke hannem af skifteretten
bliver nægtet, at om han kan udspørge eller og med tiden bevislig
giøre om noget, som dette stervbo og hans medarvinger kan komme
til bedste, det hannem ikke forment bliver. - Men ellers haver han
som arving her til boet spurgt (hørt) af andre folk, at velærværdige
hr.landsprovsten skal have bekommet en del penge her af boet,
som skal opnå til kapital 3000 sidr., hvilket han tillige med de
andre hans medarvinger formoder at få nærmere forklaring og oplysning om, hvorledes det sig med samme penge haver.
Hvad sig angår Hans Jørgensens såvel som og hans broder Svend
Jørgensens forhen giorte og indførte påstand, at de ikke skulle blive
forbudne af skifteretten at opsøge eller opspørge noget, som de
herefter kan få at vide, dette stervbos middel til bedste og samtlige
arvinger til deling, da er det ikke bleven forbuden af skifteretten,
men langt mindre forbydes, at når en af arvingerne eller samtlige
kunne opspørge noget, bør de give skifteøvrigheden det til kende,
på det at slige udeblevne arvedele af dem vorder imellem delt.
Og som dagen nu er forløben, så sluttes atter denne forretning i
aften, at den næst Guds hjælp i morgen videre at foretages.
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Dis til vidnesbyrd under samtlige vore hænder.
Skiftestedet ut supra.
Jes Rasch
Frederich SZache
Anders Kure
Christen C. H. R. Hansen RØmer
Svend Jørgensen
Hans H. I. S. Jørgensen

Påfølgende dag den 12. december (torsdag) er igen med denne forretning udi vedkommende arvingers overværelse (fortsat), og er så
videre passeret som efterfølger:
Den i går borteværende tjenestedteng Claus Clausen fremkom
for skifteretten, og blev han da i lige måde tilspurgt, om han vidste
noget, som til dette stervbos middel kunne anføres, som kunne være
blevet forglemt, eller i andre måder. Hvordl han svarede nej, og ej
var bevidst, uden aleneste han foregav, at Mons Jensen, som før er
omtalt, havde sagt for ham, at provsten havde bekommet nogle
penge her, men vidste ikke hvor mange, og mere vidste han ikke.
Blev da forevist de for-ommeldte guldringe, hvorom ej fandtes
nogen besked, hvem de tilhørte. Hvor så de blev vejet og takseret:
1. en guldring med en sønderbrudt glas-sten udi, vog 1 Y2 kvintin
= 3 sldr. 3 mk.
2. en emaljeret guldring med et kors ovenom, med 3 røde glasstene udi og en tafelsten (ædelsten) midt udi, vag med stene og
alt 1 Y2 kvindn = 4 sldr. 2 mk.
3. en vreden guldring udi 5 kranse, vag 1 Y2 kvindn = 4 sldr.
2 mk.
4. 3 guldknapper på en stang såvel som 2 runde små guldknapper,
vag 1 kvintin = 3 sldr.
5. 2 SØlvringe, den ene forgyldt, vag 1 Y2 kvindn, sat for 1 mk. 2 sk.
Skifteretten tilspurgte samtlige denne sal. mands brodersønner
Svend Jørgensen og Hans Jørgensen, såvel som værgen hr. Ole
Sanne, som værger for datteren Kirstine Jørgensdatter, om de vidste mere dette stervbo tilhørende, være sig løsøre, tilstående pantegods, obligationer, reverser og deslige, hvortil de samtlige svarede
nej, ej videre end som allerede er bleven anført og forskrevet står,
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uden aleneste de indførte penge, som velærværdige hr. provsten
haver sig til sig annammet.
Summa summarum: dette stervbos ganske middel beløber sig til
penge 3055 sldr.
Hans Svendsens ifareklæder (stadstøj, »kisteklæder«)
Blev så fremvist denne sal. mands ifare- og gangklæder, som er følgende, nemlig
1. en mørkegrå klædes kiol med store camelhårsknapper = 6 sldr.
2. en gI. lysegrå klædes kiol, som er vendt, med camelhårsknapper
og rødt vadmels underfoer = 2 sldr.
3. et par alluneds (hvidgarvede) skindbukser uden foer = 1 mk.
8sk.
4. to store sølv-bukseknapper med roser ovenpå, og påtegning
N.CS., vog 2 lod a 3 mk. = 6 mk.
5. en gI. mørkegrå klædes kiol med blåt filt underforet, med knapper af samme slags klæde = 6 mk.
6. en rød vadmels foerskjorte med hvidt linned underfoer, derudi
var 26 sølvknapper a stk. 6 sk. = 2 sldr. 1 mk. 12 sk., er tilsammen med foerskjorten 2 sldr. 3 mk. 12 sk.
7. en gI. sort klædes kiol med ulden og linned (hvergarn) underfoer = 1 sldr.
8. et par gI. sorte feldberede (garvede) skindbukser med lærredsfoer = 1 mk. 4 sk.
9. en gI. sort vadmels kiol med gI. sort klædes foer med vadmels
knapper = 1 sldr.
10. en sort hat med rødt foer inden udi = 1 mk. 4 sk.
Skifteretten tilspurgte arvingerne, om de vidste mere gangklæder, denne sal. mand tilhørende, hvortil de svarede nej, ej videre at
være end som anført. - Summa bedrager sig denne salig mands
ifare- og gangklæder til penge 16 sldr. 3 mk. 12 sk., som deles imellem denne sal. mands efterladte arvinger, som er hans broderbørn,
nemlig 2 sØnner og 1 datter. Deraf er enhver af den sal. mands
brodersønners lod 6 sldr. 3 mk., og datterens lod 3 sldr. 1 mk. 8 sk.
(Klæderne fordeltes således, at Hans Jørgensen fik nr. 1, 3 og 10
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samt 4 skilling hos broderen. Svend Jørgensen fik nr. 2,4,5, 7 og 8,
tilovers 2 mark. Datteren Kirstine fik nr. 6, den røde skjorte med
sØlvknapperne, samt 1 mark 12 skilling hos broderen Svend).
(I retssagen nævnes Hans Svendsens hoser og tøfler; han har sikkert også haft en del undertøj og fodtøj, men ting uden auktionsværdi medtages ikke i skifterne).
BOETS GÆLD

Blev så angivet dette stervbos bortskyldige gæld og pretentioner,
som følger:
Denne sal. mands arvinger fremlagde en skiftekontrakt, oprettet
imellem denne sal. mand Hans Svendsen og hans afgangne salig
hustru hendes børn og børnebørn, som er lydende ord for ord:
»Kiendes vi underskrevne, nemlig den ældste sØn Peder Thorsen
på Gadebygården boende i 0stermarker sogn, den anden sØn Hans
Thorsen, boende i Nyker sogn, den 3die sØn Lars Thorsen, item vi
Elne sal. J ens Mogens, som boede og døde i Rosendale i Rutsker
sogn, hendes sØnner Thor Jensen, boende på Spidlegården i Aaker
sogn, Mogens Jensen, Hans Jensen og Peder Jensen, boende på den
12te gård i Klemensker sogn, alle samtlige afgangne nu salig Karen
Hans Svendsens efterladte børn og børnebørn, og hermed vitterliggiør, at vi med vel betænkt hu haver indgået en venlig forlig og
skiftekontrakt med vores kiære stiffader Hans Svendsen, boende på
den 2den gård i Rutsker sogn, angående hvis arv vi efter bemeldte
vores salig moder og mormoder Karen Hans Svendsens udi løsøre
og jordegods kunne tilkomme, og det på følgende måde, nemlig
at Hans Svendsen lover at give os samtlige arvinger al vores arvepart, som vi udi løsøre, jordegods og tilstående giæld (værdipapirer),
med hvad navn det nævnes kan, tilsammen efter vores salig moder
ialt 1750 sldr. Deraf tilkommer enhver af os 3de brødre 500 sldr.
og vi andre 4re salig Jens Mons sØnner tilkommer 250 sidr., som er
på hver part 62 sldr. 2 mk.
Og haver jeg Peder Thorsen annammet i betaling for disse 500
sldr. en obligation, udgivet af velædle og velbyrdige hr. landsdommer Ancher Muller, lydende på kapital 300 sldr. Er af dato 24. ok-
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tober 1718 (?). Item som velbemeldte hr. landsdommeren er skyldig 140 sldr. og rente 66 sidr., beløber sig tilsammen kapital og
rente 506 sldr. - Er i så måde 6 sldr. tilovers, som Peder Thorsen
leverede fra sig til Hans Svendsen, og annammede Peder Thorsen
de herpå udgivne bevisligheder.
Jeg Hans Thorsen haver annammet udi betaling en gård, kaldet
Puggegården, som er den 1ste i Rutsker sogn, for 150 sidr., og blev
mig leveret en tolv samfrænders dom af 24. august 1677, som er
adkomst derpå.
Og som sædet og adgang til denne gård ved samme dom er Hans
Thorsen tilkendt, så er nu den 1ste gård i Rutsker sogn Hans Thorsen til arv og ejendom hjemfalden.
Dernæst er Hans Thorsen overleveret i betaling et pantebrev,
lydende på kapital 134 sldr. 2 mk. og dateret den 6. november
(august?) 1685, udgivet af afgangne Claus Hansen på Vallegård
i Nyker sogn, hvorpå rester rente 19 sldr. 2 mk. Nok haver Hans Thorsen annammet i betaling 6 tøndeland jord,
Engstykker kaldet, og en eng, beliggende udi RØnne byvang, som
tilforn haver tilhørt afgangne Ole Jensen i RØnne, for penge 150
sldr. - Resten, som er 46 sidr., betaler Hans Svendsen til Hans
Thorsen i rede penge.
Jeg Lars Thorsen, som efter de 12 samfrænders Anno 1677
ergangne dom og udregninger haver min fædrene arv, jordepenge,
endnu bestående i den 1ste, 2den og 36te jordejendomsgårde i Rutsker sogn, som beløber sig til 132 sldr. 2 sk., og desforuden efter en
regnskabs-forening med min stiffader den 4. juli 1692 (1694),
bestående 103 sldr. i den 36. gård, da som den 1ste gård kvit og
frit ved denne kontrakt tilfalder Hans Thorsen, så vil jeg Lars
Thorsen have disse penge bestående i den 2den og i den 36te gård,
nemlig i den 2. sIg. 114 sldr. 1 mk. og i den 36. sIg. 120 sldr. 2 mk.
15 sk. Det Øvrige, som disse 2 gårde er højere takseret af de 12
mænd, overlader Hans Svendsen til mig Lars Thorsen udi betaling
på denne min mødrenearv, nemlig udi den 2den gård 135 sldr.
2 mk. 13 sk., og udi den 36. gård 110 sldr. 1 mk. 1 sk.
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Og tilkommer da nu den 2den gård i Rutsker Lars Thorsen for
arv og ejendom, eftersom han sæde og adgang derudi tilforn af de
12 samfrænder var tildømt, og lover Hans Svendsen at giøre samme
gård ryddelig til midfaste, når man skrivendes vorder 1716.
Men hvad sæde og adgang i den 36. gård er angående, som saL
Karen Hans Svendsens lovlig var tildømt, forbliver enhver sin ret
forbeholden ved lovlig medfart at påtale, hvilken af hendes arvinger
det kan tilkomme.
Og annammede Lars Thorsen til sig de 2de domme, som på
ovenskrevne 2de gårde er gangne Anno 1677 den 24. august.
Nok haver jeg Lars Thorsen annammet i betaling et pantebrev,
udgivet af afgangne Peder Jørgensen i Rutsker sogn, lydende på
kapital 100 sldr. og dateret 28. februar 1693 med resterende rente
7 sldr. 3 mk.
Item et pantebrev af Jørgen Jørgensen på Birkesgården i Olsker
sogn, lydende på kapital 100 sldr.
Resten, som er 46 sIdt. 2 mk. 2 sk., skal Lars Thorsen have af
den 35. sIg. i Klemensker sogn, Kiøllergården kaldet, som Hans
Svendsen lover at betale til Lars Thorsen, når på-æskes.
Vi 4 oven skrevne saL Karen Hans Svendsens dattersønner tilkommer enhver efter denne kontrakt udi arv efter vores mormoder
62 sldr. 2 mk., for hvilket Hans Svendsen forsikrer os 4 brødre
udi bemeldte Kiøllergård, indtil vi skadesløs af Hans Svendsen
eller hans arvinger bekommer vores betaling, kapital og rente.
Og såsom vi alle samtlige ovenmcldte haver fået vores fornøjelse,
så takker vi vores kiære stiffader Hans Svendsen for god, redelig og
oprigtig betaling og skifte i alle måder, og haver vi samme ej videre
at affordre for bemeldte vores tilfaldne arv efter bemeldte vores
saL moder og mormoder.
I det Øvrige (be)holder Hans Svendsen u-registreret, u-vurderet,
og u-skiftet alle de andre boets midler, som vor moder og han haver
været ejende, være sig tilstående giæld, løsøre og jordegods, rørendes
og u-rørendes, med navn det have kan, som sin egen hovedlod, arv
og ejendom.
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Dog bepligter jeg mig, Hans Svendsen, at svare til al giæld og
pretentioner, som på boet kan falde, i hvordan det end kunne ske,
så at jeg skal holde min hustrus arvinger derudinden uden skade
og skadesløse i alle måder.
At dette således imellem os u-rygge lig og u-igenkaldelig holdes
skal udi alle sine ord og punkter, have vi samtlig vel vidende skrevet vores navn herunder og signeter trykt, samt venlig ombedet
landstingsskriveren Jens les ler og kvartermester lars Nielsen med
os at underskrive til vitterlighed.
Og er ellers aftalt imellem os samtlige, at om nogen af os denne
kontrakt skulle ville bryde eller overtræde, han skal give til St. Ruts
kirke 100 sidr., og end da alle vi andre af yderste magt påstå, at
denne velmente og med god fornuft giorde rigtige skiftekontrakt i
alle måder bliver holdt.
Sluttet og skrevet på den 2den gård i Rutsker sogn den 30.
december 1713.
Hans Svendsen - Peder Thorsen - Hans Thorsen - lars Thorsen T.LS. (Thor Jensen) - Mons Jensen - Hans Jensen - P.LS. (Peder
Jensen).
Til vitterlighed efter begiæring: Jens lesler - lars Nielsen.
læst inden NØrre herreds ting fredagen den 12. januar 1714, og
af samtlige angieldende for retten vecistået og bekræftet, således
som herredstings-protokollen fol. 116 videre udviser. Testeret: Jens
Nielsen - H. Poulsen.
læst på NØrre herreds ting den 20. december 1715.
læst inden Bornholms landsting den 7. marts. Testeret: Peder
Thiesen.
Irettelagt inden landstingsretten den 8. februar 1719. Testeret:
Peder Harding.
Hvor så efter slig beskaffenhed, og indført udi skifteforretningen
efter begiæring af arvingerne og vedkommende, fremkom for ski f te142
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retten Thor Jensen, da boende i Spidlegården i Aaker sogn, men
nu boende på 12. jordeejendomsgård udi Klemensker sogn, Mogens
Jensen, Hans Jensen og Peder Jensen, som fordrede efter for-ermeldte oprettede skiftekontrakts formelding deres mødrenearv efter
deres sal. mormoder, som denne sal. mand havde til ægte, den summa
250 sidr., hvilke penge forhe.n er delt imellem ermeldte 4 sØnner,
hvoraf enhver tilkommer penge 62 sldr. 2 mark.
Hvad sig renten angår af den for-ermeldte kapital, foregav Thor
Jensen tillige med hans 3de brødre, at intet nogen af dem haver
bekommet.
Og regnes da renten dem til gode af kapitalen, som efter indførte skiftekontrakts formelding er forsikret udi denne 35. gård,
fra den 30. december 1713 og til dato, som er 87 sIdt. 2 mk.
Hvad sig kapitalen angår, forbliver de formeldte 4 sønner: Thor,
Mogens, Hans og Peder Jenssønner, fremdeles forsikret udi denne
35. gård, kaldet KiØllergården i Klemensker, som de af denne
sal. mand forhen er forsikret for. - Renten angående, som er 87
sldr. 2 mk., sker udlæg for het af dette stervbos løsøremidler
87 sldr. 2 mk.
Samme skiftekonttakt blev læst, påskreven, og til Svend Jørgensen igen leveret.

=

Den obligation, som er udgiven af Knud Mikkelsen, da boende
i Sandvig, til denne sal. mand Hans Svendsen, af dato: Sandvig den
14. marts 1701, testificeret med Knud Mikkelsens hånd og signet
og til vitterlighed med ham underskrevet: Jørgen Hansen.
For-ermeldte obligation lyder til mening, at den sal. mand Hans
Svendsen haver udlånt til formeldte Knud Mikkelsen 40 sIdt. i
kroner, hvorfor er udi forsikring stillet - som bevises af en efterretnings-seddel, udgiven - som arvingerne berettede - efter oftemeldte Knud Mikkelsen i Sandvig, hvor den salig mand skal være
tillagt en obligation med da pådragen rente, som da opløb til 45
sldr. 3 mk. 11 sk. - Hvorfor han skal være tillagt Areds vang,
som da var sat for 68 sldr. 1 mk., heri at nyde udlæg 45 sldr.
3 mk. 11 sko
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Da befindes på ovenmeldte obligation at være af den sal. mand
kvitteret for den 13. januar 1719. Hvor så rester rente, såsom
24 skilling derpå er betalt, fradrages et år. - Bliver da til dette
stervbos middel anført, som og til dette krav udlægges penge til
dato 13. januar 1720, som er 7 mk. 8 sk.
Endnu b!ev til dette krav udlagt en revers på slet (ustemplet)
papir, udgiven af Olc Pedersen i Olsker sogn til denne sal. mand
og lyder på kapital udi klingende mynt 40 sidr., hvor ermeldte
Ole Pedersen lover at holde den salig mand uden skade, og er reversen underskreven af Ole Pedersen med 3 bogstaver, og til vitterlighed: Lars Thorsen og Lars Nielsen. Reversen er af nr. 9.
Og som Ole Pedersen, som ~rvingerne angav, her for skifteretten
selv mødte og vedstod, at han samme 40 sldr. til dette stervbo
skyldig var, da ermeldte summa her tillægges, som er 40 sidr., og
end-ydermere tilstod samtlige arvinger, at om Ole Pedersen skal
giøre nogen disput og fragå sine ord, da ville de være Thor, Mogens,
Hans og Peder Jens sØnner ansvarlig til den summa, som Ole Pedersen her til boet er skyldig. Tilovers 1 mk. 3 sk.

Amtsstueskatten.
Arvingerne angav at restere til kgl. maj. amtsstue for jordebogsrestance for indeværende år: 3 sId r. 2 mk. Udlagt herfor: 2 tønder
byg udi strået a 7 mk. = 3 sldr. 2 mk.
Tjeneste/olkenes løn.
Tjenestepigen Karen Ol sd atter fordrede tjenesteløn for 2 par sko,
som vedgikkes, a 3 mk. = 6 mk. Udlagt herfor: 1 lispund og 8
pund groft blårgarn a pundet 4 sk. = 6 mk.
Tjenestekvinden Giertrud Larsdatter, som haver tjent denne sal.
mand udi mange år, fordrede for et rødt vadmelsskørt på 6 alen a
1 mk. 2 sk. = 1 sId. 2 mk. 12 sk.
Nok for et sort vadmelsskørt 6 alen a 12 sk. = 1 sId. 8 sko 3 par sko a 3 mk. = 9 mk., og 6 sldr. i rede penge. Er så i alt den
fordring = 11 sldr. 4 skilling.
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Derfor er udlagt 32 alen hørlærred a 12 sk. = 6 sldr.
Sengeklæder i herberghuser udi den søndre seng: en blåranuer bolster overdyne med 2 lapper = 2 mk., en hvid linned hoveddyne =
12 sk., en hvid linned underdyne = 7 mk., et rødt studnød i østre
fæhus = 10 mk., 5 ophugne plovs-hoveder a 4 sk. = 1 mk. 4 sk.
Tjenestepigen Karen Hansdatter fordrede for tjenesreløn, som hun
har fortjent og rester: først for et sort vadmelsskørt, 6 alen a 12 sko
= 1 sId. 8 sk., for 2 par sko a 3 mk. = 6 mk., og 1 sldr. penge.
Er ialt hendes fordring: 3 sIdr. 2 mk. 8 sk. - Udlagt 14 alen sort
og hvidt vadmel a 8 sk. = 7 mk., 18 alen groft blårgarnslærred
a 6 sko = 6 mk. 12 sk. - I stegerset en egefjerding med en bund
udi = 12 sk.
Tjenestepigen Anne Pedersdatter fordrede tjenesteløn for (tiden fra)
sidste Mikkelsdag til Mikkelsdag 1721: 7 alen rødt farvet vadmel
a 18 sk.
7 mk. 14 sk., en rød vadmelstrøje af 2 alen a 18 sk.
2 mk. 4 sk., foeret, syløn og hægter = 8 sko
Et hørgarns forklæde med 2 bredder udi, som går 3 Yz alen til, med
hvid bendel i a 1 mk. = 3 mk. 8 sk.
Et købelærreds tørklæde på 1 alen og et kvarter = 1 mk. 9 sk.
To par sko a 3 mk. = 6 mk., en kattuns hue for 1 mk. 4 sko
To blårgarns neerdele (til særke) med harker, 3 alen til hver a
1 mk. = 6 mk.
En brugarns (hørlærreds) oplod (overdel til særk), 2Yz alen a 1 mk.
= 2 mk. 8 sk. - Er tilsammen hendes fordring 8 sldr. 7 sk. Udlagt derfor:
27 alen noget bleget hørlærred a 12 sk. = 5 sldr. 4 sk.
18 alen groft blårgarnslærred a 6 sk. = 6 mk. 12 sk.
En fyrre-halvkiste i herberghuset med lås, hængsler og håndfang
=5 mk.
En halvtønde i kælderen med en bund = 8 sk., tilovers 1 sk.

=

Tjenestedrengen Claus Clausen fordrede tjenestelØn:
Først for forgangen år to par sko a 3 mk. = 6 mk. En hat

=

=

2 mk.
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For indeværende år: 2 blårgarnsskjorter a 3 mk. = 6 mk.
2 par vadmelsbukser, 2Y2 alen udi a 14 sk., med sylØn ialt 6 mk.
En hat = 2 mk., to par sko a 3 mk. = 6 mk.
En grå vadmelskiol, 6 alen a 1 mk., med foer og syløn i alt 2 sldr.
Et par hoser = 1 mk., et par forføddede = 8 sk.
En hørgarns halsklud = 1 mk., en vadmelskiol med al beregning
= 2 sldr. en hat = 2 mk. - Er ialt 12 sldr. 8 skilling.
Udlagt derfor:
En blakket ko i det østre fæhus = 6 sldr.
I herberghuset en egekiste med lås, hængsler og håndfang = 2 sldr.
En jernstang, vag 2 lispund a 3 mk. = 1 sldr. 2 mk.
Et deignetrug af ask med stol i kælderen = 2 mk.
27 alen groft hampe- blårgarnslærred a 5 sk. = 2 sldr. 7 sk.
1 sk.
Hos tjenestepigen Annes lod

=

Tjenestedrengen Ole Mathisen fordrede tjenesteløn, som er:
For en brun vadmelskiol for i fjor med al beregning = 3 sldr. 2 mk.
To par sko for i fjor = 6 mk., en hat = 2 mk.
For anno 1718 en sort vadmelskiol med foer og syløn = 2 sldr.
1 mk.
For 1719 en brun vadmelskiol med faer og syløn = 3 sldr. 2 mk.
Fra Mikkelsdag 1720 til Mikkelsdag 1721 for en skindklædning
2 sldr., for 2 par sko = 6 mk., en hat = 2 mk., en vadmel sklædning = 2 sidr., en blårgarnsskjorte = 3 mk., en do. = 3 mk.,
en hØrgarns halsklud = 1 mk., et par hoser = 1 mk., et par forføddede = 8 sk., et par vanter = 6 sk. Er ialt 19 sldr. 1 mk. 14 sko
Herfor er udlagt:
En sortbrunstjernet hoppe = 8 sidr., en sorthjelmet ko = 5 sidr.,
En blakket ko i østre fæhus = 3 sldr. 2 mk.
En fyrrekiste med en revelover låget og 2 jernbånd under bunden
= 2 sldr. 1 mk.
Et stude-åg med ringe = 8 sk., en vognaksel = 6 sk.

=

Tjenestedrengen Mogens Jensen fordrede tjenesteløn for dette år
til Mikkelsdag 1721: først rede penge 14 sldr., dernæst en skind146
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trøje, som blev sat for 6 mk. I alt 15 sldr. 2 mk. - Herfor blev
udlagt:
En blegrØd ko = 5 sidr., en blakbrunstjernet hestgilding = 9 sidr.,
et rødt studnød
1 sldr. 2 mk.

=

Rasmus Hansen fordrede for resterende tjenesteløn for 1718:
En brun vadmelskiol
3 sldr. 2 mk., en hat
2 mk., 2 par sko
= 6 mk., en ko = 6 sldr. laIt 11 sIdr. 2 mk.
Udlagt herfor: en slet rød ko = 6 sldr., en liden rød stud = 4 sldr.
En fyrrebalje i kælderen = 10 sk., en stråbåndstønde med nogle
fjer i = 1 mk. 8 sk.,
6 sibøtter a 4 sk. = 1 mk. 8 sk., en spinderok = 1 mk. 4 sk.,
en gI. spade med skaft = 1 mk., en jern-lysestage med 2 grene =
2 sk., ialt 11 sldr. 2 mk.

=

=

Hans Pedersen fordrede tjenesteløn på sin sØns vegne:
En skjorte
2 mk., et par vadmelsbukser = 2 mk. lalt 4 mk.
Udlagt herfor: et gI. fyrrekar i huggehuset med 2 Øren uden låg
= 2 mk., en gI. korn-seis (le) med bom og ringe = 1 mk. 4 sk.,
en liden bues av = 12 sk.

=

Lisabeth, en gI. fattig pige, fordrede for en særk = 3 mk. Udlagt
herfor: En gI. sort klædes kiol med gI. hvidt lærredsfaer i livet og
sort rask nedentil i skørtet = 3 mk. (Har antagelig vasket liget og
derfor haft ret til at forlange en skjorte eller særk).
Hans Jensen, boendes i Gildeshuset i Klemensker sogn, fordrede
for 13 år siden for resterende tjenesteløn:
for en fyrrekiste = 3 sidr., for en grå vadmelskiol = 3 sldr. og
for sig selv og for en hest i 18 dage om våren a 4 sko = 1 sldr. 8 sk.
Arvingerne bevilgede Hans Jensen at nyde udlæg her af boet,
hvormed han og var fornøjet, som er penge = 3 sldr. Udlagt derfor:
en hvid olmerdugsdyne i pigesengen = 1 sidr., en hvid linned hoveddyne = 1 mk., en dito = 10 sk., en dito underdyne = 5 mk.,
et blårgarr:slagen med 2 bredder = 1 mk. 4 sk., en sibøtte =
4 sk., tilovers 2 sk.
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Andre regninger.
Lars Hansen, boende på Kuregården i Klemensker sogn, fordrede,
som vedgikkes, 1 sldr. 2 sk. - Udlagt derfor: I steerhuset bag ovnen
en gi. fyrrekiste med lås og hængsler = 1 sidr., hos Hans Jensen
i Gildehuset = 2 sk.

Velædle og velbyrdige hr. landsdommer Nansen, boende i Svanike,
fordrede efter sin medsendte specialregning, som arvingerne vedgik,
19 sldr. - Udlagt derfor de 10 sidr., som velbemeldte landsdommer
Nansen er skyldig for rente af hans forhen indførte pantebrev. Hertillægges, som er 10 sidr., 2 hollandske dukater og en dansk kurantdukat udi en tobakspung. Giør ialt 10 sldr. - Tilovers 1 sldr.
Poul Arristsen af Vestermarie sogn fordrede for 4 læs tørv a 2
mk. = 2 sldr. Denne fordring vedgikkes, og sker udlæg for
samme 2 sldr.:
Et hØrgarnslagen med 2 bredder udi, 4 alen langt
1 sldr. 2 mk.
En halvbarked hud = 2 mk.

=

Lars Nielsen i Habbedam fordrede for et stykke tov til et mølletav,
som vedgikkes = 3 mk. Udlagt derfor et gi. hØrgarnslagen med 2
bredder og 2 huller på
3 mk.

=

Peder Didrichsens arvekrav. FØrste fremsættelse på skiftet.
Peder Didrichsen i Olsker sogn nu her for skifteretten tilbyder arvingerne deres penge efter pantebrevets indhold, når de vil tage
derimod, denne 35. gård angående, såsom Peder Didrichsen efter sin
formening formener sig at være arvebåren her til den 35. gård,
KiØllergården kaldet, såvel som til sædet derudi. End ydermere her
for skifterretten var Peder Didrichsen begierende, at han måtte tillades at få indført, at han ville søge kongelig oprejsning.
Arvingen Svend Jørgensen svarede til Peder Didrichsens forindførte, at de ingen penge ville annamme af Peder Didrichsen,
helst fordi Peder Didrichsen ikke en skilling har at fordre her af
stervboet af den 35. gård. I de øvrige refererer de sig til velbyrdige

148

KJØLLERGARD SSKI FTET

Ancher Miillers afsagte dom af 1711 den 8. april, hvorudi denne
sal. mand er tildømt denne 35. gård, kaldet KiØllergården i Klemensker sogn, til evindelig arv og ejendom, efterdi Peder Didrichsen ikke har betalt til Hans Svendsen de pantepenge, nemlig 698
sldr.2 mk. 12 sk., på bemeldte gård til 2. april næstfølgende samme
år 1711.
Flere regninger fra forskellige kreditorer.
Velædle og velbårne hr. ritmester Rasmus Nielsen fordrede, som
vedgikkes, 2 sldr. - Herfor udlagt udi et kammer østen for og næst
op tillillestuen: en kobberkedel på en spand stor, uden greb og med
boder (reparationer) på, vag 8 pund a 1 mk. = 2 sldr.

Sognedegnen i Nyker sogn, Jørgen Andersen, fordrede, som arvingerne vedgik, 2 sldr. Udlagt derfor: en flintebøsse = 7 mk., samt
et stort barket kalveskind = 1 mk.
Kornet Hans Rømer fordrede for en bog, som denne sal. mand af
hannem lånt haver, hvorfor han pretenderer enten bogen igen eller
9 mk.
Endnu fordrede han for havrejords-Ieje: 2 tøndeland a 2 mk. =
4 mk.
Item for et gult lædergehæng = 3 mk., hvorfor han pretenderer
enten gehænget eller og forskrevne 3 mk. laIt er mandhafte kornets
fordring 4 sldr. - Herfor er udlagt:
21 alen groft hørgarn a 12 sk. = 3 sldr. 3 mk. 12 sk. - En plovstert = 4 sk.
Hans Jensen under Haglebjerget i Klemensker sogn fordrede for
2 tønder rug, som denne sal. mand skal have bekommet forgangen
år a 4 sldr. = 8 sidr., for 2 læs kiæppe, ialt 9 sldr. 2 mk. - Herfor
blev udlagt:
en rød stud = 4 sidr., en rødbroget stud = 3 sidr., en Christian
Quinti lovbog = 2 sIdr., en ny vævet bænkedyne med spolskodet
underfoer
2 mk.

=
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Hans Larsen, boende i Rutsker sogn i Tækkeregården, fordrede efter
sin seddel, som af arvingerne vedgikkes, for et læs halm, hvorfor
han pretenderer 3 mk. Herfor udlagt: et gI. sort klædes skørt uden
underfoer = 8 sk., en gI. sort klædes kiol med fløjls opslag og fiskeben i livet = 1 mk. 8 sk., et lidet fyrrebord med åben fod, uden
skuffe = 1 mk.
Lars Thorsens erstatningskrav.
Udi i min mands korporal Lars Thorsens absens (fraværelse), som
formedelst en sags indstævning for HØjesteret til KiØbenhavn er
overrejst, haver jeg på skiftet efter salig afgangne Hans Svendsen i
Klemensker sogn at fordre, nemlig:
1. da Hans Svendsen fra den 2den gård i Rutsker sogn skulle flytte,
da bekom han af min mand 2de store aske (asketræer) til hjultØmmer a 10 mk. = 5 sldr.
2. en potte-kakkelovn, som ej kunne bekostes ringere end 6 sidr.,
men efter Hans Svendsens eget tilbud derfor ville svare 3 sldr.
3. Så og var bemeldte 2den gård tilhørende, da Hans Svendsen til
den kom at bo, som Hans Svendsens formand, sal. Thor Larsen
haver ladet tilhugge, hovedtømmeret til en længe, som på den
nordre side udi gården skulle være opsat, 16 bundt tømmer a 5 sidr.,
beløber sig til 80 sidr., som Hans Svendsen straks fra gården bortsolgte, og i den sted lod den gamle på støtter blive bestående, tillige
al anden denne 2den gårds bygning, som forårsager min mand stor
bekostning. Allerydmygst bedes derfor på skiftet at måtte ske udlæg, nemlig 80 sldr.
4. Så og bekom Hans Svendsen af min mand, siden han kom fra
den 2den gård, med skov-vare til sin da iboende gårds huses reparation, som vel højere kunne opgå end 4 a 6 sidr., derfor er ikkun
fordret 4 sldr.
5. Så og borttog (Hans Svendsen) og ruinerede af den 2den gård,
da han fra den bortflyttede, såsom skab, som i væggen sad fastklinede, så og stalden med krybbe, hækker og staldbøljer, store planker, som sad til bØlken (balk, skillevæg) ved loen, og låsene fra
dørene, og spiltovene (hestestaldene), så og mere adskilligt, som
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jeg ej nu kan specificere, som ikke igen kunne afstedkommes ringere end som 20 sldr.
6. Så og efter akkorderingen ved en skiftekontrakt, ganget efter
Hans Svendsens salig hustru, skulle Hans Svendsen til min mand
give 50 sidr., men ej mere bekom deraf end den halve del, som jeg
derom ej nøje kan give forklaring om, men dog kan blive 25 sldr.
Beløber sig ialt dette anførte til 137 sidr., hvorfor beder allerydmygst herfor at måtte ske udlæg.
Anne Marie Lars Thors.
Rutsker sogn, den 9. december 1720.
Arvingerne hertil svarede, at de ikke kunne stede Lars Thorsens
hustru noget udlæg her af dette srervbo for den forhen indførte
fordring:
1. Et er det, at hun er noget gammel, nemlig fordringens specerier,
så de mener, at han, Lars Thorsen, kunne affordret sin gæld i denne
salig mand Hans Svendsens levende live.
2. For det andet, at her findes Lars Thorsens egen kvittering under
hans egen hånd, og til vitterlighed efter begiæring: Mons Høg Olle Pedersen. Og findes samme kvittering på 4 skilling stemplet
papir nr. 17, det år 1714, hvorudi Lars Thorsen giver sin stiffader
Hans Svendsen fuldkommen kvittering for alt, hvad hannem tilkom efter den forhen indførte skiftekontrakt af dato Rutsker sogn
den 30. december 1713.
Af denne beskaffenhed formener arvingerne at vorde fri for Lars
Thorsens hustrus store pretentioner og fordring, og (fordringen)
henvises efter arvingernes begiæring til lands lov og ret, der at påtales. Blev af skifteretten til lands lov og ret hen-remitteret.

Christen RØmers fordringer.
Christen RØmer i Klemensker fordrede for 4 stude, han haver haft
udi gjærde i 2 år, pretenderede for stykket 2 mark (pr. år) = 4 sidr.,
såvel som for 3 stude udi et år a 2 mk.
6 mk. lait 5 sldr. 2 mk.,
for hvilken summa Christen Rømer foregav, at Hans Svendsen
havde lovet ham skov-vare, som Christen Rømer sagde sig ej at

=
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være betalt. Og han ville med sin korporlige ed, når på-æskes, dermed sit krav bevise.
Arvingerne tilstod denne fordring, efterdi han nu her for skifteretten erbyder sig at giøre sin højeste saligheds ed, at bemeldte fordring bestod i sandhed, hvilken korporlig ed arvingerne vil have sig
forbeholden efter lovlig indstævning bemeldte Christen RØmer at
affordre.
Så sker da udlæg for den anførte fordring, som vedgikkes: 5 sldr.
2 mk.:
1. et hØrgarnslagen, som er nyt, med smal sØm for den ene ende
og bred $øm for den anden ende = 6 mk.
2. I den søndre seng vesten til i herberghuset: en blåblommet
DantzigertØjs overdyne = 3 mk., en hvid linned underdyne =
2 sldr.
3. I den nordvestre seng, som er med een side og een gavl: en hvid
linned hoveddyne = 1 mk., en blåranuet olmerdugs hovedpude
med linvår og strik = 1 mk. 8 sk., en dito
2 mk., to sibøtter
=8sk.

=

Christen RØmer af Klemensker sogn fordrede et fyrre-vråskab,
stående i stuen, som hannem skal være tilhørende og haver stået
udi denne 35. gård ungefær på 8 år, hvorfor han begiærede af arvingerne deres udførlige svar, om de hannem det igen ville nægte
eller tilstå. Ellers foregav han, at han ville og kunne med sin korporlige ed bekræfte, for det første: at ermeldte skab tilhørte ham,
og for det andet: at han ikke nogen skilling eller skillings værdi af
denne sal. mand Hans Svendsen havde bekommet.
Arvingerne meldte til samme fordring, at når bemeldte Christen
Rømer denne sin fordring efter forhen gjorte løfte ved sin hØjeste
saligheds ed verificerer, at fordringen består i sandhed, og at han
ej har nydt noget vederlag for samme skab, skal han skabet bekomme.
Eftersom arvingerne siden derefter forespurgte sig af tjenestekvindfolkene her i gården, blev de omsider således til sinds, at bemeldte Christen Rømer kunne annamme og beholde ermeldte fyrre-
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vråskab, stående udi stuen, dog ikke førend at dette skifte er blevet
til ende bragt.
Og som ej videre ved dette skifte i aften er at observere, såsom dagen nu er forløben, så sluttes da dette. Des til vidnesbyrd under
vore hænder.
Skiftestedet ut supra. Jes Rasch - Frederich Slache - Anders KureChristen C. H. R. Hansen RØmer - Hans H. I. S. JørgensenSvend Jørgensen.
Den 13. december næst efter (fredag d. 13.12.1720) er igen denne
forretning foretagen og udi de vedkommendes overværelse. Hvor
så videre passerede, som følger:
Else Catrina salig mag. SØren Schades fremsendte en seddel, hvo rudi
hun forlanger, at som hun haver her i boet noget sølv, hun da måtte
være fri for renten, såsom hun foregiver, at et sØlvbæger, som før
var forgyldt, skal være her i stervboet forslidt, såvel som og foregiver hun, at denne sal. mand skulle have hende tilsagt, at hun ikke
skulle give nogen rente fra den tid, at hun blev enke, men navngiver
ikke i ommeldte seddel, hvor meget sølv hun her i boet i pant haver
sat, uden aleneste for-ommeldte bæger, og ikke engang navngiver,
hvordan det er dannet eller skikket.
Arvingerne svarede til salig magister SØren Schades kiærestes
(hustrus) fordring og påstand, at de ingenlunde tvivler på, at pantet
jo skal findes nu i slig tilstand, som den tid det blev pantsat, og hvis
enken vil indfri samme sit pant, skal det ikke nægtes, aleneste at
hun betaler kapitalen tillige med al pådragen rente, til hvem det
oliver tillagt og det i hænde haver.
Anders Hansen udi Hasle fordrede her ud af stervboet 6 specierixdaler, som han haver til denne sal. mand udi pant sat, hvorpå
Anders Hansen ikkun resterede 2 rixdaler i klingende mynt, som
Anders Hansenerbød sig straks at ville betale. Men som forermeldte 6 specie-rixdaler ikke her udi boet findes, da eftersom
arvingerne vidste af dette krav og vedstod det således ret at være,
så sker ham udlæg for de resterende 4 rixdaler in specie med deres
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opgæld. For de 2 rixdaler, som han erbød sig at ville betale, sker
ham og udlæg for opgælden. lalt sker ham udlæg for - med opgælden og de 4 rdlr. - som beløber sig til 7 sldr. 8 sk.
Udlagt derfor et sekskantet sølvbæger, næsten på en pægl stort,
med løvværk på-graveret, fremmed stempel, påtegnet W.A.D., vog
10 lod a 3 mk. = 7 sldr. 2 mk., hvoraf tilovers 1 mk. 8 sk.
Jens Pedersen, tjenende hos hØjædle og velbårne hr. brigader von
Bippen, fordrede, som arvingerne vedgik: 6 mark. Udlagt derfor:
udi en gI. fyrrekiste, stående inden for krubhusdØren, uden lås og
hængsler, fandtes 2 lispund 7 pund hvid fin og grov uld a 6 sk.
Deraf at have 1 lispund = 6 mark.
Herredsfogden i NØrre herred Mogens Clausen Torn fordrede
for 2 skpr. byg a 2 mk., som vedgikkes = 1 sldr. - Udlagt derfor
en tønde med 1 Y2 skæppe linfrø (hØrfrØ) udi, tønde og linfrø tilsammen S:lt for 1 sldr.

Til begravelse m. m.
Velærværdige hr. Jørgen Sandbye fordrede for 1 skæppe byg =
2 mk. Derfor er udlagt: i den vestre seng i herberghuset en blåranuet olmerdugs hovedpude med linvår og strik = 2 mk.
Arvingerne :tngav at være skyldiee på ligtjenesten til vclærværdige
hr. Jørgen Sandbye = 10 sldr. - Udlagt derfor en kobberkedel,
ungefær på 2 tønder stor, stående på loftet over stuen, vag 2 lispund 13 pund a 1 mk. 4 sk. = 10 sldr. 3 mk. 4 sk. Tilovers
3 mk. 4 sk.
Denne sal. mands brodersØn Svend Jørgensen fordrede for forstrækning her udi boet, siden denne sal. mand døde, til 12. december,
såsom for begravelsen, til degnen, og en del til sognepræsten, som
ialt efter hans medarvingers tilståelse tilløber til 46 sldr. 1 mk. 9 sk.
Udlagt derfor, hvad velærværdige, hæderlige og vellærde mand
hr. Oluf Sonne her til boet er skyldig på en obligation, udgiven til
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denne sal. mand Hans Svendsen af dato 8. marts 1700 under hr.
Olufs egen hånd og segl, og til vitterlighed underskreven Mads
Pedersen Høg, såvel som læst inden Bornholms landsting den 23.
oktober 1709 under nu sal. vel ædle og velbyrdige hr. landsdommer
Miillers hånd og segl og landstingsskriverens.
Tillægges 10 sldr. - Obligationen befindes at være nr. 10. 2 mk.
Rente af fornævnte obligation resterer for et år
Item og efter en auktionsforretning foran af dato 10. april 1693
under rettens middels hænder og segl, såvel som og af da tilstedeværende kgl. maj. amtsskriver sr. Hans Henrich Echors hånd og
segl tillige med verificeret, i lige måde og den 22. januar 1720
er bleven fremvist, læst og observeret på skiftet efter Hans Smeds
sal. hustru udi Hasle. Ud af ermeldte brev erfares, at denne sal.
mand Hans Svendsen haver sig tilforhandlet på fornævnte auktion,
som holdtes ermeldte dato over forrige byfoged sal. Hendric Johansen Pop hans efterladte hus, gård og plads udi ermeldte Hasle, og
det for penge 5 O sldr. 8 sk. som for-omrørte hus og plads er bleven
ham tilslagen for. Auktionsforretningen befindes at være af nr.
5. - Såvel som og fandtes hos ermeldte brev en kvittering, udgiven
af forbemeldte Schor af dato 20. maj 1693 med hans egen hånd,
som videre i sig selv giør forklaring om.
Endnu fandtes en kvittering, udgiven af sal. Ole Nielsen med
hans hånds underskrift, såvel som og daværende byskriver Hans
Poulsen Busch af dato 12. april 1693 og lyder til mening, at denne
sal. mand haver Ole Nielsen fornøjet og betalt på samme holden
auktion efter fornævnte sal. byfoged Henrich Johansen Pop med
penge 13 sldr. 8 sk., med videre dens indhold giør forklaring om.
Hvor så denne. forskrevne summa de 50 sldr. tillægges. 8 sk. Tilovers 14 sldr. 15 sk.

=

Eognedegnen Jens Hvalsøe fordrede for en skæppe byg, som vedgikkes = 2 mk. Udlagt derfor at have hos Anders Hansen i Hasle
1 mk. 8 sk., samt en gI. kierne med låg og stav
8 sk.

=

=

Claus SØrensen i Hasle fordrede for en bog, han havde lånt denne
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sal. mand, hvorfor han prætenderede enten sin bog igen eller penge
= 1 sldr. Udlagt derfor 5 Yz skålpund heglet hør a 12 sk. = 1
sldr. 2 sk., tilovers 2 skilling.
Sr. Niels Hansen i Sandvig fremsendte en missive (skrivelse) af
dato 9. december 1720, hvorudi han melder, at han her udi stervboet i pant sat haver en stort sølvkruselåg for 3 sldr. 2 mk. - Nok
i pant sat her udi boet en drejls dug med små roser vævet, og er
dette navn i den ene ende syet: AP, som betyder Anna Peder
Jens(d?) for 3 sldr. 1 mk., for hvilke 13 mark Niels Hansen af
den sal. mand har bekommet en tønde mel.
Arvingerne hertil svarede, at hvad for-indførte Niels Hansens
fordring angår, som er pantegods, da når som helst Niels Hansen
betaler de udlånte penge tillige med pådragen rente, skal pantet
være følgagtigt af den, som det på skiftet bliver tillagt og i hænde
bekommer.
Efterdi at nu den 13. december ingen flere kreditorer sig angav,
der noget kunne have at fordre, og ingen fremkom, altså eftersom
skifte Øvrigheden det efter loven havde påråbt, og udi andre affærer
var occuperet, så opsættes dette skifte til endeligheds fuldbringelse
den 17. december 17 20, som er en tirsdag.
Og imidlertid blev denne sal. mands brodersøn Svend Jørgensen
nu som tilforn befalet af skifteretten, at han til alt (skal svare),
hvad forhen vurderet er af løsøregods, såvel som til et skab, som
af retten blev beseglet, i stuen stående, hvori findes de foran indførte obligationer, pantebreve og reverser, og befindes de in censive
nr. 18 i det øverste rum. - Det nederste rum er ham leveret nØglen
til. - Hvor så efter slig beskaffenhed denne skifteforretning efter
sal. Hans Svendsen denne gang er bleven sluttet. At så er tilgangen
og passeret, det til vidnesbyrd under vore hænder og signeter
Skiftestedet ut supra. J es Rasch. - Frederich Slache. - Anders Kure.
- Christen C. H. R. Hansen RØmer. - Svend Jørgensen. Hans H. J. S. Jørgensen.
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Anno 1720 den 17. december (tirsdag) er med dette skifte igen
efter foregående opsættelse videre fortfaret udi vedkommende
denne sal. mands arvingers overværelse og på rettens vegne, som
før er meldt, nemlig højædle og velbyrdige hr. brigader overkommandant og amtmand hr. Johan Henrich von Bippen ved sin fuldmægtig Jes Rasch, så og på kgl. maj. skifteskrivers vegne Frederich
Slache, tillige med de forhen anførte vurderingsmænd Anders Kure
og Christen Hansen RØmer, begge boende i Klemensker sogn, hvor
så er passeret som fØlger:
Jens Pedersen i Rutsker sogn på sin nabo Jørgen Andersens vegne i
samme sogn fremlagde en skriftlig fordring under Jørgen Andersens egen hånd af 9. december 1720, hvorudi bemeldte Jørgen
Andersen foregiver at ville have vederlag for en længe, som skulle
stået på den 48. gård, imidlertid salig Hans Svendsen den i pant
havde. - Item fordrer han for en møllesten, som sal. Hans Svendsen
skulle have solgt til Jørgen Hansen i Vandmøllen, og begiærer
derfor nøjagtig udlæg, som ialt opløber sig for længe og sten til
47 sidr., hvilken fordringsseddel på 6-skilling papir blev for skifteretten fremvist, læst og påskrevet og Jens Pedersen igen leveret.
Ligeledes indleverede bemeldte Jens Pedersen en vidneseddel på
6-skilling papir, under Lars Svendsens, Jørgen Hansens, Jens Davidsens og Anders Pedersens navn, som vidner om samme fordring,
og som er sålydende:
»Eftersom Jørgen Andersen er af mig og os underskrevne vores
sandfærdige vidr:e begiærendes, da består dette i al god sandhed,
at jeg Lars Svendsen, beboende den 48. gård i Rutsker sogn, kaldet
Langegården, og imidlertid jeg den beboede, fik sal. Hans Svendsen
den i pant af Peder Jørgensen. Og da bestod en ladelænge vesten i
gården, som var i bygning 5 bundt godt egetømmer, vel holden til
at have deri både sæd og frø, og blev stående efter min der fra
gården fraflytteise. - Og det er mig vel vidende, at samme berørte
længe kom fra gården, førend rette arving Jørgen Pedersen den
antog. Ligeledes lå en møllesten i bemeldte gård, som Hans Svend-
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sen bortsolgte til Jørgen Hansen, som forskrevne 48. gård tilhørte.
Dette så at være i sandhed, så sandt hjælpe mig Gud og hans
hellige ord.
Dette samme vidner vi, Jens Davidsen og Anders Pedersen. Omermeldte længe og møllesten var alt fra gården, førend jordejeren
Jørgen Andersen antog den til beboelse, og at samme længe var
af godt egetømmer, velholden, ved god hævd og magt, vil vi ligeledes ved vor højeste saligheds ed bekræfte, om fornøden giØres.
I oven meldte ed bekræfter jeg Jørgen Hansen at have kiøbt
ermeldte møllesten af Hans Svendsen.
Datum Rutsker sogn, den 9. december 1720~
Jørgen I. H. S. Hansen. Lars L.S.S. Svendsen. Jens]. D. S. Davidsen.
Anders A. P. S. Pedersen.«
Samme vidneseddel, efter at den var indført, blev efter begiæring
læst og påskreven og Jens Pedersen igen leveret.
Arvingerne formente, at Jørgen Andersen på den 47. gård i
Rutsker sogn her af dette stervbo ej kan stedes noget udlæg, helst
fordi at Jørgen Andersen, dersom han havde noget at klage på
gårdens vedligeholdelse, medens den var pantsat, burde han at have
søgt sin betaling, da pantet blev betalt af Jørgen Andersen.
Hvad angår den møllesten, som bemeldte Jørgen Andersen fordrer for, og som ej af hannem på noget er takseret, da kunne han
i denne sal. mands levende live have søgt sin betaling og ikke nu
efter så lang en tid.
Des-årsag begiærede arvingerne, at bemeldte Jørgen Andersens fordring måtte henvises til lov og ret, eftersom denne indførte vidneseddel af dato 9. december 1720 ikke haver været for nogen ret,
og vidnesbyrdene der haver gjort deres ed, og ingen af vidnesbyrdene haver skrevet deres navn med fulde bogstaver, hvorfor den
ikke kunne antages for gyldig.
Hvor da efter arvingernes begiæring denne fordring til lands
lov og ret hen-remitteres.
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Panterne i Kuregården i Klemensker
Kaptajn Morten Mogensen, efter at han havde spurgt (hørt), at Lars
Hansen, boende på den 27. gård i Klemensker sogn, havde ermeldte
gård udi pant sat til denne sal. mand for 370 sidr., hvilket pantebrev forhen udi skifteforretningen er mentioneret (nr. 17), altså
var kaptajn Morten Mogensen begiærende af skifteretten, at et
pantebrev, som han og haver bekommet af ermeldte Lars Hansen,
lydende på kapital 24 sidr., hvor han og var i forsikring stillet den
forermeldte 27. jordejendomsgård, Kuregården kaldet, af dato:
Syndergård den 23. februar 1720, at det måtte læses og påskrives
og ham igen tilstilles.
Nok i lige måde fremviste ermeldte kaptajn en panteobligation,
udgiven af Lars Hansens sal. fader Hans Larsen, lydende på kapital
10 sidr., udgiven til kaptajn Morten Koefoed i Svanike af dato
3. januar 1697. - Men som findes på panteobligationen at være
betalt renterne såvel som på kapitalen 20 sidr., bliver igen til rest
80 sidr., som kaptajn Morten Koefoed med Lars Hansens villie og
underskrift tillige med Morten Kofoeds overdrager til kaptajn Morten Mogensen. Forskrevne blev læst og påskrevet og kaptajnen
igen tilbageleveret.
Efter slig beskaffenhed var kaptajn Morten Mogensen, som før
ermeldet, til stede, og erbØd sig til denne sal. mands arvinger, enten
1. at de ville udløse bemeldte kapt3jn Morten Mogensen, såsom
at de her i stervboet findende breve på Kuregården i Klemensker
sogn er hØjere af summa end kaptajnens. Hvis ikke, om de da
2. ville modtage penge, hvilke han ville forskaffe dem efter dette
brevs indhold, som her udi boet findes, når på-æskes.
Hvor så kaptajnen var arvingernes svar begiærende.
Arvingerne var fornøjede med kaptajn Morten Mogensens tilbud
og vil annamme og imod tage pengene. Og hvis de længere hos
kaptajnen bliver bestående, da svarer han kapital såvel som renter.
Hvilken kapital og rente til årets udgang her fra denne dato at
regne, kaptajn Morten Mogensen erbØd sig at betale.
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Peder Didrichsens krav fremsættes for anden gang.
Peder Didrichsen af Olsker sogn leverede inden skifteretten en
memorial på 24. skillings papir under hans egen hånd af dato
16. december 1720, hvorudi han erbyder sig at betale til dette
stervbos arvinger 698 sldr. 2 mk. 12 sk. for den 35. gård i Klemensker sogn og formener derudi at have sæde og adgang. Desligeste refererer han sig til kgl. oprejsning for at indstævne velædle
og velbyrdige hr. landsdommer Miillers dom, ganget imellem Hans
Svendsen og Peder Didrichsen, og begiærte at (denne memorial)
måtte læses og påskrives, som og blev bevilget og hannem igen
leveret, læst og påskreven.
Arvingerne refererer sig til det forrige indførte udi denne skifteforretning på Peder Didrichsens påstand og forholder dem ved forbemeldte velbyrdige hr. landsdommer Miillers dom.

Peder Didrichsen fordrede her i stervboet for mænds hold på denne
35. gårds skov-skiønning, som han haver betalt til den sal. mand,
først for en tyr så god som 6 sidr., og for en kvie så god som 4 sidr.,
ialt = 10 sidr., hvorfor Peder Didrichsen begiærer udlæg.
Arvingerne svarede på Peder Didrichsens fordring, at såsom det
er vel 14 a 16 år siden, at denne giæld, som han nu fordrer, skal
være påkommen, så kunne han nok vel tilforn have giort afregning
med den saL mand derom, og ikke nu noget her af boet til betaling
kan stedes, men begiærer at måtte henvises til lands lov og ret.
Efter slig beskaffenhed denne Peder Didrichsens fordring blev
henremitteret til lands lov og ret.
Peder Jensen i Rutsker sogn fordrede for en hakkelsekiste med
kniv og andet behør, som vedgikkes = 1 sldr. - Derfor er udlagt
hos velædle og velbyrdige hr. landsdommer Nansens udlæg at
have 1 sldr.

=

Sr. Johan Lorentzen i RØnne fordrede for en skæppe salt
1 sldr.
4 sk. Arvingerne ville ej tilstå mere end 3 mk. 8 sk. - Resten, som
er 12 sk., henvistes efter arvingernes begiæring til lands lov og ret.
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For disse 3 mk 8 sker udlagt hos Svend Jørgensens udlæg af
Niels Mogensens obligation, som er af 5. januar 1719 og befindes
af nr. 2., deraf at have 3 mk. 8 sk
Anne Marie Lars Thorsens fordrede efter sin indsendte seddel, som
lyder til mening, at såsom denne sal. mand efter hendes foregivende
skulle have givet til hendes mands brødre, nemlig Hans og Peder
Thorssønner, efter at skiftekontrakten blev oprettet efter deres salig
moder, en sølvkande, som vog 80 lod, prætenderer hun på hendes
mands vegne lige så meget, som enhver af hendes mands brødre
havde bekommet, som kan opløbe til 30 sldr. efter loddet a 3 mk
Samme seddel er af dato 17. december 1720 under hendes egen
hånd, og begiærte hun her af boet for ermeldte summa = 30 sldr.
Hvad Lars Thorsens hustrus fordringer angår, da er herom på
skiftestedet indgået en venlig forligeise og forening om alt, hvad
dette stervbo og Lars Thorsen kunne være imellem, i hvad navn det
have kan, at dette stervbo svarer Lars Thors hustru Anne Marie
Andersdatter eller Lars Thorsen selv, når Gud vil han kommer
hjem fra Kiøbenhavn, til penge 20 sldr.
Og lover bemeldte Anne Marie Lars Thors, at ej mere i nogen
måde hverken hun eller hendes mand vil eller kan prætendere eller
fordre af dette stervbo, når hun eller Lars Thorsen bliver fornøjet
med godt udlæg for bemeldte 20 sldr.
Hvilken forening og kontrakt blev af arvingerne og Anne Marie
Lars Thors på stervboet indgået og underskrevet:
Anne Marie Lars Thorsens. Svend Jørgensen. Hans H. I. S. Jørgensen.
Til vitterlighed efter begiæring: Olle Sonne. Johan Holst. Anders
Kure. Christen C. H. R. Hansen RØmer.
Så sker da udlæg her af boet for de 20 sidr.: hos Svend Jørgensen bemeldte krav, som er tilovers ud af en obligation, udgiven af
Niels Monsen i Hasle af dato Klemensker sogn den 5. juni 1719
til denne sal. mand Hans Svendsen, hvorfor ham er i pant sat
6 skpr. land byg-jord, beliggende i Hasle Nørre vang, med videre,
som samme obligation af nr. 20mformelder. Deraf at have disse
20 sldr.
161

LOUISE SKOVGAARD

Peder Didrichsens 3die henvendelse.
Endnu pretenderede Peder Didrichsen en jern-kakkelovn, stående
udi lillestuen, som han foregav at være hannem tilhørende og til
denne sal. mand haver betalt, hvilken jern-kakkelovn forhen udi
skifteforretningen er vurderet for 8 sldr. Hvorfor han begiærer af
stervboet udlæg eller kakkelovnen in natura.
Arvingerne hertil svarede, at denne Peder Didrichsens fordring
haver sit udseende at være ligesom de andre hans forhen indførte
pretentioner. Hvilke begiæres at måtte henvises til lands lov 03
ret. Efter slig beskaffenhed skifteretten det og derhen remitterede.
Hans Mortensen i Klemensker sogn fordrede på sin hustrumoders
vegne (Hans KjØllers enke Kirsten Pedersd.) for 3 røster med
stængetræ og støtter ialt penge 6 marle, som han derfor af den sal.
mand er lovet et træ ud af skoven.
Avingerne hertil svarede, at såsom Hans Mortensen på sin hustrumoders vegne ikke haver denne sal. mands hånd dette krav dermed
at bevise, eller nogen anden vidnesbyrd efter loven, begiæres dette
at måtte hen-remitteres til lands lov og ret. Efter slig beskaffenhed
blev den post henvist til lands lov og ret.
KiØllergårdens adkomstdokumenter.
Hvad sig denne 35. jordejendomsgård er angående, KiØllergården
kaldet, da forefandtes her udi stervboet af nr. let pantebrev, udgivet af Peder Didrichsen, da boende på Bagergården i Rutsker
sogn, til denne sal. mand Hans Svendsen, lydende på kapital 698
sldr. 2 mk. 12 sk. af dato 27. februar 1706, under Peder Didrichsens hånd med 3 bogstaver:
Peder P. D. S. Didrichsen, og til vitterlighed underskrevet: Hans
Ancher. E. Nielsen. læst inden Nørre herreds ting den 19. marts
1706. E. Nielsen, som da var rettens middel, såvel som og Hans
Poulsen Busch.
Endnu en gang læst på NØrre herreds ting den 14. februar 1710
under daværende rettens middels hænder: Johan Thorsen. - Hans
Poulsen Busch.
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Hvor for ermeldte summa 698 sldr. 2 mk. 12 sko Peder Didrichsen
tillige med sin hustrus Sidsel Rasmusdatters råd pantsætter til formeldte sal. mand Hans Svendsen denne for-omrørte 35. gård i Klemensker sogn til brugeligt pant for renten og ovenmeldtt kapitals
summa, indtil pengene hannem igen betalt vorder. Og når den
sal. mand ej længer vil have pengene bestående udi samme gård,
bepligter Peder Didrichsen sig at betale dem udi een samlet summa
med gangbar mynt til Hans Svendsen.
Og imidlertid måtte Hans Svendsen have magt til at giøre sig
merbemeldte 35. gård med dens tilliggende så nyttig, som han bedst
vil og kan, med videre samme pantebrevs indhold udi sig selv omformelder og giør forklaring om. Blev læst og påskreven.
Item fandtes en landstingsdom, udstedt af velædle og velbyrdige,
nu sal. hr. landsdommer Ancher Mi.iller til Vallensgård af dato
12 november 1704, og sidst foroven meldte doms slutning den 13.
marts 1705 under velbyrdige landsdommers segl, og tilligemed
landstingsskriveren Jens Leslers hånd. - Hvilken lyder til mening,
at Peder Didrichsen den tid er til dømt denne 35. jordejendomsgård
til arv og eje, såvel som at udløse vedkommende, med videre, som
samme velbyrdige landsdommers dom indeholder og omformelder.
Hvilken dom findes af nr. 2, som blev læst, påskreven og til videre
henlagt til den, som formeldt er, nemlig Svend Jørgensen, udi forvaring.
Endnu i lige måde forefandtes en doms slutning, udstedt af daværende by- og herredsfoged i NØrre herred Johan Thorsen, af dato
21. februar 171 O, hvoraf ses, at denne sal. mand er tildømt efter
oven bemeldte dato at nyde, bruge og beholde denne ofte-rørte 35.
gård i Klemensker sogn, med videre dens indhold, som af ermeldte
byfoged Johan Thorsen findes under hans segl, og læst inden for
Bornholms landsting den 7. august 1710 under daværende landstingsskriver Jens leslers hånd. Befindes nu af nr. 3, og blev i lige
måde henleveret til denne sal. mands brodersøn Svend Jørgensen,
163

LOUISE SKOVGAARD

som den til vedkommende sine medarvinger har at tilsvare. Blev
læst og påskreven.
Item endnu blev fremlagt en original-dom med al sin fulde akt om
forhen anførte doms slutnings indhold og er af dato foran: 12.
februar 1710, og sidst dateret den 21. februar udi samme måned og
år. Blev i lige måde læst, påskreven og til samme Svend Jørgensen
leveret. Findes af nr. 4.
Dernæst blev i lige måde funden en velbyrdig hr. landsdommer
Ancher Miillers dom, foran af dato 27. august 1710 under velbemeldte hr. landsdommers segl, i lige måde daværende landstingsskriver Jens Leslers hånd, og afsagt den 8. april 1711 næstfølgende
år, hvilken lyder til mening udi slutningen, at om ikke Peder Didrichsen betaler til denne salig mand fra ovenmeldte 8. april 1711
til den 22. dito samme måned den summa 698 sldr. 2 mk. 12 sk.
uden at bringe denne sal. mand Hans Svendsen udi videre omkostning, bør fra oven meldte 22. april denne 35. gård i Klemensker
sogn tilhøre Hans Svendsen og hans arvinger til arv og ejendom
efter loven.
End ydermere formelder samme landstingsdom, at dersom Peder
Didrichsen forårsager Hans Svendsen videre bekostning med denne
landstingsdom at tage beskreven, eller andet, som Peder Didrichsen
formedelst udbelivelse med betaling hannem kunne forårsage, da
bør Hans Svendsen derfor hos Peder Didrichsen og at have erstatning, på det at han efter Peder Didrichsens forskrivning kan blive
skadesløs holden i alle måder.
Hvilken velbyrdige hr. landsdommers dom blev læst og påskreven, såvel som og i lige måde til den sal. mands brodersøn
Svend Jørgensen leveret, og findes af nr. 5.
Efter at denne 35. jordejendoms gård vedkommende samtlige
forefundne breve, som ialt er 5, var efter hver sorts mening i skifteforretningen indført, så tilspurgte skifteforvalteren denne sal. mands
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brodersønner Hans Jørgensen og Svend Jørgensen såvel som og
værgen for Kirstine Jørgensdatter - som her udi skifteforretningens
slutning har godvillig påtaget sig at værge, som den, der det bedst
kunne forestå, såvel som og hans sØn haver (er trolovet med) moder
til den sal. mands broderdatter Kirstine Jørgensdatter - den velærværdige, hæderlige og meget fornemme, vellærde mand hr. Oluf
Sonne, sognepræst til Ruts og Hasle menigheder:
hvorledes de sig nu, nemlig arvingerne efter denne sal. mand,
vil forholde med denne 35. jordejendomsgård, angående dens takstsætning, og forening: om de derom her i skiftet kunne komme til
forligelighed, for videre proces eller tvedragt imellem de 3 søskende
at forekomme, såvel som om de kunne forenes om denne for-omrørte 35. gårds sæde og adgang.
Hvor efter slige tilspørgsier arvingerne ville give skifteretten
deres udførlige svar.
Hans Jørgensens svar (ved sin sagfører Johan Holst.)
Sr. Johan Holst som fuldmægtig - efter hans memorials indhold,
udgiven af høj ædle og velbyrdige hr. brigader von Bippen - tilspurgte Svend Jørgensen, om han her på skiftet ville lade sig forene angående den 35. gård i Klemensker sogn, efterdi han på
skiftet efter deres sal. fader Jørgen Svendsen er sædet i mindelighed
af hans moder og medarvingerne besluttet (d. v. s. sædet i Aabygård), at han det efter sin moders død skal være berettiget efter
Bornholms vedtægt.
Altså formener Holst på Hans Jørgensens vegne, at såsom her
falder endnu et sæde, da formener han sig dertil at være berettiget
og begiærer broderens Svend Jørgensens udførlige svar på indførte
mening, om det ikke nu her på skiftet kan lade sig giøre - for
videre trætte at forekomme, som han aldeles ingen lyst haver til,
ej heller det forstår - da tilbyder Hans Jørgensen - om de i mindelighed kunne forliges om formeldte 35. gård, nemlig Hans og Svend
Jørgensen -
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1. at Svend Jørgensen må nyde halvdyrkningen til den 35. gård i
Klemensker sogn i tilstundende år, når man skrivendes vorder
1721, og
2. når det år er til ende, da vil Hans Jørgensen gården alene modtage og tilsvare den summa 698 sldr. 2 mk. 12 sk., som den forhen
til Hans Svendsen er i pant sat for, hvilke poster Hans Jørgensen
tilbyder sine med arvinger i alle måder at ville holde sig efterrettelig, om de derpå vil indgå.
3. Hvis ikke, da begiærer Hans Jørgensen at samme formeldte
35. gård måtte henvises mandshold, hvilket han med forderligste
(hurtigst muligt) agter at giØre, om de ikke her og nu derom
forenet vorder.
Svend Jørgensens svar.
Svend Jørgensen på sr. Holstes her foran indførte korteligen
meldede:
1. Hvad angående den første post om sædet efter hans sal. fader
udi den 23. gård i Nyker sogn, da beholder jo moderen det, så
længe hun lever, og endnu er der ikke faldet noget sæde for Svend
Jørgensen, men det er alene en ventende arv, som han endnu ikke
har i hænde, såvel som og han bebor en gård udi Nyker sogn, den
22. i tallet, hvortil hans stifsøn Terchel Pedersen arver sæde efter
sin sal. fader, når Svend Jørgensens hustru ved døden afgår Og
såsom Svend Jørgensens hustru er svag, så at han ikke kan vide,
hvor længe hun lever, at han da ved hendes dødelige afgang ganske
er husvild og ingen bopæl haver.
2. I lige måde er han 2de gange her udi skifteforretningen befalet
at tilsvare alt, rørendes og u-rørendes, som efter denne sal. mand
er registreret og vurderet. Altså efter slig beskaffenhed, såsom nu
hans sal. farbroder er ved døden afgangen, formener Svend Jørgensen sig nu mest frem for sin broder Hans Jørgensen at nyde
den 35. gårds sæde og adgang udi Klemensker sogn.
3. Hvad den post angår, om Hans Jørgensens tilbydelse tilsammen
i brug at beholde samme 35. gård, da kan det ingenlunde skikke
sig, af årsag at Svend Jørgensen er beordret, som formeldt er, at
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svare til dette registrerede og vurderede gods og desforuden til gårdens afredsel til vedkommende. I den henseende formener Svend
Jørgensen til videre at beholde gårdens dyrkning.
4. Endeligen at svare til det sidste, da bifalder Svend Jørgensen
Hans Jørgensens mening, mændshold angående, efter sædvanlig
brug her i landet, og vil forderligst efter lovlig medfart dem lade
opkræve.
Johan Holst svarer på Hans Jørgensens vegne.
Sr. Holst til Svend Jørgensens først indførte mening svarede, at
hvad sig an l anger det sæde, som han siger ej skal være faldet efter
hans sal. fader, så og at hans moder endnu lever, og han ikke ved,
hvor snart han noget sæde efter hende kan bekomme, ligeledes at
Svend Jørgensen foregiver, at hans sØn (stifsøn) Terchel Pedersen
er sædeberettiget i den 22. gård i Nyker sogn, som S. J. påbor, det
betvivles ikke, men
1. at jo Svend Jørgensen den påbor, så længe som hans hustru
lever, og at der ikke, som forhen indført, ses nogen stor svaghed
på hende, og
2. at Svend Jørgensen påstår at være sædet nærmest i forbemeldte
35. gård, da som det ikke nu her på skiftet kan lade sig giØre med
forening, og
3. som Svend Jørgensen påstår at skulle dyrke den 35. gård til
sagens uddrag, fordi han til alle boets midler skulle svare, da formener Hans Jørgensen at være lige så nær dertil som sin broder,
efterdi broderen dog uden tvivl vil prætendere (fordre) her på
skiftet noget for sin umage og den tids-forsømmelse, som han derover haft haver.
Derfor tilholder Hans Jørgensen sig til sin sidst indførte mening
angående mænds opkrævelse, og derhos formener at være lige så
nær som sin broder, omendskønt han ikke er bosiddende.
Svend Jørgensen svarer.
Svend Jørgensen refererer sig til sit før indførte og syntes det at
være unødigt at besvare sr. Holstes vidtløftighed, aleneste erbyder

167

LOUISE SKOVGAARD

sig at lade opkræve gode mænd og samfrænder, som gården kan
taksere, og udregne hvers anpart, samt kiende, hvem sædet og
adgangen er nærmest udi denne 35. gård.
Hr. Ole Sonne svarer for Kirsten Jørgensdatter.
Hr. Oluf Sonne, værge for Kirsten Jørgensdatter, begiærede af retten, at de ville tilholde en af brødrene forderligst (hurtigst muligt)
at holde mænd på den 35. gård, på det hans myndlings anpart
kunne udregnes, og hendes pretentioner modtages.
Hans Jørgensen holder på sin ret som den ældste broder.
Hans Jørgensen på velærværdige hr. Ole Sonnes indførte (krav)
tilbød sig nu som før at ville lade mænd opmelde på den 35. gård,
som kan sætte og taksere den, såvel som enhvers parter at udregne,
så og at påkende, hvem sædet og adgangen nærmest skal være
berettiget, hvilket han formoder hannem bliver tilladt: at lade formeldte mænd opmelde, såsom han er den ældste broder og formener
at være nærmest dette sæde berettiget.
Skifteretten afgør spØrgsmålet.
Efter denne sal. mands arvingers begiæring for skifteretten, hvem
nærmest er til at holde mænd på denne 35. gård, at de derom i
mindelighed her på skiftet kunne forenes, da efterdi den ældste
broder Hans Jørgensen er hos sin moder til hjem og ikke nogen
husholdning haver, mens derimod hans broder Svend Jørgensen,
som er gift og haver sin egen husholdning, såvel som og som før
meldt forhen er beordret til at være ansvarlig, imedens skiftet ikke
er kommet til endelighed, til dette stervbos middel, bør han med
forderligst at lade ved retten opkræve mænd, på det at den umyndige ikke derved skulle lide nogen skade på hendes tilkommende
arv og pretention på denne forhen ofte-rørte 35. gård.
Og som dagen nu er forløben, så sluttes i aften denne forretning
udi samtlige vedkommendes overværelse.
Skiftestedet ut supra: Jes Rasch. Friderich Slache. Anders Kure.
Christen C. H. R. Hansen Rømer. Svend Jørgensen.
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Den 18. december (onsdag) 1720 er igen denne forretning udi
vedkommende arvingers overværelse foretaget, og så passeret som
efterfølger:
Hans Svendsens testamente fremlægges.
Samtlige arvinger fremlagde et brev, kaldet testamente-brev, som
skal være udgivet af den sal. mand Hans Svendsen til landsprovsten velærværdige hr. Hans Ancher, hvilket arvingerne begiærede
måtte udi skifteforretningen ord fra ord indføres, og er lydende
som fØlger:
Een rigsdaler. 1720. Copie.
Jeg Hans Svendsen, boende på den 35. gård i Klemensker, kaldet
Kiøllergården, hermed giØr vitterligt og med dette mit brevs kraft,
som jeg med egen hånd har underskrevet og mit sædvanlige signet
undertrykt, bekræfter, at jeg med velberåd hu, ved min sunde fornuft og i gudelige tanker haver betænkt at give og testamentere,
såsom jeg og ved dette mit brevs kraft i Jesu navn giver og testamenterer til fattige, hus-arme, til betlere og nødlidende Guds børn
på dette hele Bornholms land af mine midler en del rede penge og
en del tilstående giæld (værdipapirer) på tilsammen 3000 sldr.,
siger tre tusinde slettedaler , som tilovenbemeldte nødtørftige Guds
børn og Christi lemmer skulle uddeles efter min død.
Og på det at dette mit forsæt kan nå den ende, jeg haver sigtet
til, som alleneste er Guds ære og Guds børns hjælp, da som jeg
kender landsprovsten hr. Hans Ancher for at være en retsindig
Guds tjener og uden falsk, så haver jeg bedet hannem om, og han
derimod haver lovet mig, at ville tage imod bemeldte summa penge
og dennem distribuere (uddele), når jeg er død, lige således som
jeg tilforn haver givet til kende, at jeg vil have dem uddelt udi
det fulde værd, som han dennem allerede har annammet (modtaget). Og vil jeg således have dette testamente, som efter lovens
måde er forfattet og lovligt konfirmeret, u-ryggeligen holdet.
Dette under min egen hånd og segl.
Actum KiØllergården den 22. november 1720.
Hans Svendsen.
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At dette testamente er af Hans Svendsen selv ved hans egen hånd
underskrevet og haver sit sædvanlige signet undertrykt, testerer jeg.
Jens Hvalsøe.
Til vitterlighed: Mogens Jensen. OUe Mathiesen.
At denne copie er rigtig og med original-testamentet lige overensstemmende, testerer
Hans Ancher.
Endnu haver Svend Jørgensen at fordre, hvad han selv haver udlagt
til folkenes underholdning, såvel som og for hans hustru og 2de
piger, som haver her i boet haft opagt (opsyn), siden den sal. mand
døde, og han blev befalet at svare til dette stervbos registrerede og
vurderede gods, som ialt opløber og han her af boet sker udlæg
for = 25 sldr. 1 mk. 5 sko
Udlagt for Svend Jørgensens forrige krav, som han haver forstrakt
og udlagt til denne sal. mands begravelses bekostning, såsom til
præst, degn, og efter landsens skik og sædvane til dem, som bar
liget:
1. hvad der er tilovers af den ham tillagte auktions-forretning på
Henrich Johansen Popes hus og plads i Hasle, som blev kiøbt for
50 sldr. 8 sk., deraf at have til dette krav 14 sldr. 15 sko
2. Endnu blev til dette krav udlagt en obligation, udgiven af Niels
Monsen, boende udi Hasle, lydende på kapital 40 sidr., som han af
denne sal. mand Hans Svendsen lånt haver, hvorimod ermeldte
Niels Monsen haver udi pant og forsikring sat et stykke land bygjord, beliggende udi NØrre byvang, vesten op til Julegårdsløkken,
som er ialt 6 skæppeland. Samme obligationsbrev er af dato: Klemensker den 5. juni 1719, og er af nr. 2.
Item (samt) rester af samme kapital for et halvt års rente, som
er 1 sldr. Er så kapital og rente 41 sldr. - Hvilke her tillægges de
for-ermeldte 14 sldr. 15 sko - Tilovers 29 sldr. 3 mk. 10 sko
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Arvingernes indsigelse mod testamentet.
På forhen indførte kopi af original-testamentet under provstens hr.
Hans Anchers hånd, lydende til kapital 3000 sidr., hvorfor arvingerne, så snart dette skifte bliver til ende bragt, agter at have deres
samtlig tiltale til velærværdige hr. landsprovsten, at samme kapital,
de 3000 sidr., kunne bringes til arvingernes deling, som de formener, såsom denne sal. mands arvinger formener, at bemeldte
landsprovsten ikke haver rettet sig efter hans kgl. maj.ts udgangne
lov og derpå efterfulgte forordninger med at indrette dette såkaldte
testamente, som af denne sal. mand skal være udgiven udi hans
svaghed før hans død.
Salær til skifteretten.
Skifteforvalteren for sin salario, med iberegnet for hans tjener,
haver arvingerne efter dette stervbos gode tilstand bevilget ham,
eftersom han selv udi S dage haver besiddet retten, såvel som og
at bortskaffe en del tillysningssedler udi landet, dette stervbo
angående at han derfor her af boet nyder udlæg for penge = SO
sldr. - Udlagt derfor:
1. en jern-kakkelovn i den store stue med skruer og 2 messingfødder under, sat for 10 sldr.
2. en kobber-bryggerkedel i køkkenet, stående udi mur, på een
tønde stor, vog 1 lispund og 14 pund a pundet 8 sk. = 11
sldr. 1 mk.
3. af en sølvkande, som er tegnet på låget: Hr. Olle Jensen. Sidsel
Larsdaatter. Anno 1669, med en skuepenge midt udi, stående
på 3 løver, vag 72 lod a 3 mk. = S4 sidr., deraf at have 28
sldr.3 mk.
Skifteskriveren for sin umage med denne skifteforretning på stervboet at forrette, dette skiftebrev at skrive og til bogs føre, med
efterretningssedler til de indførte kreditorer at meddele, item og
at udstede tillysningssedler over det ganske land og en del deraf
haver bortskaffet til hver deres sognestævner, så og slet (ustemplet)
papir til registreringen her på stervboet, og at hans tjenere haver
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omgået (gået om) med vurderingsmændene udi alle husene for at
skrive op, hvad de vurderede, på det at des snarere kunne med
registreringen fortfares, som i alt ikke ringere kunne anføres end
som 108 sldr. - Udlagt derfor:
1. en gI. jern-kakkelovn med jern fødder og skruer til, stående i

lillestuen = 8 sldr.
2. en blågrå hjelmet ko = 4 sldr.
3. et dragsøms bordklæde med 2 bredder i, 3 Y2 alen langt, findes
i ørken (lågkisten) i stuen
3 sldr.
4. en kongens måletønde, som er med 2 jernbånd = 2 mk.
5. et messing-fyrbækken med en jernstang og en ring udi = 3 mk.
6. et forgyldt og udpuklet sølvbæger på 1 Y2 pægl, stående på
3 knopper og låg med en knop på, KiØbenhavns stemplet sølv
på 20 lod a 3 mk. 6 sk. = 17 sldr. 1 mk. 3 sko
7. en brunst jernet og snoppet ugildet hest = 10 sldr.
8. et dybt søbemadsfad med brede bredder og 3 lybske stempler,
på bredden tegnet udi en krans: O.I.S. I.K.D. 1694 = 1 sldr.
1 dito = 1 sldr.
9. en bolster hvid og blå hovedpude med linned vår og hjortemønster-strik = 2 mk.
10. en emaljeret guldring med et kors ovenpå med 3 røde glasstene og en tafel-sten (ædelsten) udi = 4 sldr. 2 mk.
11. en hvid linned hoveddyne = 1 mk. 8 sk., en dito = 2 mk.
12. i sengen i stuen en Dantziger blommet og rudet vårs overdyne = 3 sldr.
13. en blåranuet bolster underdyne
7 mk.
14. en blåranuet hovedpude med groft linvår uden strik (mellemværk) = 1 mk. 4 sk.
15. en hvid hovedpude med linvår og strik og rødranuet pudehætte = 2 mk.
16. hos hr. Jørgens udlæg at have 3 mk. 4 sk. (sognepræsten Jørgen Sandbye).
17. en hvid galt på stien = 2 sidr., en dito = 2 sldr.
18. en jernbismer på 2 lispund med metallod = 1 sldr.

=

=
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=

19. et gI. sengeklæde
1 mk., 24 alen hvidt vadmel
4
sId. 2 mk.
20. 24 alen hvid olmerdug = 6 sldr.
21. af en sølvkande mrk. Oluf Jensen, Sidsel Larsdatter o. s. v. =
25 sId. 1 mk.
22. udi en gI. tobakspung 3 specie-rixdaler = 4 sldr. 2 mk., opgiæld = 2 mk. 4 sk.
23. en stor skuepenge med påtegning, vog 4 lod a 1 sldr. = 4 sldr.
24. 3 møgbrædder a 8 sk.
1 mk. 8 sk.

=

Stemplet papir til dette skiftebrev = 7 sldr. 2 mk. - Udlagt derfor:
1. småpenge, der fandtes i 2-mark stykker = 5 sldr.
2. en skuepenge med påtegning på 2 lod Y2 kvintin = 2 sldr. 8 sk.
3. et nyvævet hyndevår med underfoer = 1 mk. 8 sk.
Item stemplet papir, som her af boet giØres udlæg for, til begge
denne sal. mands brodersønner Hans og Svend Jørgenssønner,
såvel som deres søster Kirsten Jørgensdatter deres lodsedler hver
især, som i alt opløber til 6 sldr. Udlagt herfor: småpenge, der fandtes udi klingende mynt, ialt 7 sldr. 2 mk. 2 sko Tilovers 6 mk. 2 sko
Vurderingsmændene for deres store hafte umage med først at møde
på åstedet (Kjøllergård) for at registrere og vurdere dette stervbos
løsøremiddel, såvel som og at være overværende til skiftets endelighed. Item og for deres huses forsømmelse i så mange dage, som
dette skiftebrev udviser, kan tilkomme hver efter nøjeste tykke
8 sidr., er 16 sldr.
Udlagt derfor:
1. hos det stemplede papir at have 1 sldr. 2 mk. 2 sk.
2. en sortbrun gammel hestgilding = 4 sldr.
3. udi en gammel pung fandtes = 2 sldr. 5 sk.
4. en uddreven sølvæske uden påtegning, vog 6 lod 1 kvintin
5 sldr. 1 mk. 1 sk.
5. en jerngryde på en spand stor med jerngreb udi = 1 sldr. 1 mk.
6. en liden messingkedel på en kitte (spand) stor med jerngreb
udi = 1 sldr.
7. et gI. hørgarnslagen med rust i, opløben i sØmmen
3 mk. 8 sk.

=

=
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Summa andrager sig dette stervbos gjæld og pretentioner til
penge 527 sldr. 3 mk. 9 sk.
Efter skifterettens mange giorte spØrgsmål til denne sal. mands
samtlige tilstedeværende arvinger, om de noget var bevidst dette
stervbos middel angående, hvortil de forhen har givet deres udførlige svar, så blev da, når giælden fradrages af løsøregodset, igen
tilovers
2527 sldr. 2 sk.
Bliver likvideret udi behold og til deling imellem den sal. mands
efterladte broderbørn, som er 2 sØnner og 1 datter, hvoraf enhver
brodersøn tilkommer i arv af dette stervbos løsøremiddel = 10 1O
sldr. 3 mk. 6 sk.
Broderdatteren Kirsten Jørgensdatter tilkommer i lige måde i arv
efter hendes sal. farbroder af løsøregodset = 505 sldr. 1 mk. 11 sk.,
hvorfor herefter sker udlæg.

Hans Jørgensens arv.
Så er da først udlagt for den ældste broder Hans Jørgensens lod,
som er 1010 sldr. 3 mk. 6 sk.:
En brunst jernet hestgilding = 9 sidr., et blakbrunstjernet horsføl
i ar:det år = 3 sidr., en blakbrun hoppe = 7 sldr. 2 mk., en sortgrå
ko = 5 sldr., en sortbæltet do. = 5 sidr., en wrtgrimet do. = 4
~Idr. 2 mk., en sortrygget do. = 5 sidr., en sletrød do. = 3
sI dr. 3 mk.
Disse forskrevne 5 køer fandtes udi vestre fæhus. I østre fæhus
i den søndre lade: en sort ko = 4 sldr. 2 mk.
Ungt kvæg i østre fæhus i østre lade: et sortrygget studnød =
2 sidr., et rødt studnød = 2 sidr., et slet sort kvienød = 1 sldr.
2 mk., et rødt hvidmundet kvienød = 7 mk.
I vestre længe ikalvehuset: cn rødblisset studkalv = 6 mk.,
en rødhjelmet tyrkalv = 2 mk., en rødstjernet kviekalv = 6 mk.,
en sort kviekalv = 5 mk., 12 gI. får = 9 sldr. 4 unge lam =
2 sidr., en hvid so = 3 mk., et hvidt galtsvin = 1 mk. 4 sk.
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En arbejdsvogn uden stiger = 2 sldr. 2 mk., en plov = 6 mk.,
et år med bil = 12 sk., et par høstiger = 1 mk. 4 sk., en trætandet
harve = 1 mk. 8 sk., en slæde = 5 mk.
I vestre længe ikalvehuset: 16 stk. egestolper = 5 sidr., 16
løsholter = 2 sidr., en askeplanke over 2 stolperum = 1 mk.
8 sk., et par gI. hØstiger = 1 mk.
I søndre lo under stænget: et fyrrebræt over 2 stolperum
1 mk. 4 sk., et do. = 1 mk. 4 sk., 2 møgbrædder = 12 sk., 8 vognvære = 2 mk., en liden stige
4 sk.
På tilled over forstuen: 18 ophugne hjulfiel = 2 mk. 4 sk. 2 gI.
vognstiger = 12 sk., en linbrødde = 1 mk., 11 ophugne vognaksler = 5 mk. 8 sk., 2 ophuggede kiæpstokke = 8 sk., en hulskovl = 4 sk.
På loftet: en gI. fyrrekiste = 10 sk., en stråbåndstønde med en
halv skæppe hørfrø i = 2 mk., en ophuggen aske-vogn klov =
6 sk., en plovstjert = 4 sk., en jernstang, vog 2 lispund = 6 mk.
I Ølkammeret: en saltetønde = 1 mk. 8 sk., 2 stråbåndstønder
= 12 sk., en flødekiærne = 1 mk. 4 sk., en røstebalje = 8 sk.,
et ølanker = 1 mk. 8 sk., en brændevinsotting = 10 sk., en
sibøtte = 4 sk.
I lillestuen: en hakkeblok = 6 sk., en egekiste med lås = 2 sidr.,
en aske-bagstol = 1 mk. 8 sk., et askebord = 7 mk., en brændevinsotting = 4 sk., en øl tragt = 4 sk., en tjæretønde = 1 mk.
4 sk., en saltere-halvtønde = 10 sk.
I steerhuset bag ovnen: en øltønde = 1 mk. 8 sk., et ege-røstekar
= 2 mk. 8 sk.
Oppe på kælderen: en stråbåndstønde = 1 mk., en ny smØrfjerding = 1 mk., et gI. skab med nogle rum i = 4 sk., et stykke
kabeltov = 1 mk., 8 skålpund hør, heglet gennem en grov hegle
= 5 mk., et tykt tværreb = 1 mk., 2 nye kabelseler = 8 sk.,
et kabel-tværreb
1 mk. 4 sk., et nyt do.
1 mk. 4 sk., et gI.
bagreb = 6 sk., en gI. jern-grydekrog = 12 sk., et lispund 10
skålpund groft vundet blårgarn = 6 mk. 8 sko
I herberghuset: et fyrre- sengested ved den søndre side = 1 mk.
8 sk., et lidet egeskrin med jernbeslag = 3 mk., en ny fjerding =

=

=

=

=
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1 mk., et lispund 7 pund hvid uld, fin og grov = 2 sldr. 10 sk.,
1 Y2 lispund fin blår, liggende udi en tønde = 6 mk.
Nok i herberghuset: sengeklæder i den søndre seng: en hvid linned
underdyne = 1 sIdr. 2 mk., i den nordvestre seng: en blåranuet
Dantzigertøjs overdyne = 1 sidr., en hvid linned underdyne =
2 sidr., en hvid olmerdugs hovedpude = 1 mk. 12 sk., en dito =
2 mk., en dito = 1 mk. 8 sk., en ny vævet bænkedyne = 1 sldr.
2 mk., en agedyne = 2 mk., et flamsk hynde = 3 mk., et nyt vævet
hynde = 1 mk. 8 sk., en bænkedyne = 1 mk. 8 sk.
I drengehuset: en hvid linned underdyne = 1 sidr., en do overdyne
= 3 mk. 8 sk. I stuen: et sengeklæde, 4 alen langt = 3 sidr., en ny
vævet bænkedyne på søndre bænk = 5 mk., et fyrre-sengested uden
himmel = 1 sidr., sparlagen til samme seng = 1 sidr., en Dantziger bagstol = 2 mk., en liden sædestol = 8 sk., 8 pund lodgarn,
vundet i nøgler = 1 mk., en gI. huspostil med messinghjØrner =
2 mk., en firkantet sten-solskive = 1 mk.
Linklæder: et hØrgarnslagen med to sammensyede huller =
1 sidr., et dito = 1 sldr. 2 mk., et gI. dito = 3 mk., et nyt groft
blårgarnslagen = 3 mk., et gI. dito = 1 mk. 8 sk., en drejlsdug
= 3 mk. 8 sk.
På loftet over herberghuset: et stort barket kalveskind = 1 mk.,
5 tønder havre a 3 mk. = 3 sldr. 3 mk.
På loftet over stuen: 5 tønder rug a 9 mk. = 11 sldr. 1 mk.
På kælderloftet: en gI. kobberkedel = 5 sldr. 3 mk. - I krobhuset:
en kobberkedel = 3 sldr. 1 mk. 12 sk. I kælderen: en gI. spinderok
= 1 mk. 4 sk., en haspe = 4 sk., en gI. stok-økse = 10 sk., en
dragkrog med 3 lænker = 8 sk., en hakke = 8 sk., en dømlings
nauer = 14 sk., en gI. lyngrive = 12 sk., en grydekrog = 12 sk.,
en messinglysesaks = 4 sk.
Sølv: et sølvbæger, som var fremme, da registreringen holdtes,
på en halv pægl stort og påtegnet ovenom: K.1. M.S. 1696 N.I.S.
M.O.D. og midt på: I.1.S. B.N.D. 1705 = 4 sldr. 2 mk.
Af sæden i laden: I den vestre ende på den søndre længe: byg
udi strået, 10 tønder, hvoraf kan tilkomme 3 tønder a 7 mk. =
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5 sldr. 1 mk. Endnu byg i den østre ende af søndre længe: 6 tønder,
hvoraf han tilkom 2 tønder = 2 sldr. 2 mk. I den østre ladelænge
fandtes havre, 4 tønder, deraf at have 2 tønder = 6 mk.
Af høet kan ingen deling ske, eftersom forhen er således udi
skifteforretningen indført, at det forbliver tillige med halmfoderet
til samtlige denne gårdsens kvæg og bæsters fortæring.
Et stykke bleget hørgarnslærred, 5 alen langt = 3 mk. 12 sk., en
høj smal sØlvkande, ungefær på 5 pægle stor, med rund fod og
løvværk igraveret m. m., på 56 lod = 42 sidr., et sølvbæger på
en pægl stort, under bunden tegnet A.I.T. C.S.D., vog 6 lod 1 kvi ntin = 4 sldr. 2 mk. 12 sk., et lidet gI. sølvbæger, Y2 pægl stort,
påtegnet H.I.S. K.H.D. 1695 = 2 sldr. 1 mk. 12 sk., en bredbladet
kortskaftet sølvske med en liden ring i skaftet, noget forgyldt m. m.
2 sldr. 3 mk. 10 sk., en gI. sølvske med et halvsmalt skaft og
4 englehoveder på enden, lidet forgyldt m. m. = 2 sldr. 1 mk. 6 sk.,
en sølvske med et halvsmalt vredent skaft og tvende englehoveder
på enden m. m. = 2 sldr. 3 mk. 10 sk., en fladskaftet sølvske med
2 sldr. 1 mk. 6 sk., en halvsmal-skaftet
en rose på skaftet m. m.
sølvske med 2de udgravede roser m. m. = 2 sldr. 3 mk. 8 sk.,
en gI. smalskaftet sølvske med en kruset knop på enden, fremmed
stempel, noget udstukken inden i bladet m. m. = 7 mk. 14 sk.,
en kort smalskaftet sølvske med en knop på enden og en liden ring
om på skaftet, lidet forgyldt indeni m. m.
7 mk. 14 sk., 11 par
gI. sølvmaller = 4 sldr. 8 sk., en del gI. sØlvknapper uden hoved
= 7 mk. 8 sk.
Et gI. dybt søbemadsfad af tin = 3 mk. 1 sk., et fladt dito =
3 mk. 8 sk., et lidet gI. do., påtegnet 1690
1 mk. 14 sk., et lidet
helt fladt do. = 2 mk. 3 sk., 4 gI. tintallerkener = 1 sldr. 2 mk.,
nok 2 gI. do. = 1 mk. 12 sk., een gI. do. = 12 sk.
Af strø-rugen, som er sået her til gården, som er 4 tdr., deraf at
have 2 tønder a 9 mk.
4 sldr. 2 mk.

=

=

=

=

=

Et udhus, som arvingerne angav at tilhøre dette stervbo, stående på
denne 35. jordejendomsgård, som blev af vurderingsmændene efter177
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set og befandtes at være af 4 stolperum med deri beregnet 2 stolperum stuehus m. m. = 7 sldr.
Af værdipapirerne:
Hvad Olle Pedersen Møller her til boet er skyldig for rente =
1 sldr. (se nr. 9)
Obligation nr. 8
200 sldr. (skat af 4 sIg. i Aaker.)
Pantebrev nr. 7 = 70 sldr.
rente 2 mk. 2 sk. på hr. Anderses
løkke ved Smedegård i Knudsker.
Pantebrev nr. 4 = 100 sldr.
rente 2 sIdr. 2 mk. (57. sg. i
Vestermarie ).
Pantebrev nr. 13 = 8 sldr. (rest på Halleløkkestykket i Sandvig).
Mads Pedersen Finnes restgæld = 5 sIdr. (mellem nr. Bog nr. 14).
Revers nr. 14.
105 sldr. (rest på Lars Nielsens gæld, Habbedam
i Olsker.)
Revers nr. 15 = 50 sldr.
rente 2 sldr. 2 mk. (udgivet af Peder
Thorsen).
Revers nr. 11 med tilhørende pantebrev = 150 sldr.
renter 16
sldr. 2 mk.
Pantebrev nr. 16 = 70 sldr.
Tilovers 32 sldr.

=

+

+

=

+

+

Svend Jørgensens arv.
Den anden denne sal. mands brodersøn Svend Jørgensens lod, som
han tilkommer efter sin sal. farbroder Hans Svendsen af løsøregodset, er 1010 sldr. 3 mk. 6 sk. Udlagt er:
En sletbrun hestgilding = 9 sidr., en brunskimlet hestgilding =
8 sidr., et brunsnoppet og stjernet hestføl, ugildet = 2 sldr. 2 mk.,
en brunblisset ko = 5 sidr., en rødbroget ko = 5 sIdr. 1 mk.,
en sortbroget ko = 4 sldr. 2 mk., en rødstjernet ko = 4 sidr., en
rødskimlet ko = 5 sldr. 1 mk.
I østre fæhus i den østre lade: en sort kvie = 9 mk., et rØdstjernet kvienød = 6 mk., et rødhjelmet kvienød = 7 mk.
I vestre længe i kalvehuset: en rødhjelmet studkalv = 6 mk.,
en rødstjernet studkalv med en hvid plet på manken = 6 mk.
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8 sk., en sortstjernet studkalv = 6 mk. 8 sk., en rødstjernet tyrkalv
= 5 mk. 8 sk., en sortbæltet tyrkalv = 6 mk., 12 gI. får a 3 mk.
= 9 sidr., 4 lam a 2 mk. = 2 sidr., en hvid galt = 5 mk., en hvid
so = 1 sidr., et hvidt galtsvin = 2 mk., et dito = 1 mk. 4 sk.
En vogn med små stiger, hammel, tømme og halseler = 3 sidr.,
en plov med jernhjul, bøsse, løber og ringe = 2 sidr., en harve
med 35 jerntænder = 7 mk., en rul med jerntapper og skagler
= 2 mk.
I søndre lade under stænget: en askeplanke, når over 2 stolperum = 1 mk. 8 sk.
På tiEed (loftet) over forstuen: en vognvæhr = 4 sk., en hakkelsekiste = 1 mk., 5 hjulfiel = 10 sk., 4 do. = 8 sk., 11 ophugne
vogn aksler
5 mk. 8 sk., 2 ophuggede kiæpstokke = 8 sk., ophugget nyt klapholt
1 mk., do. til bøtter = 1 mk. 8 sk., en
barket kohud = 6 mk., 2 jernstænger, vog hver 2 lispund = 3 sldr.
En øltønde i ølkammeret = 1 mk. 8 sk., en smØr bøtte = 4 sk.
I liUestuen: en Ølfjerding med 2 bunde
1 mk. 8 sk., en halv
tønde spegesild = 4 sIdt., en sibøtte = 4 sk., en ny vandspand =
6 sk., en egetønde belagt med 6 jernbånd = 2 mk. 8 sk., en gI.
øltønde = 14 sk.
I steerhuset bag ovnen: en hjemmekværn med hus og jernseil
= 6 mk., en aske-bagstol = 1 mk., en gI. røstebalje = 6 sk.
Oppe på kælderen: en stråbåndstønde = 10 sk., 10 lispund
blår, en del udi en måtte, og andet omkring liggende, som er løst
= 10 sidr., et tværreb = 12 sk., et nyt dito = 1 mk. 4 sk., en
standtønde = 1 mk.
I herberghuset: et sengested med 2 gavle og 2 sider i den nØrre
side uden himmel = 2 mk., en gI. fyrrekiste, stående uden for
krubhusdøren
1 mk., 18 alen groft blårgarnslærred a 6 sk.
= 6 mk. 12 sk.
Sengeklæder udi nØrre seng i herberghuset: en hvid linned hoveddyne = 1 mk. 8 sk., en hvid linned dyne = 5 mk., en blåranuet
olmerdugs overdyne = 1 sidr., en hvid linned hoveddyne = 1 mk.
8 sk., en gI. hvid linned underdyne = 5 mk., en gI. lappet do. =
1 sldr. 8 sko

=

=

=

=
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Bænkeklæder i herberghuset: en ny vævet bænkedyne, 5 alen lang
= 2 sIdr., et flamsk hynde med gult underfoer = 2 mk., en ny
vævet bænkedyne med gråt og hvidt underfoer = 6 mk.
I en seng i lillestuen : en hvid linned overdyne = 6 mk., en do.
hoveddyne = 12 sk, et blårgarnslagen = 1 mk. 8 sk, to grønne,
gulblommede sparlagen = 7 mk.
I den østre seng: en hvid ulden overdyne = 1 sIdr., en do. hoveddyne = 10 sk, en hvid hjemmevævet dyne = 14 sk., en do. =
12 sk, et uldent og linned grønranuet undervår med lidet fjer
udi = 3 mk., et blårgarnslagen = 1 mk. 4 sko
Udi en ørk (lågkiste) i stuen: et sengeklæde, 4 alen langt =
3 sldr.
I stuen: et dragsøms bordklæde med 2 bredder i, som er gammelt,
4 alen langt = 1 sIdr., en gI. vævet bænkedyne på nØrre bænk =
2 mk, en stor gammeldags ørk med lås og ringe til håndfang =
3 sIdr., et gammelt fyrrebord med lukket fod, 2 skuffer og fyrreblad = 6 mk., et spejl med 2 døre for = 1 mk, en gI. Frederik
Tertii bibel in folio med messingbeslag i hjørnerne = 2 sIdr., et
hØrgarnslagen = 5 mk., et do. = 1 sldr.
På loftet over herberghuset: en barket hud = 1 sldr., 1 Y2 gang
hjulfiel = 1 sldr. 8 sk., 5 tønder aftærsket havre a 3 mk =
3 sldr. 3 mk.
På loftet over stuen: 9 tønder aftorsken rug a 9 mk. = 20 sIdr.
1 mk.
Kobbervare: en gI. kobberkedel på en spand stor, med kobber-øren
uden greb, vag 12 skålpund = 3 sldr. 3 mk.
På kælderloftet: en gI. bødt kobber-brændevinspande = 4 sldr.
3 mk, 2 fyrreballier a 10 sko = 1 mk. 4 sk., en gI. stol = 10 sk.,
en kistelås med nØgle til = 1 mk.
Linklæder i en kistebænk i stuen norden til: 7 alen groft hørgarnslærred = 5 mk. 4 sk., et hØrgarnslagen = 1 mk. 8 sko
Jernvare: et gI. tværsav = 2 mk. 8 sk., et rivebor med skaft =
4 sk., en lyngrive = 12 sk, en gI. stok-økse = 8 sk., en gI. håndøkse = 8 sk., en liden kaste-jerngrydekrog = 8 sk., et pandejern
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= 1 mk. 8 sk., 2 små jernkiler
uden støder = 1 mk. 8 sko

=
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1 mk. 10 sk., en metal-morter

Sæden i laderne: I den vestre længe i den søndre ende byg i strået
i 3Y2 stolperum til bjælken, som blev anset for at være 10 tønder,
deraf at have 5 tønder a 7 mk. = 8 sldr. 3 mk.
I den østre ende i den søndre ladelænge fandtes byg udi strået,
som blev anset for at være 6 tønder byg, deraf at have 4 tønder
a 7 mk. = 7 sldr.
Udi østre ladelænge fandtes havre udi 2 stolperum udi strået under
IØsholterne, som blev anset for at være 4 tønder, deraf at have 2
tønder a 3 mk.
6 mk.

=

=

6 alen hØrgarnslærred a 12 sk.
1 sldr. 12 sko
30 alen bleget hØrgarnslærred a 10 sko = 4 sldr. 2 mk. 12 sk.
30 alen do. a 10 sk.
4 sldr. 2 mk. 10 sk.

=

Sølv.
Et gammeldags højt smalt sølvbæger med rund fod m. m. = 10
sldr. 14 sko
Et gI. smalt sølvbæger med en kruset krans nedenom m. m. =
6 sI dr.
Et do. do. do. = 5 sldr. 3 mk. 10 sk.
Nok et lidet hØjere smalt sølvbæger med en vreden krans nedenom
7 sldr. 3 mk. 8 sko
Endnu et sølvbæger, vidt ovenom og smalt nedenom =4 sldr. 2 mk.
Et SØlvbæger med 2 roser på siden, mrk. 1699 m. m. = 4 sldr. 8 sk.
Endnu et sølvbæger, påtegnet Jørgen Johnsen, Valborig Monsdatter
1673 m. m.
4 sldr. 3 mk. 8 sko
Et lidet sølvbæger, forgyldt oven og nedenom m. m. = 4 sldr. 8 sko
En liden kortskaftet sølvske mrk. 1652 m. m. = 1 sldr. 1 mk. 4 sko
En sølvske med et noget bredt skaft, mrk. 1687 m. m. = 2 sIdr.
2 mk. 8 sko
En lang smalskaftet sølvske med en vindrue på enden
2 sIdr.
3 mk. 4 sko

=

=

=
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En do. do. do. = 2 sldr. 3 mk. 4 sk., nok en do. do. do. = 2 sldr.
2 mk. 8 sk.
Et sØlvbæger, ungefær 3 pægle stort, mrk. 1681 m. m. = 11 sldr.
3 mk. 10 sk.
Et do., en pægl stort, påtegnet med blæk m. m. = 5 sldr. 2 mk. 2 sk.
Et højt, ganske forgyldt sØlvbæger, mrk. 1680 m. m. = 7 sldr.
3 mk. 2 sk.
En liden sølvskål med 2 brede Øren, mrk. 1630 m. m. = 8 sldr.
1 mk.
Et par halsknapper af sølv med en lænke midt udi = 1 mk. 14 sk.
2 gamle sølvskeer, rundskaftede, mrk. 1652 m. m. = 4 sldr. 2 mk.
En sølvkæde med en ring udi hver ende = 5 sldr. 3 mk. 10 sk.
15 stkr. gamle sølvmaller med roser på enden = 2 sldr. 3 mk. 4 sk.
2 forgyldte små hals-søljer = 1 mk. 2 sk., et sølv-nålehus = 1
mk. 14 sk.
Et gI. tin-søbemadsfad = 2 mk. 1 sk., et dito = 2 mk. 1 sk., et dito
= 1 mk. 14 sk.
Et dito, mrk. 1694 m. m. = 1 sidr., et fladt dito = 3 mk. 1 sk.
Et halvdybt søbemadsfad = 3 mk. 1 sk.
Et udhus, stående på den 35. gårds grund sønden for det andet,
bestående af 2 stolperum med stuehus og ladehus = 6 mk.
6 gI. tintallerkener = 1 sldr. 8 sk., et lidet gI. fladt tinfad =
1 mk. 8 sk.
2 tønder strø-rug a 9 mk. = 4 sldr. 2 mk.
Af værdipapirer får Svend Jørgensen:

hos sin broder Hans Jørgensen, hvad der er tilovers af Jens Madsen Trelleborgs obligation (nr. 16), at have disse 32 sidr., hos sin
egen lod 2 sldr. 10 sk.
En guldring med en sønderbrudt glas-sten udi = 3 sldr. 3 mk.
En vreden guldring udi 5 kranse = 4 sldr. 2 mk.
3 guldknapper på en stang såvel som 2 små guldknapper
3 sldr.
2 sølvringe, den ene forgyldt = 1 mk. 2 sk.

=
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Pantebrev nr.
Pantebrev nr.
13 sldr. 8 sk.
Pantebrev nr.
En jernfæstet

1 (Rasmus Jensen Bornholm m. m.) = 100 sldr.
12 (Heslegård i Olsker)
150 sldr.
renter

+

=

=

=

17 (Kuregård i Klemensker)
370 sldr.
kårde med gehæng af gult læder = 1 sldr.

Kirsten Jørgensdatters arv.
For denne salig mands broderdatter Kirsten Jørgensdatter, som
siden skiftets begyndelse efter forhen indførte mening sig godvillig
påtog at være værge, så længe som dette skifte varede, velærværdige hr. Oluf Sonne, sognepræst til Hasle og Rutsker menigheder,
for at se på hendes bedste, men når skiftet er sluttet, da broderen
Svend Jørgensen til sig at annamme hendes efter hendes salig farbroder ganske tilfaldne lod. Og hvad angår hendes løsøre, for det
svarer han hende i fremtiden med rede penge eller løsøregods,
efter god mands takst, på det at samme myndling kan blive skadesløs holden. Og har herefter bemeldte hendes broder Svend Jørgensen at imodtage hendes tilfaldne obligationer og pantebreve.
Med hvad videre, som hende tilkommer, bør han efter loven, som
en værge tilkommer, at svare. Men hvad jordegodset angår, som
hende kunne efter hendes salig farbroder tilkomme, at om derom
skulle komme nogen tvistighed mellem hendes brødre, hvor hun
også kunne formene sig ret at tilhøre, eller nogen anden sag, som
ikke hendes broder og værge for hende kunne udføre, formedelst
han derudi selv kunne være interesseret, da lovede velbemeldte
hæderlige mand for Kirsten Jørgensdatter i alle mulige måder
at svare.
Hvor så Hans Bendtsen fra Kirsten Jørgensdatters værgemål
efter hans giorte undskyldning forløves (fritages).
Sker da udlæg for Kirsten Jørgensdatters arvelod efter hendes salig
farbroder Hans Svendsen, som før ermeldt, for penge: 505 sldr.
1 mk. 11 sk.:
I vestre fæhus: en rødhjelmet ko
6 sidr., en rødhæret ko :-:
5 sldr. 2 mk., en rødstjernet ko = 3 sldr. 2 mk., et rødblisset

=
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studnød = 7 mk., et rødrygget studnød = 7 mk., en sletrød kvie
= 3 sIdr., 10 gI. får a 3 mk. = 7 sldr. 2 mk., 4 lam = 2 sldr.
En gI. arbejdsvogn = 2 sIdr., et år med bil = 1 mk. S sk., en husstige = 12 sk., en linbrødde = 10 sk.
I ølkammeret: en saltetønde = 1 mk. 2 sk., et ølanker = 1 mk.
S sk., en ny fjerding = 1 mk., en asketræ-bagstol = 1 mk. 4 sk.,
et ølanker = 6 sk.
I steerhuset: et drøftetrug = 4 sk., en øltønde = 1 mk. S sk., en
egekiste i forstuen med lås og hængsler = 2 sldr.
Oppe på kælderen: en stråbåndstønde = 1 mk. 4 sk., 2 lispund
hvid uld = 3 sIdr., et tværreb = 12 sk., et do. = 12 sk., et forreb
= 10 sk., et lispund og 7 pund groft blårgarn a 4 sk. = 6 mk.
12 sk., 15 pund vundet groft blårgarn a 4 sk. = 3 mk. 12 sk., en
stråbåndstønde = 1 mk., en gI. dito = 4 sk., et gI. fyrreskab uden
lås = 2 mk.
I herberghuset: en aske-bagstol = 1 mk. 4 sk., en stråbåndstØnde
= 4 sk., et fyrre-sengested = 1 mk. S sk., et dito i den vestre
side = 2 mk., 21 alen groft blårlærred a 6 sk. = 7 mk. 14 sk.,
9 alen groft sækketøj a 3 sk. = 1 mk. 11 sk., 1 lispund 1 pund
hjemmevokset brue (hør) a 12 sk. = 3 sId r. 12 sk.
I den nordvestre seng i herberghuset: en hvid underdyne = 2 sIdr.,
en blåranuet bolster hovedpude = 1 mk. S sk., en hvid vadmels
hovedpude = 1 mk. 10 sk.
Bænkeklæder: en flamsk bænkedyne, 6 alen lang = 7 mk., en
ny vævet agedyne med blå bund og halvgult vadmels underfoer =
1 mk. S sk., et gI. flamsk hynde, med alluned skind under =
2 mk., et lidet syet hynde med blåt vadmels foer = 1 mk., et
sengeklæde = 3 sldr.
I ørken (lågkisten) i stuen: en sort sartses kvindekiol, med tinknapper, udi livet underforet med hvidt lærred, i skjØdet med brunt
og blåt = 1 sIdr., en gI. hvid linned hovedpude med gI. linned
vår og strik med blåt vadmel for enden = 1 mk.
Bænkeklæder i stuen: en gI. bænkedyne med skindlapper på =
3 mk., en syet bænkedyne for bordenden, 3 alen lang = 1 sIdr.,
et gI. fyrrebord med skrå fod = 2 mk. S sk., et lidet fyrreskrin =
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2 mk., en liden sædestol med halmbund = 6 sk., 12 skålpund
3 mk.
sort uldgarn i nØgler, hængende i stuen
Linklæder: et hørgarnslagen med en sammenstukken rift i = 6
mk., et dito med nogle huller på = 1 sIdr., et gI. dito med rustpletter på = 2 mk., et dito med hulsøm for enderne og 4 små
huller på = 1 sIdr., en drejls borddug med rudevævned, 7 alen
lang, med store huller på den ene ende = 1 sIdr., en ny drejls
dug, 3 ~ alen lang = 1 sldr.
Kobber i li11estuen: en to-spande kobberkedel med jerngreb
3 sldr. 8 sk., en kobber-brændevinspande = 9 sldr. 3 mk.
I krobhuset: en kobberkedel = 3 sldr. 1 mk. 8 sk.
En spinderok med rokkehoved = 2 mk., en garnhaspe = 4 sk.
I steerhuset: en jern-grydekrog = 1 mk., et par messinglysestager
= 3 mk., 8 sk., Sølv: et højt sølvstab med rund fod, mrk. C.A.T.
1684 m. m. = 10 sldr. 2 mk. 12 sk., Et krus-låg af sølv, forgyldt
indeni = 10 sldr. 3 mk. 8 sk.
Et smalt SØlvbæger med 3 roser på siden = 4 sIdr. 2 mk. 12 sk.
En ganske forgyldt sølvske med en flyvende engel og indskrift =
3 sldr. 2 mk. 4 sk.
En gI. sølvske med halvsmalt skaft og 4 englehoveder på enden =
2 sldr. 2 mk. 14 sk.
En bredskaftet sølvske, Kbh. stempel = 2 sldr. 2 mk. 15 sko
En lang smalskah:t sølvske med en rose på skaftet = 7 mk. 14 sk.
En gI. smal rundskaftet sølvske, mrk. 1655 m. m. = 9 mk. 12 sk.
En liden bredskaftet sØlvske med en rose på skaftet, mrk. 1682
m. m. = 2 sldr. 10 sk.
En gI. halvsmalskaftet sølvske mrk. Niels Gummeløs 1655
2 sldr. 1 mk.
En liden sølvske med kort bredt skaft, mrk. KA.D. = 1 sId. 3
mk. 6 sk.
En sølvskål på en halv pot med 2 Øren, mrk. L.H.S. 1718 = 10
sldr. 3 mk. 8 sk.
Et gI. højt, smalt sølvbæger m. rund fod, vreden krans m. m. =
7 sldr. 2 mk.
Udi klingende mynt = 15 sldr. 1 mk. 6 sk.

=

=
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11 par sølvmaller = 2 sldr. 3 mk. 10 sk., to små hals-søljer af
sølv = 1 mk. 2 sk.
Fandtes en seddel, udgiven af sal. Herman Hansen Sode af dato
18. 2. 1718, hvoraf ses, at han har lånt af denne sal. mand udi klingende mynt = 30 sidr., hvorfor sal. Herman Hansen har i pant
sat 8 stkr. små og store guldringe, som blev Svend Jørgensen leveret tillige med seddelen til forvaring. Anføres herfor til Kirsten
Jørgensdatters lod = 30 sldr.
9 tintallerkener = 2 sldr. 2 mk., et tinfad mrk. A.M.H.N. =
2 mk. 3 sk.
Hos hendes broder Svend Jørgensens fordring at have 6 sldr. 3
mk. 8 sk.
Værdipapirer:
1. Overdragelsesbrev fra Giert Jacobsen Kiempen. nr. 3 = 90 sldr.
2. Panteforskrivning nr. 18 (63. og 64. sIg. Vestermarie) = 200 sldr.

Niels Nielsens krav
Kaptajn Niels Nielsen, boende på Bridsensgård i Olsker, fordrede
en lovbog, som den salig mand Hans Svendsen skal have hannem
tilsagt, eftersom her var 2de lovbøger, hvilken lovbog kaptajnen
skulle have, fordi han havde holdt denne salig mand 2de år fri for
vagt og i hans sted igen lejet en mand, hvad han agter at bevise,
om nødig giØres.
Arvingerne hertil svarede, at såsom kaptajn Niels Nielsen ikke
her på skiftestedet beviser hans pretention (fordring), og her så i
boet (kun) findes een lovbog, så er muligt, at han den forhen har
bekommet, nemlig den lovbog, som han nu pretenderer, så at arvingerne begiærer af retten, at den post måtte henvises.
Skifteretten efter arvingernes begiæring den post hen-remitterede til lands lov og ret.
Henrich Iversens tilbud
Sr. Henrich Iversen af RØnne her til dette stervbo hidsendte en
missive af dato: RØnne, den 18. december 1720, hvorudi han erbyder sig at ville indfri den jord, som hans formand salig Jens
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Madsen (Trelleborg) til denne salig mand Hans Svendsen skal
have i pant sat, og vil han den indfri, når høstet er, eftersom samme
jord nu er sået med rug, og imidlertid kan arvingerne tage renten
hos den, som jorden nu i brug haver, som han vil formode, at
ingen af arvingerne hannem her imodsiger, eftersom jorden ikkun
.
til denne salig mand Hans Svendsen var i pant sat..
Arvingerne hertil svarede: Når de bekommer deres penge, som
jorden er i pant sat for, skal sr. Henrich Iversen den være følgagtig uden modsigelse.

Peder Didrichsens fornyede henvendelse
Skifteretten til spurgte denne sal. mands arvinger, om de vidste
noget mere, enten løsøre, tilstående giæld eller pretentioner, hvortil de samtlige svarede nej, uden aleneste, at Peder Didrichsen af
Olsker sogn fremkom nu ved skiftets endelige slutning og indlagde
sin skriftlige mening på slet (ustemplet) papir, som således er
lydende:
Kongelig majestæts højt betroede og meget velfornemme skiftebetjentere på Borringholm.
Jeg underskrevne er hØjlig forårsaget at andrage for de kongelige skiftebetjente, som nu forvalter skiftet efter salig Hans Svendsen, som boede og døde på den 35. selvejendomsgård i jordebogstallet i Klemensker sogn, hvilken bemeldte 35. gård jeg formener
mig at være sæde- og adgangs rettighed berettiget, som ses udi den
landstingsdom, som for eder er indleveret udi skifteforretningen.
Efter slig beskaffenhed har jeg udgivet et pantebrev på fornævnte
35. gård til Hans Svendsen, lydende på kapital 698 sldr. 2 mk.
12 sk., af hvilke forskrevne 698 sldr. 2 mk. 12 sko haver Hans
Svendsen ikkun udgivet 420 sidr., som jeg og mine medarvinger
til dom af bemeldte 35. gård, kaldes Kiøllergården, som ædle og
velbyrdige, nu salig afgangne landsdommer Miillers dom derom
giør videre forklaring og udvisning. Hvilken dom formodes ski f tebetjenterne efterser, som nok for eder på stervboet er anvist, hvoraf
skal nok befindes, hvor meget jeg og mine medarvinger er berettiget i fornævnte 35. gård efter kiendelsen.
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Derforuden (er) jeg Peder Didrichsen, ret jorddrot, sæde og
adgang tilhørende. Derfor formenes i fornævnte 35. gård er min
ret tilhørende arvelig tilfaldne gård, for ded:! først herfra går min
ejendomsgård, når mine medarvinger haver erlanget deres tilfaldende (arv), (derfor) bortpantede jeg bemeldte gård for 698 sldr.
2 mk. 12 sk. Der som for-ermeldte Hans Svendsen først af de
pantepenge til samtlige medarvinger at udlægge 420 sldr. Hvilket
nok er contenteret, undtagen min part af bemeldte 420 sldr. haver
.
jeg ikke erlanget (modtaget).
Derfor er ydmygst begiærende af skiftebetjenterne den post tagen
udi op agt, at ikke Hans Svendsens arvinger på skiftet bliver bemeldte 35. gård tilfalden først, men og jeg erlanger min andel af
de 420 sldr. efter landsdommers dom, med mindre arvingerne
u-fejlbarlig fremviser rette kvittering, (at) min andel af de 420
sldr. er content, som ingenlunde kan ske, fordi det aldrig er sket.

Jeg

fattige mand er sket største uret af Hans Svendsen ved bemeldte pantebrev, ikke aleneste ved min andel af de 420 sidr., men
og endnu desforuden rester af ermeldte pantepenge 210 sIdr. 2 mk.
12 sk., som jeg ingenlunde haver bekommet, eller skal kunne bevises, (at) Hans Svendsen for mig dem haver udlagt, end af pantebrevet penge 698 sIdr. 2 mk. 12 sk., deraf er først udgivet 420 sldr.,
og af dem er i beholdning en del arv imod en af mine medarvinger,
desforuden haver han betalt 67 sidr., så igen rester 210 sldr. 2 mk.
12 sko Foruden min andel af de 420 sldr. er det andet påstående,
(at) skiftebetjenterne ingenlunde tilfinder arvingerne den 35. gård,
førend jeg erlanger min fornøjelse og rettighed af gården. Endog
ikke de tilfindes: hvilke igenstående penge 210 sldr. 2 mk. 12 sk.
foruden andel af de 420 sldr. erbyder jeg at giøre min ed, jeg ikke
ringeste skilling eller værdi derfor haver bekommet af Hans Svendsen. Endog da Hans Svendsen endelig ville have bemeldte pantebrev på så hØj summa, gjorde han sin højeste ed, (at) han ville
giøre mig ret, jeg skulle erlange rettighed, men jeg haver sket
alsomstørste uret, og om nødig eragtes, kan jeg bevise, at han mig
skyldig er, som for ermeldt, på formeldte pantebrev.
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Endelig formenes, (at) skiftebetjenterne ikke må eller kan tilfinde nogen anden den 35. gård til ejendom end mig, (og) jeg
arvingerne at betale, hvad Hans Svendsen for mig haver udlagt
som bevisligt, og jeg med en frelst samvittighed giør min ed på
eller da.
Darum Olsker sogn, den 19. december 1720. Peder P. D. S.
Dirichsen.
Fremvist og efter begiæring ord fra ord indført, såvel som og påskreven den 20. december 1720.
Arvingerne til denne Peder Didrichsens lovstridige post svarede,
at det Peder Didrichsen erbyder sig til at giøre ed, da om han det
blev tilladt, da giorde han vel sin ed på, at hannem flere gårde
tilhørte, men i det Øvrige refererer arvingerne sig til deres forhen
indførte mening, idet at Peder Didrichsen ikke haver holdet sig
velbyrdige hr. landsdommers dom efterrettelig med penges erlæggelse efter dommens indhold, og agter de unødig på dette her
videre at svare, men bliver ved deres forrige mening, at Peder
Didrichsen ikke noget her udi bemeldte 35. gård kan have mere
at sige, såsom denne Peder Didrichs påstand er tilforn henvist til
lov og ret her ved skifteretten. - Hvorved denne hans påstand
såvel som hans forrige derved forbliver og til lov og ret henvistes.
Og som ej mere ved dette skifte var at observere, så sluttes da
efter foregående tilspørgsel dette skifte i forskrevne måder.
Des til vidnesbyrd under vore hænder og signeter.
Skiftesteden på den 35. gård kaldes KjØllergården i Clemmedsker sogn den 20. december 1720.
Jes Rasch. Priderich Slache. Anders Kure. Svend Jørgensen.
Christen C. H. R. RØmer. O. Sonne.
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Eftersom jeg finder denne sag af slig beskaffenhed, at efter sal.
Hans Kiøller, som boede udi Clemensker sogn, var tvende gårde,
hvori han og hans efterladte hustru Kirsten Pedersdatter havde rettighed, nemlig 35. gård i Clemensker, som er 6 tønder hartkorn,
var hans gård, og den 16. i 0sterlars sogn, som er 7 tønder, 5 skæpper, 1 fjerdingkar, 1 otting, 2 Y2 album hartkorn, er hende sædet
tilkendt udi, og det altid haver været brugeligt og holdt for ret
her på landet (Bornholm), at sådant selvejergods udi slige tilfælde
er bleven ved slægt, det er kommen fra,
da bør Kirsten Pedersdatter at lade sig nøje med hendes egen
gård, den 16. i 0sterlars, og sædet udi 35. gård i Clemensker at
tilkomme en af sal. Hans Kiøllers andre arvinger.
Thi omend Hans Kiøller haver udsat (bortpantet) sin hustrus
jordegods, den 16. sg. i 0sterlars, og deraf oppebåren 107 sidr.,
da bekommer hun af hans jordegods og gård, den 35. i Clemensker,
nu 208 sldr. 1 mk. igen, så hun derved ingen skade lider, men vel
kan indfri hendes egen gård.
Derfor, efterdi begge gårdene findes udi kongens jordebog for
at være selvejergårde, og den ene ikke haver mere frihed end den
anden, jeg med billighed ikke kan dømme anderledes end som
formeldt, at Kirsten Pedersdatter bør have sig sin ret forbeholden
udi fornævnte 16. gård, og Hans Kiøllers arvinger deres ret til fornævnte gård.
Nu tvistes om, hvilken af arvingerne der skulle beholde sædet
udi nok bemeldte 35. gård. - Da befindes således, at afgangne Hans
Kiøller haver efter sine forældre beholdt den 35. gård i Clemensker,
og Karen Larsdatter, som var hans ældste søster, bekom sædet udi
28. gård i Olsker sogn, hvilket sæde hun tillige med hendes da
havende mand Knud SØrensen haver solgt til Didrich Larsen Hollænder, som da havde den næstældste søster Seigne Larsdatter til
ægte, hvilket var et kiØb og ikke nogen arv. - Derfor er det billigt,
at en af bemeldte næstældste søster Seigne Larsdatters efterladte
børn nu og bekommer et sæde udi arv, hvortil jeg kiender Peder
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Didrichsen, nu boende udi Rutsker sogn, at være nærmest berettiget og vederhæftigt gården at indfri.
Thi bør bemeldte Peder Didrichsen herefter at være rette ejermand for bemeldte 35. gård udi Clemensker, når han deraf haver
udløst enken Kirsten Pedersdatter og sine andre medarvinger efter
formanden Peder Bendtsens og hans medfølgeres takst og udregning, som ved magt kiendes, efterdi ingen af parterne derpå har
anket.
Men udi de andre poster underkiendes Peder Esbersens og Anders Hansens afsigt (afsigelse, skøn), og Peder Bendtsens og de 5
mænds dom konfirmeres, uden aleneste, at Kirsten Pedersdatter
endnu bør at bebo den 35. gård udi Clemensker i 2 år, fra midfaste
1705 til midfaste 1707 at regne. Da bør hun at giøre 35. gård ryddelig for Peder Didrichsen, efter at han har betalt hende hendes
part af denne 35. gård til midfaste 1706, på det (for at) hun kan
indfri hendes egen gård.
Men de andre arvinger bør Peder Didrichsen straks at udløse
efter udregningen, og bør Kirsten Pedersdatter i steden for de omkostninger, hun på denne landstingsproces giort haver, at nyde den
35. gård i bemeldte tvende år foruden at give nogen leje eller rente
deraf til Peder Didrichsen. Men alt andet bør hun som sædvanlig
at udrede, og imidlertid holde gårdens bygning og tilliggende ejendom samt skov forsvarlig ved lige og udi god hævd.
(Afsagt af landsdommer Ancher Miiller d. ældre ved Bornholms
landsting i Aakirkeby den 13. marts 1705.) BL] 1701/18 fol.
164-165.
DOM

Efterdi Hans Hansen af Sandvig er med lovfaste vidnesbyrd lovligen blevet overbevist, så og selv vedgået at have været den samme
aften efter solens nedgang på den mark og sted imellem Allinge
og Sandvig, hvor den dræbte eller myrdte Hendrich Nielsens kiep
med blod på om morgenen næst efter er funden, såvel som en stor
del blod, som lå der på jorden, endog legemet ej der på stedet
fandtes eller fund en er, men efter vidnesbyrdenes forklaring og
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granskning er kroppen slæbet fra samme sted, der (hvor) blodet
og kieppen blev fundet, og neden til stranden og ganske borttaget,
og som Hans Hansen for samme mord er bleven pågreben, og
der adskillige vidner over hannem, at han har været den, som har
myrdt Hendrich Nielsen med hos sig havende hjælp, som videre
efter lovlig førende proces opdages,
så haver og de otte mænd ikke andet af sagen kunnet tilfinde,
end Hans Hansen er den dræbtes morder, og derfor haver de svoret
hannem til banemand, hvorimod Hans Hansen ganske intet sig til
befrielse har kunnet ført,
men samme nat efter, da de otte sandemænd haver gjort deres
ærd og toug (udtalelse til retten), er Hans Hansen af sit fængsel
på Hammershus udbrødt og bortrømt, så han endnu ej her udi landet (Bornholm) er funden, ihvorvel han er på alle sognestævner
bleven fredlyst, og vagt omkring ganske landet, siden han udkom,
flittig er bleven holdet, ej anhæftet eller funden.
Da kiendes her således: på det grove mord, at (som) Hans Hansen på sit eget søskendebarn, bemeldte Hendrich Nielsen, har begået og hans legeme bortrøvet, bør Hans Hansen at lide, når han
kan antræffes - som stimand at miste sit liv, først hans hånd afhugges, dernæst hans hoved og sættes på stage, og hans hånd derhos
påslagen, og kroppen lægges på stejle og hjul efter loven,
og når morderen Hans Hansens bortskyldige gæld er først bleven
betalt, da er hans hovedlod falden, hælvten til kongen og den anden halve part til den myrdte Hendrich Nielsens arvinger.
(Afsagt af landsdommer Mathias Rasch den 30. oktober 1695
ved Bornholms landsting i Aakirkeby.) BL] 1694/1701 fol. 105 a.
DOM

Såsom Hans kgl. Maj. amtsskriver og ridefoged over Bornholm,
hØjagtbare Hans Henrich Schor her til NØrre herreds ting har ladet
indstævne Hans Svendsen i Rutsker, boende på den 1. gård ibid.
(ibidem = sammesteds), imod beskyldning og dom, angående at
Hans Svendsen skal have været tilhjælper og medvider udi morderens Hans Hansens undkommelse af fæstningen Hammershus, hvil192
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ket kg!. Maj. amts skriver med et udskrift af Hammershus' birks
tingbog af dato den 20. novbr. 1695 såvel som med vidnesbyrd:
Jens Hansen af Olsker sogn og Niels Jørgensen af Sandvig her for
retten haver bevist, at Hans Svendsen skal have udlovet 50 slettedaler penge for at udbryde morderen Hans Hansen af sin arrest, af
hvilke udlovede penge Hans ~vendsen straks skal have givet til
Jens Hansen i Olsker sogn 20 sldr. og 4 sldr. udi en fjerding smØr,
som Jens Hansen af Hans Svendsen skal have bekommet,
endnu videre forbemeldte vidnesbyrd, at Hans Svendsen skal have
selv leveret dennem de materialier, som er (en) jerntang med klofod og jernbolt, hvormed fangen blev udbrudt,
hvorfor hr. amtsskriver protesterer, at som Hans Svendsen her
foruden skal have ført morderen, efter at han var udbrudt, bag sig
på sin hest fra HaLs Nielsens i Sandvig og til Jens Hansens i Ol sker
sogn, (28. sg. Hollændergård),
om ikke Hans Svendsen jo bør at lide efter loven og kgl. forordning med videre, som hr. amtsskrivers irettesættelse (fremlæggelse
for retten) omformelder.
Da som disse tvende ovenbemeldte mænd Niels Jørgensen i Sandvig og Jens Hansen i Olsker sig ej selv undskylder, men godvilligen
frit udsiger deres sandhed, hvorledes alting er tilgået med den morderes Hans Hansens udbrydeise, (og) Hans Svendsen ej heller for
mig og mine meddomsmænd, som er de otte stokkemænd, haver
bevist at have været andetsteds den nat, da morderen blev udbrudt,
end der, vidnesbyrdene (vidnerne) omvundet haver (har vidnet om),
som af processen kan erfares, men så og der været medvidere og
tilhjælper i morderens udbrydeise:
Så tilfinder jeg Hans Svendsen at lide og undgælde efter vores
allernådigste konges udgivne forordning af dato den 21. september
1695, og Hans Svendsens boeslod (= halvdelen af hans og hustruens fællesbo) at være forfalden til kongen, og han selver at gå
på Bremerholm i jern sin livstid.
(Afsagt af Hans Jensen Bistrup som sættedommer for Jens Andersen Stege den 7. februar 1696 ved Nørre herreds ting i Hasle.)
NHT 1691/97 fol. 318.
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Endog jeg må give magt, at Jens Hansen er en simpel og enfoldig
mand, som udi tåbelighed og drukkenskab haver ladet sig forføre
til at være med at udbryde morderen Hans Hansen af sit fængsel,
og med Poul Hansens båd i Melsted morderen borthjulpet fra landet, formedelst han ikke vidste, hvad sådant havde at betyde, endog
haver Jens Hansen et godt skudsmål af sine sognemænd, at han
tilforn i alle måder havde skikket og forholdt sig vel, tilmed haver
selv godvilligen åbenbaret denne sin forseelse for Øvrigheder;, og
den siden hverken til hjem- eller landsting haver fragået, formener
derfor at blive frikendt for den straf, som Hans kgl. Maj. herom
den 21.9.1695 allernådigst udgivne forordning omformelder, eftersom samme forordning ikke, da denne grove gierning af Jens Hansen skete, var overalt så kundbart, som den nu er,
så alligevel understår jeg mig ikke at moderere denne Jens Hansens straf, meget mindre hannem derfor at frikende, men Jens Hansen efter højstbemeldte forordning dømmes til Bremerholm i jern
sin livstid, og hans boeslod, når hans gæld og denne proces ses bekostning først fratages, til Hans kgl. Maj. at være henfalden.
(Afsagt af landsdommer Mathias Rasch den 8. april 1696 ved
Bornholms landsting i Aakirkeby.) BLJ 1694/1701 fol. 130 a-b-.
PANTEBREV

Kiendes (erkender, bekræfter) jeg underskrevne Peder Didrichsen,
boende på den 20. gård, kaldes Bagergården i Rutsker, og dermed
vitterliggiør skyldig at være til min kiære svoger, agtbare og velfornemme mand Hans Svendsen, boende vester i Rutsker sogn, rede
penge 698 sldr. 2 mk. 12 sk., som han mig efter min venlig begiæring lånt og medforstrakt haver, dermed at udløse enken Kirstine
Pedersdatter sal. Hans KiØlleres, min myndling Anders Bendtsen
og de andre mine med arvinger deres tilregnede andel, (som) de
udi arv af den 35. gård efter fornævnte sal. Hans Kiøller er tilfalde n
efter derom samfrænders og landstingsdommes formelding og tilhold. Item (samt) til at indfri min egen påboende gård, den 20. i
Rutsker sogn med fra Thor Pedersen, som den havde i pant, så og
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til skatter og andre nødvendige udgifter, hvilke forskrevne seks
hundrede halvfemsindstyve og otte slettedaler, to mark og tolv skilling jeg på ære, gode tro og love mig tilforpligter redeligen og vel
udi god gangbar mønt at betale til fornævnte min svoger Hans
Svendsen til førstkommende 9. februar, når man skriver 1707.
Men på det (for at) ermeldte Hans Svendsen imidlertid des bedre
kan være forsikret for formeldte 698 sldr. 2 mk. 12 sk., så her ved
dette brevs kraft jeg af egen fri villie og med min kiære hustru
Sidsele Rasmusdatters råd og samtykke pantsætter hannem berørte
35. gård i Klemensker sogn til brugelig pant for renten af merebemeldte 698 sIdr. 2 mk. 12 sk. og forsikring, indtil pengene hannem igen betalt vorder. Og når Hans Svendsen dennem ej længere
i samme gård vil have bestående, skal jeg Peder Didrichsen være
pligtig dem udi en samlet summa god gangbar mønt til Hans Svendsen at betale, og indtil sligt af mig vorde r efterkommet, skal Hans
Svendsen have magt til at giØre sig mere bemeldte 35. gård med
dens tilliggende så nyttig, som han bedst vil og kan.
Skulle jeg og ikke kunne betale Hans Svendsen ofte bemeldte
698 sldr. 2 mk. 12 sk., når han mig derom lader advare, forbinder
jeg mig hermed efter anledning af lovens pagina 771 - 11. artkel,
at Hans 5:vendsen uden videre takst skal nyde pantet udi fornævnte
gård for ofte bemeldte 698 sldr. 2 mk. 12 sk.
Men så længe Hans Svendsens penge udi den 35. gård bliver
bestående, skal han holde dens huse ved lige, som de kan forefindes
om midfaste 1707, da han gården som for-ermeldt til brugelighed
for renten af sine penge antager, og dens tilliggende skov ikke til
upligt forhugge eller forhugge lade.
I det Øvrige haver jeg Peder Didrichsen for mig, min hustru,
børn og arvinger, en for alle og alle for en, herudinden at holde tit
bemeldte Hans Svendsen, hans hustru og arvinger, så vidt denne
giæld angår, uden skade og skades lidelse i alle optænkelige måder
og tilfælde, og til des tryggere bekræftelse og bedre forvaring haver
jeg dette mit udgivne pantebrev mit navn med trende bogstaver
herunder underskrevet, så og venligen om bedet den hæderlig og
vellærde mand hr. Hans Ancker, præst til Rutsker og Hasle menig-
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heder, item konsl. Maj. byfoged i Hasle og herredsfoged i Nørre
herred, sr. Eskild Nielsen, dette med mig til vitterlighed (at) ville
underskrive, som jeg videre inden tinge vil vedstå, når begiæres.
Datum Rutsker sogn, den 27. februar 1706.
Peder PD.s. Didriksen.
eget skrevet navn.
Til vitterlighed efter begiæring:
Hans Ancker. Eskild Nielsen.
Læst inden Nørre herreds ting den 19. marts 1706.
(NHSP 1677/1719 fol. 146-147).
DOM

~om

det ses af et skiftebrev, som er oprettet efter afgangne Thor
Larsen, der boede og døde på den 2den gård i Rutsker den 14.
februar 1677, at han haver efterladt sig 4 jordejendomsgårde til
skifte imellem hans efterladte hustru Karne Pedersdatter og 4 deres
sammen avlede børn, nemlig 3 sØnner og en datter, hvoraf de 3
sØnner forhen ere tilkendte enhver et gårds-sæde og indlØsningsrettighed, og deres moder er tilfunden den 4de gård, som er den
36. i Rutsker sogn, sin livstid at beholde efter den derpå ergangne
12-mænds dom af 24. august 1677 videre udvisning, så er det billigt og ret, at fornævnte Karne Pedersdatters datterbørn - hvis
moder ej haver arvet noget sæde eller adgangsrettighed til nogen
gård efter sine forældre, såsom de andre hendes søskende - tilkommer denne 36. gårds sæde og indløsningsrettighed,
hvorfor og eftersom de 2de af sal. Karne Pedersdatters datterbørn, nemlig Peder og Thor Jenssønner, forhen allerede har fået
enhver sin gårds sæde, og Hans Jensen her for retten den 10. august
næst afvigt haver bevilget hans broder Mons Jensen denne 36.
gårds indlØsningsrettighed, imod at fornævnte Mons Jensen betaler
til Hans Jensen 50 sidr., så skal Mons Jensen på samme måde igen
betales, om der nogen tid imellem disse brødre falder nogen gårds
sæde og adgang udi arv, som Hans Jensen kunne tilkomme.
Jeg tilfinder Mons Jensen denne 36. gård udi Rutsker sogn med
al sin tilliggelse til evindelig arv og ejendom, når han betaler Lars
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Thorsen, som efter bemeldte 12-mænds dom af 24. august 1677
og den oprettede skiftekontrakt efter sal. Karen Hans Svendsens
af den 30. december 1713 samme gård haver for 231 sidr.,
hvilke penge Mons Jensen haver skadesløs at betale lars Thorsen, når han vil, at han samme gård skal fraflytte.
(Afsagt af by- og herredsfoged Jens Nielsen Borringholm den
24. august 1714 ved Nørre herreds ting i Hasle.) NHT 1711/16
fol. 146 a-b.

RETSSAG I HASLE

Bornholms Nørre herreds tingbog 1716-1722
fol. 432 b.
Anno 1721 d. 31. januar er Nørre herreds ting sat og holdet ved
kgl. Maj. by-herreds- og birkefoged sr. Mogens Clausen Torn og skriveren ved bemeldte steder lars Andersen Birch og stokkemændene:
af Klemensker sogn Hans Frost og Ole Jensen, af Olsker lars larsen og Poul Hansen, af RØ sogn Peder Olsen og i steden for Rasmus Nielsen er lars Olsen, af Rutsker sogn er Niels Andersen.
For retten fremstod Johan Holst på Hans Jørgensens og Svend
Jørgensens og Kirstene Jørgensdatter(s vegne) af Nyker sogn og
beviste med kaldsmænd lars Wefstsen og Niels Pedersen, begge af
Nyker sogn, efter en skriftlig kaldsseddel af dato den 10. januar
1721 at have hid til Nørre herreds ting velærværdige hr. landsprovsten hidkaldet til tingsvidnes erhvervelse, med videre, som
samme stævnernål omformelder, som begiæres at måtte læses og
påskrives og siden i akten (at blive) indført.
Hvorefter at stævningsmændene aflagde deres ed: så og des at
have stævnet, som kaldsseddelen ommelder.
For retten fremkom på provstens vegne hans svigersøn Mads
Clemen Engel og efter provstens begiæring påstod, at såsom stævningen passerer under det navn, at samtlige Hans Svendsens arvinger gør tiltale til provsten, og stævningen findes ikke underskreven

197

LOUISE SKOVGAARD

uden aleneste af begge brødrene, så bør og søsterens værge enten
med at underskrive, om han ellers på sin myndlings vegne med de
andre vil protestere, eller og for retten sig ganske derfra sige, på
det (for at) vides kan i fremtiden - om processens omkostning går
ud over arvingerne - enten begge brødrene da skulle alene stå derfor, eller deres søster efter arvings proportion (skal) udstå lige
tynge med dem.
Til indførte mening af Mads Clemensen svarede Holst som fuldmægtig for Hans og Svend Jørgensen, at kalds seddelen er underskreven af Hans Svendsens arvinger og søsteren Kirstene Jørgensdatters værge for hendes gods, men hvad sig sagen forefalder efter
sal. Hans Svendsen, så haver velærværdige hr. Ole Sanne ladet sig
i skifteforretningen indføre for at ville svare for hende ved lov og
ret. Men såsom kun een kan gå i rette imod en anden i en sag, så
fører Holst sagen for samtlige arvinger, og om at provsten skulle
befrygte sig for at få omkostning, da haver Svend Jørgensen søsteren Kirstene JØrgensdatters gods at tilsvare efter skiftebrevets formeldning, hvilket Mads Clemensen på provstens vegne kan få beskreven til nærmest eftersyn om denne post og flere, om han det
forlanger.
Mads Clemensen på provstens vegne svarede, at han ikkun forlanger påskrive Ise på stævningen, som oplæst er, såvel af søsterens
værge som af de andre arvinger, eller og at hendes broder her for
retten (ville) tilstå at svare for hende, hvis (hvad) omkostning som
i sin tid - om så skulle ske - kunne tilkomme at svare for denne
sag. Herpå om dommeren ville behage at kiende.
Til indførte påstand af Mads Clemensen svarede Holst med formening, at stævningen er underskreven af arvingerne såvel som
værge for hendes gods, så at Holst som fuldmægtig formoder, at
stævningen nok er underskreven af de (dem), som sagen vedkommer, og er nok suffisant til at svare provsten den omkostning, som
han allerede kan prætendere, såvel som den, (der) herefter kan
falde.
Mads Clemensen eragtede u-nødig om denne post videre at føre,
men ikkun begiærede dommerens kiendelse herom. -
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Dommeren meldede, at såsom stævnemålet ikke i andre poster
prætenderes på, så finder dommeren for ret, at stævnemålet bør ved
magt at stande, og Svend og Hans Jørgensen, som er fødte værger
for deres søster efter loven, bør at svare for deres søster, som ikke
er gift. Og tillades parterne videre at føre.
Mads Clemensen irettelagde et indlæg på hr. provstens vegne og
af provsten underskrevet, af dato 1721 den 31. januar, som blev
læst og påskrevet og i akten begiæres indført.
Hvorefter Holst beviste ved kaldsmænd Hans Frost og Ole Jensen at have hidstævnet Ole Mathisen og Mons Jensen til at vedstå
deres udsagn for skifteretten på skiftet efter sal. Hans Svendsen, så
og at Mons Jensen er stævnet til vidnesbyrd at påhØre angående
10 sidr., som han har berettet, at provsten skal have lovet hannem,
med mere, som han skal blive tilspurgt om.
Hvorpå at kaldsmændene aflagde deres ed efter loven: således
at have stævnet, som indført er.
Hvonlfter blev fremstillet vidnesbyrd i sagen: Ole Mathisen og
Mogens Jensen, hvor da Holst begiærede at måtte oplæses for dem
dette deres udsagn, som de på skiftet angave.
Johan Holst til spurgte vidnet Ole Mathisen, om han ikke vedstod
i alle måder det, som han forhen på skiftet efter Hans Svendsen
haver udsagt.
Mads Clemensen begiærede, (at) vidnet måtte selv udsige efter
til ham gjorte spØrgsmål her for retten. Hvor så efter lovens ed med oprakte fingre fremstod at vidne
Ole Mathisen, som vandt (vidnede), at den nat som provsten kom
til Hans Svends og logerede der og lå der om natten, og den anden
dag noget over middag kom Hans Svendsen ud på gården og var
påklædt og råbte på vidnet, at (han) skulle gå ind ad (i) stuen. Og
da vidnet kom ind, oplåste Hans Svendsen en stor ørk (kiste) og
tog klæderne, der var udi, tilsides. Så bad han vidnet at optage den
træstump, der stod i ørken, og sagde han (den) var noget tung:
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»Du kan nok tage til den med begge hænder«, og når som vidnet
da havde taget den op, blev han (den) ståendes i samme Ør k, og
(H.S.) tæppede (lukkede) så låget til, og så gik vidnet ud på loen
igen. - Og derefter så vidnet, at provstens dreng (kusk) bar noget
ud og satte i karmvognen, og da stod provsten hos. - Og derforuden
haver vidnet hørt af Hans Svendsen, at han haver sagt, at han ville
give sin halve boeslod til de fattige, og provsten det skulle uddele
til de fattige. - Og kort derefter kom provsten kiørendes i sin karmvogn uden for gården, tæt uden for porten, og da var Hans Svendsen død og lå i lig. Så kom provstens dreng, som kørte for provsten,
og bad vidnet, at han ville gå ud til provsten, og da vidnet kom til
provsten, da sagde provsten: »1 ved vel, at jeg bekom en del penge
forleden jeg var heroppe, af Hans Svendsen«, og da havde provsten
et brev oppe og spurgte vidnet, om han ville skrive det under, og
sagde, at det var om de penge, han havde fået af Hans Svendsen,
som han skulle uddele til de fattige, og da skrev (O. M.) brevet
under, men ej hørte det læses, og provsten tog ham om hånden og
så skrev under. 1. Holst tilspurgte Ole Mathisen, om han var hos, da samme
penge blev provsten leveret. - Vidnet svarer nej, at han ej var hos.
2. tilspurgt, om han så, at det brev blev skrevet i Hans Svendsens hus eller i Hans Svendsens hosværelse. - Vidnet svarede, at
han deraf intet vidste.
3. tilspurgtes vidnet, om det brev, som han havde underskrevet,
var nogen tid for hannem oplæst, eller han vidste dets indhold, og
om han skrev sit navn selv derunder eller ikke, og om han ikke selv
haver sagt, at han tilforn ikke vidste det brevs indhold. - Vidnet
svarede, at det blev ikke oplæst, og ej vidste dets indhold videre,
end at provsten sagde, at der var om de penge, som han skulle uddele til de fattige.
4. tilspurgte Holst vidnet, om han ikke vedstår hvis (de) ord,
som han forhen på skiftet haver udsagt. - Vidnet svarede, at dette,
som han har vidnet her på tinget, det står han ved, og hvad han for
skiftestedet har sagt, det huser (husker) han ikke nu. - Johan Holst
begiærede at måtte få oplæst for Ole Mathisen, hvis (hvad) han
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forhen på skiftet haver udsagt, på det (for at) han des bedre kunne
komme i erindring at blive ved sandhed.
Så næst efter lige soren (aflagt) ed for retten fremstod at vidne
Mogens Jensen, som vandt, at 8 dage førend Hans Svendsen døde,
som var en tirsdag, befalede Hans Svendsen vidnet at skulle ride
til Rønne og bede provsten, at han ville være så god og komme
op til ham. Og da vidnet kom til provstens, sagde provstens kvinder,
at provsten var tagen til Hasle, og da tog vidnet til Hasle og fandt så
provsten til hans dattermands, Mads Clemens. Så hilste (han) provsten fra Hans Svendsen og bad ham at ville komme op til ham i
dag. Da sagde provsten: »Det falder mig noget besværligt, men jeg
får dog at tage derop, fordi han har sagt til mig før, at han vil give
noget til de fattige; jeg kan tænke, at det er derom.« Og så sagde
provsten, at »midt på eftermiddagen vil jeg komme derop«, som
også skete. - Da var provsten og Hans Svendsen alene inde, eftersom at folkene i huset blev bedet at gå ud, og Hans Svendsen bad
dem gå ud og skøde (bestille) noget, og imidlertid kom Svend Jørgensen, og så bad Hans Svendsen tjenestepigen at bede Svend Jørgensen at horde (vente) lidt ude. Og siden kom Svend Jørgensen
tillige med gårdsens folk ind ad stuen, og om morgenen efter kom
Svend Jørgensen ud til vidnet, som da gik i laden, da sagde Svend
Jørgensen, at de bad ham gå ud, de havde lid (t) at snakke sammen.
- Siden red Svend Jørgensen bort førend provsten, og straks efter
kom provsten ud til sin vogn, som stod forspændt, og da bad provsten sin dreng (kusk) gå ind, og da han kom ud igen, nemlig drengen, så havde han to poser penge, en liden og en noget større, og
så gik drengen ind igen og hente(de) endnu en, som var noget
større end de andre, og lagde bemeldte pose i karmkisten. Da atter
igen bad provsten drengen gå ind igen, og da drengen igen kom
ud, så havde han et lidet skrin, som tilforn havde været et ostekar,
og satte det i karmkisten, og da han det nedsatte, skaldrede det,
ligesom der kunne være penge udi. Og da atter igen bad provsten
drengen gå ind, og da at drengen kom ud igen, havde han et rundt
og lidet aflangt skrin, som var noget større end det første, og det
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satte i vognen under det sæde, som provsten sad på. - Og derefter
gik provsten ind igen til Hans Svendsen, og da straks efter kom
ud igen tillige med Hans Svendsen, som følgede provsten ud til forstuedøren, og provsten da kørte bort.
Og om fredagen derefter blev vidnet af Hans Svendsen opvist til
sognedegnen, og Hans Svendsen sagde, at han ej skulle lade præsten
(Jørgen Sandbye) det vide - da han havde ærinde for Hans Svendsen til præsten - men bede degnen, at han skulle tage op til Hans
Svendsen og skrive testamentet, han ville betale hannem derfor. Og
da vidnet tillige med degnen kom hjem, var provstens dreng (karl)
til Hans Svendsens, og da så vidnet, at Hans Svendsen sad i sengen
og læste på et brev, og vidnet Mons Jensen spurgte provstens dreng,
da han red bort, hvad det skulle være for et brev: »Kanske det er
om de penge, som provsten fik i hindagen (forleden)?« Så svarede
drengen: »Ja mænd er det så.«
Og siden om mandagen kom provsten op til Hans Svends, og da
var Hans Svendsen død, og (provsten) holdt ud for porten med sin
vogn og skikkede sin dreng ind til vidnet og hente(de) ham ud til
provsten, »og da jeg kom til provsten, sagde provsten: »1 ved jo,
at jeg var heroppe forleden og fik nogen penge, som var 3000 sidr.,
som skulle deles ud til de fattige, og I så jo, at min dreng var heroppe i hindagen med et brev, som Hans Svendsen haver underskrevet og beseglet med sit signet« - som vidnet kunne kende, at det
var Hans Svendsens signet - og provsten begiærede, at vidnet
samme brev ville underskrive, som og vidnet gjorde, med 3de bogstaver, og samme var på stemplet papir. Og da vidnet havde underskrevet, lod han Ole Mathisen det og underskrive, og sagde vidnet,
at provsten sagde: »1 bad mig i hindagen ved min dreng, at jeg
ville hjælpe til hos Hans Svendsen, at han ville betænke Jer med
noget og de andre tjenestebud, som have tjent her«, og sagde så,
at »om jeg beholder de penge, så skal I få 10 sldr. deraf, og de andre
tjenestebud skulle og få noget af de penge. Men jeg vil ikke give
Jer dem, for det I skal underskrive, men jeg vil give Jer dem, for
det I har tjent ham og været ham tro, og han har været Eders gudfader,« og provsten sagde, at »om I ikke godvillig vil underskrive,
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så kan jeg lade stævne Jer til tinget, og så skal I da underskrive,
hvad I er videndes om de penge.«
1. Johan Holst tilspurgte Mons Jensen, om han af-vidste, hvem
der var overværendes, da samme penge blev leverede, og om samme
testamente-brev, som så kaldes, blev oprettet, om han da var hos,
efterdi at han det haver underskrevet, eller om det lydeligt for hannem er oplæst, førend det af hannem blev underskrevet. - Hvortil
vidnet svarede nej, at han ej så, at nogen var overværendes, og ej
hørte, om samme brev blev oplæst, men provsten spurgte, om han
det skulle oplæse, så sagde vidnet nej, »det gjøres ikke fornøden, for
jeg tror ikke, at provsten kommer mig til at skrive noget andet under, end som på det rette, som brevet lyder på.« Da sagde provsten:
»Nej, det skal Gud bevare mig fra, at jeg ikke skal føre Jer i nogen
fristelse.« Og så kørte provsten bort, og videre vidste vidnet ej at
vidne.
2. tilspurgte Holst vidnet, om han så, at Ole Mathisen selv skrev
sin hånd under fornævnte brev. - Vidnet svarede, at han så, at
provsten flyede Ole Mathisen pennen i hånden, og så holdt provsten
om hånden på Ole Mathisen, da han skrev under.
3. Om Mons Jensen tilstår eller nægter, hvis (hvad) han forhen
på skiftet udsagr haver om fornævnte penge og brev. - Efter spørgsmål svarede Mons Jensen, at han tilstår, hvad han har vidnet her i
dag under sin ed på tinget, og tilstår da og, hvad han har udsagt på
sal. Hans Svendsens skifre, såvidt som ikke strider imod dette, som i
dag han har vidnet her på tinger.
Der næst efter begiærede Holst kopi af hr. provstens irettelagte
indlæg, for det at besvare til næste ting, og der foruden vil føre vidnesbyrd imod Mons Jensen til næste ting, navnlig (ved navn) Anders Kure og Christen RØmer, og så vil Holst svare videre, (hvad)
han synes nødigt at være sagen til oplysning og i så måder til næste
ting levere. Mads Clemensen Engel begiærede udtog af hvis (det), som i tingbogen herom i denne sag er anført.
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fol. 439 b (næste tingdag)
... Hvor næst efter Johan Holst fremstillede forhen indførte påberåbte vidnesbyrd nemlig Christen Rømer og Anders Kure, begge
af Klemensker sogn, som begge have hørt Mons Jensens udsagn
angående de penge, som velærværdige hr. provsten hr. Hans Ancher
skal have annammet, som siges, af Hans Svendsen, hvorfor begiæres
af dommeren, at samme vidnesbyrd måtte i ed tages og derefter
aflægge deres vidnesbyrd, hvad de om samme Mons Jensens udsagn
var bevidst. Mads Clemensen svarede, at han begiærede at vide, hvorledes
stævnemålet er lydende, førend stævningsmændene det ved ed afhjemler. Holst svarede til Mads Clemensens påstand angående kald og
varsel, at han sidste ting beråbte sig på Christen Rømer og Anders
Kure at vidne i sagen imellem velærværdige hr. provsten og sal.
Hans Svendsens arvinger angående nogle ord, som at de skal have
hørt sagt ud af Mons Jensen angående det brevs påskrivelse, som
velærværdige hr. provsten skal have været hos dem med uden for
Køllergården, hvorpå arvingerne efter forhen gjorte indførsel lod
indstævne Christen RØmer og Anders Kure. Og beviste da Holst med kaldsmændene Hans Frost og Ole Jensen at have hidstævnet Christen Rømer og Anders Kure til at vidne
og udsige, hvad de om Mons Jensens udsagn om samme brevs påskrivelse af hannem, hvad de efter hans udsagn herom var bevidst.
Hvorefter Johan Holst producerede en fuldmagt af dato 28. januar 1721, underskreven af Hans og Svend Jørgensen såvel som
hr. Ole Sonne, sognepræst til Ruts kirke og Hasle menigheder, og er
samme memorial med resolution af højædle og velb. hr. brigaderen,
at Holst må gå i rette i denne sag imellem hr. provsten og Hans
Svendsens arvinger, og er samme resolution under velb. brigaderens
hånd af dato 3. februar 1721, som Holst begiærer læses og påskrives
og hannem igen tilstilles, såsom han den muligt til en anden ret kan
have nødig. Hvor da næst efter Holst begiærede, at samme vidnesbyrd måtte
få deres fortgang, og at stævningsmændene, som forhen er gjort
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tvivlsmål på, at fornævnte personer ikke skulle være indstævnede,
om da stævningsmændene af dommeren måtte blive foretaget, om
de ikke lovligen havde stævnet Christen Rømer og Anders Kure,
om Mons Jensens udsagn, hvad dem derom bevidst kan være angående de 10 sidr., som Mons Jensen skal have sagt, han skulle
bekomme af provsten efter hr. provstens løfte til Mons Jensen.Hvor så at stævningsmændene Hans Frost og Ole Jensen ved ed
afhjemlede at have stævnet Christen Rømer og Anders Kure på den
måde, som oven meldt er, og både Christen Rømer og Anders Kure
tilstod lovlig at være indstævnet.
Mogens Jensen og mødte og tilstod at være lovlig indstævnet til
disse vidner at påhøre. Hvor da fremstilledes at vidne Christen Rømer, som efter lovens
ed med oprakte fingre vandt, at den tid at skiftet holdtes i Køllergården, så lå Christen Rømer og Anders Kure i en seng tilsammen,
såvel som i samme hus (rum) lå velærværdige hr. Ole Sonne og
Johan Holst i en seng tilsammen, så og skifteforvalteren og skifteskriverens fuldmægtig, item (desuden) lå og Mons Jensen i en seng
og hos sig havde Svend Jørgensens stifsøn Niels Pedersen. Og som
de da lå og talte sammen, så spurgte Johan Holst Mons Jensen,
hvorfor han skulle have de 10 sidr., og så sagde Johan Holst: »Kanske at I skulle have dem, for det I skrev under med på det brevet?«
Så sagde Mons Jensen ja. Da sagde Johan Holst: »Det var bra
det!« (godt).
1. Johan Holst til spurgte Christen Rømer, om han ikke, da disse
ord passerede, ikke rejste sig op i sengen og slog ad Johan Holst
med hånden, og Christen RØmer svarede jo, at således passerede.
2. tilspurgt, om Christen RØmer ved noget videre af fornævnte
penges uddeling, eller om han ved, hvem der haver været overværende, da samme penge er blevet udleverede. Christen RØmer Svarede, at han derom intet vidste.
3. om han er bevidst, om samme testamente er omgået med efter
loven med dets påskriveise. - RØmer svarede, at han derom intet
vidste. 205
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Mads Clemensen tilspurgte Mons Jensen, om han ikke endnu
vedstår, hvad han forhen her for retten sidste ting vundet og udsagt
haver til oplysning i denne sag. - Mons Jensen svarede, at han i
alle måder tilstod det, som han tilforn (havde) vundet ved sin ed,
og videre svarede, at da Holst sagde: »Kanske at I skulle have de
10 sldr. for det I underskrev brevet?« så sagde Mons Jensen: »Ja,
alt ved I bedre, end I siger.«
Efter Mons Jensens indførte mening tilspurgte Johan Holst Christen RØmer, om han ikke vedstod sit forhen indførte mening og
videre, angående Mons Jensens vidne og udsagn, hvortil han svarede jo, og derhos formeen(te), at hans forhen udsagn skulle nok
(stå) for Mons Jensen eller hans påsagn, indtil han hannem overbeviste, at disse ord, som han vundet haver, ikke i sandhed bestod.
Dernæst efter lige soren ed for retten fremstod at vidne Anders
Kure af Klemensker, som vandt således, at han hørte, at Mons Jensen sagde, at provsten havde lovet ham 10 sldr. af de penge, som
provsten havde bekommet til Hans Svendsens, men ej hørte ham
sige, hvorfor han dem skulle have, så han lå (lagde) sig til sØvns
og ej hørte videre ord derom passerede. - Johan Holst spurgte Anders Kure, om han ved noget af dette testamente, som skal være oprettet over en del penge, som velærværdige hr. landsprovsten (har
fået), og om dens påskrift er så lovlig efter lovens pag. 752 - 17. art.
Anders Kure svarede, at han deraf intet vidste videre, end som
derom taltes på skiftet.
Mads Clemensen irettelagde et indlæg af dags dato under provstens, velærværdige hr. Hans Anchers egen hånd, som for retten
blev læst og påskrevet og i akten indføres. Mads Clemensen beviste med stævningsmændene af Klemensker
sogn Hans Frost og Ole Jensen lovlig til i dag at have hid i retten
stævnet Svend Jørgensen og Hans Jørgensen med 14 dages kald og
varsel angående vidnesbyrd at påhøre og at svare på spØrgsmål, som
kan forefalde til denne sags oplysning.
I lige måde bevistes og med fornævnte kaldsmænd til i dag at
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have hidstævnet Giertrud Larsdatter og Anna Pedersdatter, som er
begge værende på Køllergården i Klemensker sogn, hvor Hans
Svendsen boede og døde, for videre deres sandhed - hvad de i denne
sag er vidende - derom deres sandhed at udsige, spØrgsmål at tilsvare. Hvorefter (han) begiærede dommeren stævningsmændene
ville påberåbe at aflægge deres ed derom. Johan Holst på Mads Clemensens indførte formeen(te) , at det
kald og varsel ikke er så lovlig, som det burde at være, helst fordi
at han jo kun haver stævnet Hans og Svend Jørgensen og ikke velærværdige hr. Ole Sanne, som ske burde, såsom fornævnte Mads
Clemensen tilforn vel vidste ved seneste tingførsel, at fornævnte
Ole Sanne var Kirstene Jørgensdatters forsvar, altså formeen(te)
Holst på sine principalers vegne, at dette kald og varsel (ikke) er
så lovligt, som ske burde efter loven, og begiærer dommerens kiendelse derpå. Mads Clemensen svarede, at han formente, stævnemålet var lovligt, såsom Svend Jørgensen og Hans Jørgensen er stævnede, som
ses af næste (sidste) tings forhen gjorte kendelse og domme, at
Svend Jørgensen svarer for sin søster Kirstene Jørgensdatter, og
stævningen og(så) af Kirstene Jørgensdatters værge hr. Ole Sanne
er underskreven, så derfor formoder (han, at) de vedkommende,
som ske burde, er stævnet, som henstilles videre til dommerens
kiendelse. Johan Holst svarer til indførte, at Mads Clemensen nok vidste,
at ved sidste ting - at hr. Ole Sanne blev ... såvel for sig som Hans
og Svend Jørgensen, altså at han jo på skiftet havde påtaget sig at
svare eller svare lade ved lov og ret for den myndling Kirstene Jørgensdatter, og kan end mere ses af den i dag producerede fuldmagt,
som var såvel med velærværdige hr. Oles påskrift som de andres.
Hvorfor at Holst formeen(er), at disse stævnemål ikke er efter
loven, hvorfor han er dommerens kiendelse begiærendes. Dommeren tilspurgte stævningsmændene, nemlig Hans Frost og
Ole Jensen, om de har således stævnet, som i tingbogen indført er. Hvorefter at de aflagde deres saligheds ed: således at have stævnet,
som indført er i tingbogen. 207
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Dommeren herom gav sin census parterne imellem, at han ser
for billigt, at vidnesbyrdene må have deres fortgang, efterdi at Hans
Jørgensen og Svend Jørgensen er lovlig stævnet, som bør at svare
for deres søster, tilmed og er de fødte værger efter loven for deres
søster, tilmed haver deres fuldmægtig Johan Holst taget imod genmæle i sagen, og må lige parter føres og svare i sagen, så vidt ret og
billigt er. Mads Clemensen begiærede, at dommeren ville påberåbe Giertrud Larsdatter og Anna Pedersdatter, om de var for retten til stede
efter lovlig given kald og varsel. - Dommeren påberåbte bemeldte
kvindespersoner, hvor ... at de ej var til stede, men blev forelagde
at møde til næste ting, som holdes i dag 8 dage. For retten fremstillede Mads Clemensen til at vidne Mads Hansen, tjenende hos provsten, som uden stævnernål mødte og her for
retten aflagde sin ed at ville vidne, hvad han i denne sag er vidende,
og begiærede, at dommeren ham edelig ville afhøre. Hvor så efter lovens ed med oprakte fingre for retten fremstod
Mads Hansen, som vandt, at om tirsdagen kom Mons Jensen herud
til Hasle til Mads Clemeds, som (hvor) provsten var, da vidnet ej
var til stede, men da vidnet kom til Mads Clemeds, så sagde provsten til vidnet: »Nu skal du blive hjemme til stede, for nu skal vi
kiøre op til Hans Svends i Køllergården, for her har været bud
efter mig, at jeg skulle komme op og snakke med Hans Svendsen.«
- »Og da vi kom op til Køllergården,« da blev de der om natten til
anden dagen imod aften. Da kom der bud ud til vidnet fra provsten
at spænde for vognen, og da forespændt var, kom provsten ud og
bad vidnet at gå ind til Hans Svendsen i stuen og hente et skrin,
og da han indkom, oplukte Hans Svendsen en stor ørk (lågkiste),
som stod inden for stuedøren, og bad så vidnet at tage et skrin
deraf og bære ud til provsten, som da stod hos vognen, og han gik
ud med skrinet til provsten og satte det i karmkisten. - Så bad
provsten vidnet gå ind igen til Hans Svendsen og hente to punge,
»og da jeg kom ind til Hans Svendsen, lå pungene for bordenden
under bænkedynen«. Så tog Hans Svendsen bænkedynen op og
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flyede (gav) vidnet dem selv og spurgte ham, hvordan han kunne
bære dem ud, at ej nogen skulle seed (se det). - Da bad han v;dnet, »at jeg skulle tage dem under kjolen«, som også skete, og bar
dem ud til provsten, og da han kom til provsten, bad han ham gå
ind igen efter et skrin, som stod i krobhuset (sengekammeret). Så
lukte Hans Svendsen krobhusdØren op og bad så vidnet tage det
skrin, og bar det så ud til provsten og satte det under hans sæde
1 vognen.
Så gik provsten ind til Hans Svendsen og tog afsked med Hans
Svendsen, som fulgte provsten ud til forstuedøren. Så kørte provsten
hjem. Og om fredagen derefter da blev vidnet opsendt af provsten til
Hans Svendsen med gavebrevet, og da han kom til Hans Svends, da
lå Hans Svendsen i sin seng og havde trøje og bukser på i sengen.
Så gik Giertrud Larsdatter til Hans Svendsen (og) sagde: »Provstens dreng er her.« Da rejste Hans Svendsen sig hastig op i sengen
og sagde til vidnet: »Kanske at provsten ikke vil beholde pengene?«
Da svarede vidnet: »Det har jeg ikke hørt af, men her er et brev,
om I vil se på det.« Så sad Hans Svendsen i sengen og brød brevet,
og da lå der et andet brev ind udi, og bad så Giertrud tage sig sine
briller, og så sad han i sengen og læste brevet.
Og som han da læste på brevet i sengen, da kom Jens HvalsØe,
degnen i Klemensker sogn, og skulle skrive noget for Hans Svendsen, og da Hans Svendsen sad i sengen, sagde han til degnen Jens
Hvalsø::, at han havde noget at bestille med at læse et brev, og da
Hans Svendsen havde læst brevet over, stod han op af sengen og
tog sine hoser og tøfler på og satte sig midt for bordet, og Jens
Hvalsøe sad hos ved bordet.
Så tog Hans Svendsen blæk og pen af vinduet og skrev sin hånd
under på brevet, som lå i det andet, og satte selv sit segl derunder
og lagde det brev sammen, og kunne så ikke komme til rette at
lægge det sammen, som det lå før. Da sagde Jens Hvalsøe: »Vil
de (!) betro mig det, så vil jeg lægge det sammen.« Så flyede Hans
Svendsen hannem brevet, og han lagde det sammen og beseglede
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det yderste brev, og da flyede så vidnet brevet, »og bad mig hilse
provsten og fly ham brevet, og det var altsammen vel gjort«, sagde
Hans Svendsen.
Og da vidnet kom ud af gården, kom Mons Jensen, som tjente
Hans Svendsen, og sagde: »Det var vel besked på de penge, som
provsten fik her i hindagen?« - »Da svarede jeg ja og red så bort
og leverede så provsten brevet. Og om mandagen efter at Hans
Svendsen var død, da kiørte provsten til Kiøllergården, og da bad
provsten mig at gå ind og fornemme, om Mons Jensen var hjemme,
og Ole Mathisen. «
Og da vidnet kom ind til Ole Mathisen, spurgte jeg ham, om
Mons Jensen var hjemme. Da sagde han: »Ja, det er han, op(pe) i
det hus og slagter.« - Da gik vidnet til Mons Jensen og bad ham
gå uden for porten til provsten, og da Mons Jensen kom til provsten,
spurgte provsten Mogens Jensen og Ole Mathisen, som begge var
til stede ved vognen, »om de ikke havde set i hindagen, at jeg fik
nogen penge her?« Da sagde de jo, at de så det. - For det andet,
»om de ikke så, at min dreng var her oppe i fredags med et brev,
som lyde (lød) på de penge?« Da sagde de jo, at de havde set, at
provstens dreng var der med et brev. - Så tog provsten brevet op
og sagde, at det var brevet, som Hans Svendsen skrev under om de
penge, om han skulle læse det op for dem. Så sagde de nej, at de
ikke havde stunder til at høre på det og sagde, at de ville nok skrive
det under alligevel, som og skete, - og da skreve de det under, Mogens Jensen først og så Ole Mathisen siden. Og imidlertid sagde
provsten, at det brev lyde på 3000 daler, en del i penge og en del
i tilståendes giæld (værdipapirer), og alt i summa 3000 daler, og
da sagde provsten, at han ville køre til Jens Hvalsøe, at han skulle
og skrive det under - hvilket var degnen i Klemensker sogn som også så, at Hans Svendsen skrev brevet under og beseglede
samme brev, og videre er (vidnet) derom ej bevidst.
1. Holst tilspurgte vidnet Mads Hansen, om han af-ved, om
nogen overværende var, da samme penge blev provsten leveret. Vidnet svarede, at han ej deraf videre vidste, end som vundet er.
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2. til spurgtes vidnet, Qm han ved Qm samme brevs påskriveise er
sket ved gQde mænds påskriveise efter IQven. - Mads Hansen svarede, at han ej videre ved Qm samme brevs underskrivelse, end
SQm vundet er. Dernæst fremlagde Mads Clemensen en skriftlig vidneseddel på
stemplet papir, underskrevet af degnen, den hæderlige mand Jens
Nielsen Hvalsøe, degn til Clemens kirkes menighed, hvilken bemeldte vidneseddel er af datO' den 31. januar 1721, hvilken var
edelig bekræftet, SQm blev læst Qg påskrevet Qg skal Qrd fra Qrd i
akten indføres. JQhan HQlst begiærer, at sQgnedegnen Jens HvalsØe måtte af
dQmmeren fQrelægges at møde her inden retten fQr at edelig aflægge Qg bekræfte sit vidne. - End ydermere begiærede HQlst af
dQmmeren, at velærværdige hr. prQvsten efter stævnemål måtte
fQrelægges at svare på spØrgsmål, så Qg at med sig tQg Qriginaltestamentbrevet, SQm skal være Qprettet Qm fQrnævnte 3000 daler,
SQm anførte vidne siger, fQr at få at se dets rigtighed. Mads Clemensen svarede, at han formente degnens Jens HvalsØes vidneseddel at være IQvlig Qg ej at kunne disputeres, såsQm
IQven tillader slige personer at give deres skriftlige vidne. - Mads
Clemensen svarede på prQvstens vegne, at han henskyder sig til
hans gjQrte indlæg, SQm sidst-fQrleden tingdag er her irettelagt.
HQlst på sine principalers vegne fQrmQder af dQmmeren, at fQrnævnte sQgnedegn Jens Hvalsøe jO' endelig måtte blive fQrelagt
edelig her fQr ret~en sin vidneseddel at tilstå, ydermere Qg hr. provsten måtte fQrelægges at møde for retten Qg svare på spørgsmål. Dommeren meldede, at som loven tillader, at fQrnemme fQlk,
SQm ikke er vant at søge ting, må de fremskikke under deres ed
deres vidnesbyrd, og dersom den hæderlige mand Hvalsøe vil godvillig møde til næste ting for at svare, hvad kan blive tilspurgt af
parterne, må det ske, eftersQm at dommeren ikke kan befale ham,
fQrdi at han dependerer under gejstlig ret. - Ligeledes og den hæderlige og vellærde mand hr. provsten. 211
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Mads Clemensen begiærede, at dommeren ville behage at forelægge Hans og Svend Jørgensen at møde til næste ting for at høre
på de indstævnte vidner, som i dag ikke mødte og af dommeren er
forelagt at møde til næste ting.
Dommeren forelagde Hans Jørgen og Svend Jørgensen samt
deres fuldmægtig Johan Holst at møde til næste ting for at an høre
de vidner, som at provsten har at føre.Holst til indførte kiendelse og census af dommeren svarede, at
når hr. provsten får ført hvis (hvilke) vidner og andet videre, som
han agter at føre, vil Holst det på sine principalers vegne på engang
besvare. fol. 445 a (næste tingdag)
For retten fremkom Mads Clemen af Hasle på provstens vegne og
efter sidstleden ting indførte kald og varsel på Giertrud Larsdatter
og Anna Pedersdatter, som da ej mødte og til i dag af dommeren
blev forelagt at møde eller og til i dag at svare skriftligt.
Da som de have givet deres skriftlige vidneseddel på, hvis (hvad)
de var vidende, altså fremlagde Mads Clemensen deres tvende vidnesedler, den ene udgiven af Giertrud Larsdatter, den anden af
Anna Pedersdatter, begge tjenende på Køllergården i Klemensker
sogn, der Hans Svendsen påboede og døde, som er af dato 24. februar 1721 og underskreven af Hans Frost og Ole Jensen, som var
til stede og have hørt bemeldte Giertrud Larsdatters og Anna Pedersdatters aflagde vidneord, efter at lovens ed for dem var oplæst, som
bemeldte mænd Hans Frost og Ole Jensen her for retten ved ed
efter loven vil vedstå således at have hørt vundet, som deres vidnesedler formelder. - Hvilke vidnesedler begiæres måtte blive læst og
påskreven og siden ord fra ord i akten at måtte blive indført.
Hvorpå at bemeldte mænd, nemlig Hans Frost og Ole Jensen,
på bemeldte vidneattester aflagde deres ed efter loven, at bemeldte
kvindespersoner, nemlig Giertrud Larsdatter og Anna Pedersdatter,
således vandt og udsagde, som bemeldte vidneattester indeholder,
og eden for dennem af Augustus Fiol blev oplæst af lovbogen, som
bemeldte mænd påhØrte. 212
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Så fremstillede Mads Clemensen til at vidne udi sagen Hans Madsen, bødker af Hasle, som uden stævnernål fremstod og vandt, efter
at eden for ham var oplæst, således, at i sommer om Sankt Hansdag
var vidnet op til Hans Svends (på Kjøllergård) og arbejdede, og da
kom Hans Svendsen ud til vidnet Hans Madsen og spurgte vidnet,
om han ville giØre en ligkiste til ham, nemlig Hans Svendsen, som
han selv ville have efter sin død at ligge udi. Da sagde vidnet nej,
eftersom at vidnet ej kunne giØre nogen ligkiste på den måde, som
der nu bruges i disse tider. »Om I vil have den, sådan som den jeg
gjorde til Moder« - som var hans, Hans Svends hustru. Så sagde
han: »Når jeg får den, sådan som den var, så nøjes jeg den ve1.« Da sagde Hans Svendsen: »Vorherre annamme min sjæl, og når
jeg har min kiste færdig, og når jeg bliver død, så skal de lægge
mit legeme deri.« Da sagde vidnet til Hans Svendsen: »Der har I
ikke fornøden at lade giøre Jer nogen kiste; de, som skal have dette
mange godset, de kan have dermed umag, når så nær kommer.« Da
sagde han: »Jo, de får andet at tænke på, når så nær kommer.«
Så sagde Hans Svendsen til vidnet, at han ville give en del af
sit gods til de fattige. Da sagde vidnet til Hans Svendsen: »Det gi Ør
I ikke, så længe I kan noget.« Da sagde Hans Svendsen: »Jo,
hvi (hvorfor) skulle jeg ikke det giøre, for jeg skal nok fly det så
i forveje, så det skal nok komme ud, fordi jeg ved grant, at her er
en mand på landet, som jeg kan betro det, som skal dele ud det.«
Så sagde vidnet: »Hvem skal det være?« Da sagde Hans Svendsen:
» Det skal prosten i Rønne; han skal dele det ud iblandt de fattige
efter min død.«
Hvilke ord vidnet og tilforn haver hørt af Hans Svendsen, både
da han boede i Rutsker sogn, og siden at han kom til Køllergården.
Og videre var ej vidnet bevidst i denne sag at vidne.
Blev så fremlagt som et indlæg af dato 28. februar 1721 under
Johan Holsts hånd, til hovedmening lydende, at han begiærer dilation (udsættelse) til næste ting at svare på Hans Svendsens arvingers vegne, som af retten blev tilladt.
Hvilket blev læst og påskrevet.
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fol. 449 a (4. marts 1721)
... (1) den sag angående imellem velærværdige hr. provsten på ene
og sal. Hans Svendsens arvinger på den anden side for retten mødte
fuldmægtigen Johan Holst, som sidste ting begiærede kopi af nogen
vidneattester, såvel som af et indlæg hr. provsten havde ladet irettelægge ved sr. Mads Clemensen. Men såsom Holst bemeldte udtog
eller kopi ej haver bekommet førend i dag k1. 8, da kan han ikke i
dag give sit belavede svar, men det til næste ting agter at irettelægge, og derhos begiærer, at om Mads Clemensen noget på hr.
provstens vegne haver at irettelægge, det da måtte også til samme
tid ske, på det at samme tingsvidne engang til endelighed kunne
komme, så at man sagen på en anden steds kunne få til påkendelse
indstævnet, om dermed er så rigtig omgået, som ske burde efter
loven. Mads Clemen svarede, at når Holst får ført, hvis (hvad) han
haver at føre, skal derpå følge svar, om nødig eragtes det at besvare,
og videre ikke nu denne gang haver (han) at føre, men begiær(er)
ikkun, at Holst, som han siger vil føre til næste ting, ville giØ;re
ende derpå, på det (for at) tingsvidnet engang kunne komme til
endskab.
Holst til denne post svarede, at sr. Mads Clemensen må irettelægge så mange indlægger, som han synes, så og sanke så mange
vidnesbyrd, som han bedst synes, men når sagen bliver indstævnet
for den dommer, som derpå skal dømme, vil nok ses, hvad kraft
at slige vidnesbyrd kan med sig føre, når derpå engang bliver dømt
af den dommer, som sagen bliver indstævnet for. Men hvad sig det
belavede indlæg af Holst (angår), skal (det) til næste ting blive
tilrettelagt for at giØre forklaring i sagen om dens rigtighed, hvorledes dermed er omgået efter forhen førte vidnesbyrd.
Mads Clemen svarede, (at) han ej agter nØdig herpå denne sinde
videre at svare.
fol. 451 a (23. marts 1721)
Johan Holst forlanger et indlæg i sagen indført ord for ord. (Fortsætter umiddelbart efter med en anden sag.)
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fol. 455 b (4. april 1721). Mads Clemensen svarer på sin svigerfader provstens vegne. Dermed er sagen endt ved Nørre herreds ting. Hvis arvingerne ikke
har foretrukket at holde op, er den gået videre til gejstlig ret.

Provstens forsvar kendes ikke. - Man kan formode} at det har været
en fremhævelse af, at sagen kun drejede sig om, at visse formaliteter
ikke var overholdt, og at han var bundet af sit præsteløfte til ikke
at sige mere om Hans Svendsens sidste vilje, end hvad alle nu vidste.
Det ses, at han har været betænkelig ved at modtage gaven så
gedulgt (s. 209), og når han alligevel gjorde det, kan det skyldes,
at den gamle og egensindige Hans Svendsen - med eller uden grund
- har frygtet for at blive umyndiggjort for »ødselhed« (D.L. pag.
524. 1. art.)} hvis hans usædvanlige handling skulle blive offentliggjort før hans død.
I hvert fald synes Hans Ancher ikke at have lidt nogen skade
på sit gode navn og rygte. - Han har »uden falsk« (s. 169) fØlt
sig som menighedens hyrde} i nogen grad hævet over de verdslige
love, og han har måske selv valgt teksten til den tale, der blev
holdt ved hans begravelse i Rønne kirke den 15. februar 1740:
})Thi dette er vor ros, vor samvittigheds vidnesbyrd, at i Guds hellighed og renhed, ikke i kødelig visdom} men i Guds nåde have vi
færdedes i verden, men mest hos eder.« (2. kor. 1,12).
Hans biografi er ikke skrevet, men det sker forhåbentlig en gang
ad åre. Det må være en opgave for en teolog} der er hjemme i
Bornholms historie.
L. Skovgaard
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PERSONLISTE TIL KJØUERGARDSSKIFTET.
Aalborg, Karen Andersdatter, f. 1682, begr. Nyker 1741.18.1, datter af sognepræst
på ChristianSØ Anders Jensen Aalborg (1636-1709) BS 38/112. - G. Jens Pedersen
Lesler, Kyndegård, s.d. - Gg Nyker 1718.8.4. løjtnant Christ·en Mortensen, f. 1675,
begr. Nyker 1729.16.5., sØn af kaptajn Morten Mogensen, s.d. - Ggg Nyker 1729.3.12.
Jørgen Olsen Sonne, s.d.
Side 230.
Aalborg, Oluf (Ole) Jensen, sognepræst i Klemensker 1665-1704. BS 38/65. G.
1665.6.8. med Sidsel Larsdatter (Lauritsdatter) s.d. - Gg Karen Jensdatter Bohn
(16TO~1726); hun gg Hans Jensen Koefoed (1664-1741), 57. sg. Vestermarie, s.d.
Side 107, 128, 171, 173.
Abroe, Johan Lorentzen, købmand i RØnne. G. Cecilia Hansdatter Splidtz. MMS 19.
Side 160.
Ancher, Hans Poulsen, f. Hasle 1662, død RØnne 1740.8.2., kapellan Hasle-Rutsker
1685-97, sognepræst smst. 1697-1717, dernæst RØnne-Knudsker, provst for Bornholm
(landsprovst) fra 1717, sØn af nedennævnte. - G. 1687.24.8. Kirsten Jochumsdatter
Sivers. - Gg 1730.2.7. Susanne Florentine Schultz, død RØnne 1731.10.4. - Ggg
ChristiansØ 1731.4.9. Anne Frederikke Hirschnach (1710--1762). BS 38/18. MMS20.
Side 89-90, 132-138, 162-171, 195-214,215.
Ancher, Poul Hansen, f. Hovby, Skåne ca. 1630, død Hasle 1697.28.10., sognepræst
Hasle-Rutsker 1654-97, provst for Bornholm fra 1685. BS 38/55. G. Hasle 1655
Karen Jensdatter Sode, f. Hasle ca. 1639, datter af forgængeren i embedet Jens Hansen
Sode, død 1654. MMS 20. - Gg ca. 1686 Lene Nielsdatter (1664-1729) s.d.
Side 79, 82.
Andersdatter, Anne Marie, datter af kaptajn Anders Larsen, Allinge, sk. 1721.12.3.
og Elisabeth Hansdatter, sko 1713.21.6. - G. 1694 Lars Thorsen, s.d.
Side 83,151,161.
Andersen, Lars, by- og herredsskriver, se Birch.
Side 130, 197.
Andersen, Jørgen, f. 1658, begr. Nyker 1727.18.11., 69 år minus 14 uger, degn i
Nyker i 41 år. (SSD har: degn i Nyker 1690~1728). G. Kirsten ... , begr. Nyker
1715.4.2., 63 år. - Gg Nyker 1720.17.11. Martha Ødbersdatter, datter af Ødber
Hansen (1644-1720) på Yppernegård, 5. sg. Nyker. (Martha enke efter Jacob Espersen (1682-1719) på Frigård, 4. vg. Nyker.)
Side 149.
Agerbech, Anders (Andreas) Nielsen, f. Varde 1701, død Svaneke 1770.1.2., sognepræst i Klemensker 1741-56. G. Karen Liitken, f. ca. 1712, begr. Svaneke 1805.9.12.
- BS 20/89 og 38/113.
Side 88.
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Arristsen, Poul, Pilegård, 51. sg. Vestermarie. G. Karen Hellisdatter, datter af den
tidligere ejer Hellis Jensen, sko 1698.
Side 148.
Bendtsen, Anders, Peder Didrichsens myndling. søn af Bendt Andersen Ladefoged og
Ellen Didrichsdatter, 16. sg. Rutsker, begge døde før 1704.
Side 194.
Bendtsen, Hans, død 1733 på Siegård, 67. sg. Klemensker, sØn af Bendt Hansen, sko
1702.13.9., og Sidsel Pedersdatter, sko 1688.22.2. - G. Margrethe Nielsdatter, sko
1743.252 på 67 sg. Klemensker, søster til Karen Nielsdatter, s.d.
Side 109, 183.
Bendtsen, Peder, død 1733 på Skovgård, 65. sg. Klemensker, broder til ovennævnte.
G. 1690 Anna Andersdatter, sko 1716.29.10., datter af Anders Pedersen, 18. sg. RØ,
sko 1690.18.6., og Anna Hansdatter, død 1717. - Gg Hasle 1717.13.6. med Signe
Nielsdatter, sko 1718.27.5. (NHSP 1677/1719 - 243), datter af Niels Olsen og Martha Nielsdatter, Hasle.
Side 191.
Bi (d) strup, Hans Jensen, herredskaptajn, Store Bjergegård, 9. vg. Vestermarie, f.
1645, begr. 1729.21.9., tid!. degn i Klemensker, ejer af 33.-34. sg. Vestermarie. G. Kirsten Hågensdatter, død 1675, datter af H S. RØnnebye, sognepræst i Klemensker
og Sidsel Larsdatter. (BS 38/65). - Gg Ellen Nielsdatter, f. 1655, begr. 1743.26.8.Se festskrift til P. Thorsen 1942 s. 51-61.
Side 193.
Bippen, Johan Henrich von, f. 1651. begr. Rønne 1722.17.1., brigader, kommandant
og amtmand (fra 1718) på Bornholm. BS 3/184. - 2 11/112.
Side 91, 96,109,135,154,157,165.
Birch, Lars Andersen. birkeskriver i Hammershus birk fra 1713, fra 1719 tillige byog herredsskriver i Hasle og Nørre herred, f. 1682. død 1754. (gravsten v. Allinge
kirke), sØn af kaptajn Anders Larsen, Allinge, se Andersdatter, Anne Marie. - G.
1712.17.1. Hasle med Maren Larsdatter Gomløs (Gummeløs) 1688-1768, datter af
lØjtnant Lars Gummeløs, Hasle s.d.
Side 130, 197.
Bohn, Claus Hermansen (1657-1683), skipper og købmand i RØnne, sØn af borgmester Herman Mortensen Bohn og Barbara Jørgensdatter, død 1685. - G. 1677.26.3.
RØnne med Lisbeth Markmand. (211/74-86 - Stamt. Bohn 68).
Side 129.
Borringholm, Jens Nielsen, byfoged i Hasle 1711-18.
Side 142, 197.
Borringholm, Rasmus Jensen (Marcher), f. Rønne 1647.21.8., død Vestermarie
1727.3.2., sognepræst der 1673-1727. - G. 1673.7.9. Lisbeth Rasmusdatter Bleking,
datter af forgængeren i embedet. BS 38/43 - Bp A 166. 7 børn:
1. Christian Rasmussen, fænrik. sko 1713.16.6., 33.-34. sg. V.marie. BS 29/71.
2. Rasmus Rasmussen (1674-1744), købmand i Rønne. Bp A 166.
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3. Jens Rasmussen Marcher (1679-1733), sognepræst i RØ. BS 38/81 - Bp A 169.
4. Hans Rasmussen Marcher (1684-1742), sognepræst i Nyker. BS 38/56 Bp A 169.
5. Kirstine Rasmusdatter (169{}-1733). Bp A 173. G. Jens Hansen, Vestergård,
8. vg. Vestermarie (1682-1733).
6. Clemen Rasmussen Marcher, kaptajn, (1691-1779), 33.-34. sko Vestermarie,
senere RØnne. G. Karen Madsdatter Koefoed. Bp A 173. - Bp B 79.
7. Margrethe Rasmusdatter (1697-1782). G. Jacob Nielsen Prahl (1696-1752),
sognepræst Svaneke-Ibsker. Bp A 173. BS 38/105.
Side 110, 118, 183.
Brugmand (Brygman), Nikolaj, skifteskriver ved Bornholms landdistrikter 1711-30.
Side 109.
Busch, Hans Poulsen, by- og herredsskriver i Hasle, NØrre og Vester herred 16901719. G. Hasle 1700 med Martha Nie1sdatter.
Side 120, 121, 142, 155, 162.
Clausen, Mogens (Mons), se Torn.
Side 130, 154, 197, 199,207,208,211.
Clemensen, Mads, se Engel.
Didrichsen, Peder, boede ca. 1698-1/ LU på Bagergård, 20. sg. Rutsker, død før
1749.1.9., da der var skifte efter halVSØsteren Margrethe, g. Torkild Christensen, 27.
sg. grund, Olsker. Var sØn af Didrich Larsen Hollænder, s.d. og Seigne Larsdatter
Kjøller. G. Rutsker 1698.3.8. med Sidsel Rasmusdatter, s.d., sko 1711.30.4. på 34. sg.
Olsker
Side 77,84-87, 148, 149, 160, 162-164, 187-191, 194-196.
Eckstein, Charlotte Amalie von, f. 1671, datter af landsdommer Matthias von Eckstein,
død 1678 på Lensgård i østerlars, og Anna Marie Willers fra Holland. (BS 3/150).
G. kaptajn Hans Fischer, s.d.
Side 131.
Engel, Mads Clemen(sen), stadskaptajn i Hasle, f. 1687, begr. Hasle 1766.4.2., gI. 78
år 5 mdr., antagelig sØn (brodersøn?) af byens læge »højerfarne Chirurgus Mester
Baltzar Engel, begr. Hasle 1717.29.11., 59 år 4 mdr. 2 uger gI.« - G. Hasle 1711.25.9.
med Karen Hansdatter Ancher, f. 1691, begr. Hasle 1765.16.10., gI. 74 år 8 uger,
datter af sognepræsten Hans Poulsen Ancher, s.d. (MMS 21). Stor efterslægt.
Side 197-199,201,203-204,206-208,211-215.
Fiol (Viol), Augustus, begr. RØnne 1748.18.1.
Side 212.
Fischer, Hans, f. ca. 1665, ingeniØrkaptajn på ChristianSØ, sØn af kommandanten på
Bornholm Julius Fischer. BS 3/160-161. G. Charlotte Amalie von Eckstein, s.d.
Side 131.
Frost, Hans, Skarpeskadegård, 6. vg. i Klemensker, sko 1741.3.3. - G. Giertrud Jørgensdatter, f. 1680, datter af Jørgen Ibsen, Frigård, 1. vg. Rutsker.
Side 197, 199,204-207,212.
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Gummeløs (Gumløs, Gomløs), Lars Nielsen, løjtnant, f. 1656, begr. Hasle 1717.1.2.,
61 år minus 17 uger, sØn af nedennævnte. - G. Anna Dorothea (Ane Dorthe) Nielsdatter, søster til Poul Anchers hustru Lene Nidsdatter, s.d.
Gummeløs, Niels, herredskaptajn, byfoged i Hasle, død 1664.31.10. BS 4/170 og
17/33-41. G. Anniche Niels Gumløses, f. 1621, begr. Hasle 1699.20.1., gI. 77 år
8 mdr. og l dag.
Side 113.
Haagensen, Jens, Kannikegård, 17. vg. Vestermarie.
Side l32.
Hansdatter, Anna, død ca. 1.1.1696, boregistrering 3.1., sko 1696.22.1. på KjØllergård,
35. sg. Klemensker. (BLS 1694-99 fol. 99). G. Svend ... (Om ham vides intet uden
fornavnet). Gg Hans Larsen Kjøller, sko 1704.11.3. s.d.
(Anna Hansdatter var moder til Hans Svendsen, arveladeren i KjØl1ergårdsskiftet).
Side 77, 80.
Hansen, Anders, se KjØller.
Hansen, Claus, død 1694.20.2. på Vallegård, 15. vg. Nyker, sko 28.11. s.å. G. Elsebeth
Berrildsdatter, sko 1699.24.2. smst.
Side 140.
Hansen, Hans, rømt fra Bornholm i oktober 1695. BS 14/42. Var vicebyfoged i
Sandvig, sØn af borgerkaptajn og byfoged i Sandvig Hans Jørgensen, sko 1694. G. Barta ...
Side 80-82, 191-194.
Hansen, Hans, Heslegård, 2. vg. OIsker, død 1727. G. Cathrine Helvig Weidichsdatter,
død 1741.
Side 125, 126.
Hansen, Jens, Hollændergård, 28. sg. Olsker, død 1711, sØn af Hans Jensen, 1. og 30.
sg. Knudsker. G. ca. 1691 Inger Jørgensdatter, sko 1716, datter af Jørgen Nielsen
(Juul) på Brøddegård, l vg. Olsker, og Sidsel Jensdatter, sko 1702.21.7. - Inger var
enke efter Didrich Larsen Hollænder, S.d.
Side 80-82,193-194.
Hansen, Lars, Kuregård, 27. sg. Klemensker, sØn af Hans Larsen smst., sko 1700, og
Karen Mortensdatter, sko 1718. G. Kirstine Monsdatter.
Side 130-131, 148, 159.
Hansen, Mads, vidne i retssagen, kusk hos provsten Hans Ancher i Rønne.
Side 89-90, 134, 200-202, 208-211.
Hansen, Niels, borger i Sandvig, sko 1731.10.12., søn af Hans Nielsen (1628-1695)
og Anniche Torkildsdatter (1634-1697) på Agregård, 20. sg. Nyker. - G. ca. 1688
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Else Poulsdatter Ancher, sko 1747.10.5. i Allinge, datter af Poul Ancher, s.d. og Karen
Sode. - Blev 1687 enke efter sognepræsten i Nyker Hans Predbjørnsen Langsted
(1644-1687). BS 38/35. MMS 20.
Side 156.
Hansen, Poul, Melstedgård, 2. sg. østerlars, sØn af Hans Andersen, Store Myregård,
Olslrer. G. Ellen Olsdatter, sko 1711.22.4. (Boregistrering 1696.4.2. på grund af Poul
Hansens hjælp til Hans Hansens flugt.)
~,ide 194.
Harding, Peder, landstingsskriver fra 1717.21.8., løjtnant, død i RØnne 1732.19.9.
G. Anne Elisabeth ... , f. 1667, begr. RØnne 1746.27.8., 79 år. HA 156. 161-162.
(Datter Cathrine g. Sonne. Bp A 139).
Side 129, 142.
Hartvig, Albert, f. 1661, begr. Nyker 1703.14.5., 42 år, proprietær på Vellensgård,
sØn af byfoged i Svaneke Poul Hartvig, sko 1679.31.3. Bp B 2. - G. Kirstine Hansdatter Koefoed, f. 1649, begr. Nyker 1712.4.1., datter af H. Koefoed, VelJensgård og
... Clausdatter Gagge. Bp A 116. (Kirstine var enke efter sognepræst i Nyker Hans
Jensen Sode 1633-1685. BS 38/35).
Side 125, 126.
Hegelund, Peder, magister. Antagelig Peder Jensen Hegelund (1542-1614), biskop
i Ribe, hvis 1. og 3. hustru begge hed Anna. Den sidste: Anna Andersdatter Klyn død
1640. (Dahl og Engelstoft: D.biogr. håndleksikon II/36).
Side 110, 118.
Hiort, Hans, fuldmægtig hos amts skriver Schor, s.d.
Side 127.
Hollænder, Didrich Larsen, sko 1690.18.7. på Hollændergård, 28. sg. Olsker. G. Seigne
Larsdatter (Kjøller), sko 1'677.7.'1., datter af Lars Hansen KjØHer på 35. sg. Klemensker.
- Gg Inger Jørgensdatter, sko 1716. (Hun gg Jens Hansen, s.d.) Didrich Hollænder
efterlod 12 børn, 6 i hvert ægteskab.
Side 190.
Holst, Johan Diderich, død RØnne 1736.8.3., prokurator, sØn af Simon Holst, mester
(barber), begr. 1708.24.5" gg Barbara Bohn. (Stamt. Bohn 23.) G. Dorothea Frederichsdatter, sko 1732.5.11. - Gg Hasle 1733.30.1. Elsebeth Jørgensdatter Rosman
(Raasman, Rasman), datter af Jørgen Rosman og Karen Olsdatter. (Karen Olsd. gg
Hasle 1731.25.4. Key Jensen.) - Ved skiftet efter Johan Holst var gælden så stor, at
enken straks efter mandens død måtte »entvige hus og hjem« og gik fra arv og gæld.
Side 93, 94, 135, 161, 165, 167, 197-200,203-208,210-214.
Hvalsøe, Jens Nielsen, f. 1675, student Roskilde 1697, degn i Klemensker fra 1705,
død maj 1730. SSD 205. - G. Margrethe Pedersdatter, f. Klemensker 1688 død Aaker
1758, sko 12.12., datter af Peder Mogensen, V. Bedegadegård, 9. sg. Klemensker, sko
1704.15.1., og Johanne Mogensdatter Sorth, død 170.7. (Margrethe gg 1731 Hans
Hansen Koefoed (1684-1743) på Store Myregård, Aaker. Bp A 164. - Ggg Aaker
1744.21.3. Peder Kofoed Hansen, sk.1765.7.3.-BpA 65).
Side 89-91, 94,135,155,170,202,209-211.
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Iversen, Henrik, borger i Rønne. G. Jens Madsen Trelleborgs enke.
Side 186, 187.
Jensen, Hans »under Hoglebjergc, 60. sg. Klemensker, nu MØllegård, G. Karen
Albertsdatter, sko 1721.13.8.
Side 149.
Jensen, Hans, f. 1689, sØn af Jens Mogensen, sko 1695.9.7. på østre Rosendalegård,
Rutsker, og Ellen Thorsdatter, s.d.
Side 87, 139, 141-144, 196.
Jensen, Mogens, f. 1686, sko 1756.28.7. på Brøddegård, 1. vg. Olsker, sØn af oven·
nævnte Jens Mogensen og Ellen Thorsdatter, s.d. - G. ca. 1718 Olsker med Sidsel
Hansdatter, f. 1682., begr. 1761.3.8. Olsker, 79 år, datter af Hans Bendtsen, 67. sg.
Klemensker, s.d. - Sidsel var enke efter Jørgen Jørgensen på 1. vg. Olsker, s.d.
Side 87, 139, 141-144, 196-197.
Jensen, Mogens, vidne i retssagen, karl (forvalter) på Kjøllergård i Klemensker fra
Mikkelsdag 1720.
Side 90, 94,132-135,137, U'''. 170, 199,201-206,208,210.
Jensen, Oluf, se Aalborg.
Side 107, 128, 171, 173.
Jensen, Peder, f. 1693, begr. 1756.7.5. Rutsker, g!. 62 år 6 mdr. l dag, sØn af Jens
Mogensen og EUen Thorsdatter, s.d. Overtog østre Rosendaleg. 28. sg. Rutsker. G.
Margrethe Hansdatter, begr. 1737, datter af Hans Bendtsen, 67. sg. Klemensker, s.d. Gg ca. 1738 Karen Espersdatter, begr. 1769, datter af Esper Nielsen og Kirstine
Larsdatter, 58 sg. Marevadgård, Klemensker (Karen Espersdatter gg Ole Hansen
Sonne.)
Side 87,139,141-144,196.
Jensen, Thor, f. 1683 i Rutsker, sko 1751.29.3. på LilJe Knudegård, 12. sg. Klemens·
ker, sØn af Jens Mogensen og Ellen Thorsdatter på 28. sg. Rutsker., s.d. G. 1708 eller
før, hustruens navn og data ukendt. - Gg Bodilsker 1714.25.11. med Dorthe Claus·
datter, f. 1693, datter af Claus Hansen (1667-1697) og Bendte Larsdatter (16561727) på Store Hallegård, 3 .sg. Bodilsker. - Thor Jensen boede på Spidlegård, 20. vg.
i Aaker, vistnok også på 32. sg. Rutsker, før han flyttede til 12. sg. Klemensker.
Hustruen overlevede ham.
Side 87, 139, 141-144, 196.
Joensen, Jonsen, se Klov.
Side 111, 181.
Johansen, Henrich, se Pop.
Side 120, 121, 155, 170.
Jørgensdatter, Kirstine, døbt Nyker 1699.19.2., sko 1760.25.2. på Tornbygård (Ka.
stenegård), 12. vg. Klemensker, datter af Jørgen Svendsen og Karen Nielsdatter, S.d.
(broderdatter af arveladeren i KjØllergårdsskiftet). G. Nyker 1723.30.3. med Niels
Pedersen, f. 1699, sko 1756.10.3. på 12. vg. Klemensker, sØn af Peder Hansen Rytter
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(1655-171 l) på 22. sg. Nyker og Bodil Mogensdatter, s.d. Kirstine og Niels Pedersen
efterlod ingen børn. En søsterdatter af N. P., Kirsten Rasmusdatter fra 40. sg. Vestermarie, havde 'passet ham og enken op i deres svaghed«, hvorfor hun blev belØnnet
ved skiftet i 1756.
Side 78, 109, 137, 139, 165, 168, 173, 174, 183, 186, 197, 198,207,208.
Jørgensen, Hans, født Nyker 1685-87, sko 1722.18.2. på Brøddegård, 4. sg. RØ,
søn af Jørgen Svendsen og Karen Nielsdatter, s.d. (brodersøn af arveladeren i Kjøllergårdsskiftet). - G. Rø (ingen kb) 1721 med Kirsten Wefstdatter, s.d., enke efter Markus Markussen, sko 1720.27.9. - I Hans Jørgensens kortvarige ægteskab var der ingen
børn.
Side 78, 90 93, 104, 108, 109, 113, 128, 130, 135-138, 153, 156, 161, 165-168,
173, 174, 182, 197-199, 204, 206-208, 212.
Jørgensen, Hans, sko 1694, borgerkaptajn og byfoged i Allinge-Sandvig.
Side 126.
Jørgensen, Jørgen, sko 1718.26.1. på Birkesgård (Brøddegård), 1. vg. Olsker, sØn af
Jørgen Nielsen (1617-1693) smst. og Sidsel Jensdatter, sko 1702. - G. Giertrud Hansdatter Giødich. - Gg Sidsel Hansdatter (1682-1761), se Mogens Jensen.
Side 141.
Jørgensen, Peder, sko 1698 på Sandemandsgård, 46. sg. Rutsker.
Side 141.
Jørgensen, Svend, døbt Nyker 1688.9.12., sko 1756.3.5. på KjØllergård, 35. sg. Klemensker, sØn af Anna Hansdatter, s.d. og Svend ... - G. Nyker 1712.16.3. med
Boel (Bodil) Mogensdatter, sko 1737.12.3. på 35. sg. s.d., enke efter Peder Hansen
Rytter (1655-1711) på Vestre Hullegård, 22. sg. Nyker, som S. J. beboede, til han
ca. 1723 overtog 35. sg. Klemensker. Gg øsrerlars 1739.17.3. med Kirsten Olufsdatter
Toxsverd, dbt. ø.lars 1719.9.7., begr. Klemensker 1806.15.3., datter af sognepræsten
i østerlars-Gudhjem Oluf Frantzen Toxsverd (1671-1751) og dennes første hustru
Elisabeth Jørgensdatter Zarde, død ø.lars 1725.29.4. - BS 38/89. Svend Jørgensen
efterlod 9 børn, 3 af 1ste ægteskab, 6 af 2det.
Side 78, 90, 93, 104, 108, 109, 113, 116, 123, 128-130, 135-139, 143, 148, 153156, 161, 163-168, 170, 173, 178, 182, 183, 186, 189, 197-201, 204-208, 212.
Ketting, Schweder, død 1577, lybsk hØvedsmand på Hammershus, se registerbindet
med mange henvisninger BS 39/78.
Side 75.
Kiempen, Gert Jacobsen von, død 1720, farver og handelsmand i RØnne. Købte 1692
Claus Hermansen Bohns gård i RØnne af enken Lisbeth. G. Else Madsdatter, død 1710,
søster til Jens Madsen Trelleborg, s.d. - Gert von Kiempen fik fra 1719 undentag hos
sØnnen Peder Gertsen, RØnne.
Side 119, 186.
KjØller, Anders Hansen, sko 1720 på KiØrsegård, 8. vg. Klemensker, sØn af Hans Jensen Kjøller, 14.-16. sg. Nylars. G. Karen Larsdatter (1665-1734).
Side 125.
Kjøller, Hans Larsen, sko 1704.11.3. på Kjøllergård, 35. sg. Klemensker, søn af Lars
Hansen Kjøller smst. G. Anna Hansdatter, s.d., død 1696. - Gg østerlars 1696-97 med
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Kirsten Pedersdatter, f. 1655, s.d., enke efter Svend Nielsen, sko 1694 på 16. sg.
østerlars, s.d.
Side 76, 77,84, 190, 194.
Klov (Klow, Kloe, Klo) Jørgen Joensen, død 1702, sko sluttet 8.3., løjtnant, Tornbygård, 62. sg. Klemensker, sØn af Jeen Bendtsen, rådmand i RØnne, død 1655.2.3.
(RRK 189) og Karen (Mortensdatter Bohn?). - G. 1666 Valborg Mogensdatter, sk.
1694.28.11., datter af Mogens Ibsen, 62. s.:;. Klemensker. - Gg ca. 1695 Else Clausdatter Hartvig (1674-1727), datter af Claus Hartvig, Baggegård, Klemensker. (Else
gg Peder Hansen (1642-1729), død på 29. sg. Rutsker.)
Side 111, 181,
Klov, Morten Joensen, f. 1649, begr. Aakirkeby 1701.14.5., landstingsskriver fra
1678, broder til ovennævnte Jørgen Klov. G. Sidsel Pedersdatter, død Neksø 1715.
27.7., datter af landstingsskriver Peder Larsen Barfod, død 1678, og Margrethe, død
1713. BS 12/18 og 20/27.
Side 126.
Koefoed, Hans Jensen (1664-1741), kaptajn, 57. sg. Vestermarie, sØn af kaptajn
Jens Pedersen Koefoed, Maglegård, østermarie, og Margrethe Sandersdatter. Bp A 91.
G. Kirstine Koefoed (1665-1703), datter af kaptajn Hans Madsen Koefced, 23. sg.
østermarie, og Karen Clausdatter KjØller, Bp B 67 og 84. Gg Karen Jensdatter Bohn, sk. 1726.28.3., datter af købmand i Rønne Jens Hansen
(Stuve) og Barbara Mortensdatter Bohn. Stamt. Bohn 23. (Karen var enke efter sognepræst i Klemensker Oluf Jensen Aalborg, død 1704.18.8., s.d.)
Side 120, 132.
Koefoed, Morten Poulsen, sk. 1750.27.10., stadskaptajn og købmand i Svaneke. G.
Elisabeth Augusta Miiller (1651--1691). Gg Anna Cathrine Krigsch (1674-1705). Ggg
Karen Cathrine Koefoed (1669-1709). Gggg Cathrine Susanne Hjorth (1693-1767).
BpB29.
Side 159.
Kure, Anders Andersen, sk. 1742.17.2. på 4. vg. i Skarpe skade, Klemensker, sØn af
Anders Andersen Kure på 41. sg. Nr. Ellebygård i Vestermarie, sk. 1700.10.3. og
Sidsel Larsdatter. G. Kirstine Arristdatter.
Side 91,96, 104, 108, 109, 113, 123, 137, 153, 156,157,161,168, 189,203-206.
Kure, Ludvig Kristian, f. 1876.31.10. i Vestermarie, maskinmester, død Frederiksberg
1953.15.2. - Har udarbejdet en efterslægtstavle over den bornholmske slægt Bidstrup
(ca. 11.000 navne, findes i eet eksemplar på Centralbiblioteket i RØnne).
Side 75.
Larsdatter, Anna (Kjøller), datter af Lars Hansen Kjøller på 35. sg. Klemensker. G.
Jens Mogensen, Lundegård, 14. sg. Olsker.
Side 76, 77.
Larsdatter, Gertrud, husholderske på Kjøllergård, 35. sg. Klemensker. Havde i 1720
tjent familien i 30 år.
Side 87, 132, 144, 207-209, 212.
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Larsdatter, Karen (Kjøller), ældste datter af Lars Hansen Kjøller på 35. sg. Klemensker.
Arvede 28. sg. Olsker efter sine forældre, men solgte den til søsteren Seigne og hendes
mand. G. Lars Larsen. Gg Henrik Ibsen. Ggg Knud Sørensen. Efterlod 1 barn af 1ste
ægteskab, 2 af 2det, alle døde før 1704, men voksne børnebørn. (BLS 1703/05 fol.
121 tf).
Side 76, 190.
Larsdatter, Seigne (Kjøller), sko 1677.7.4. på 28. sg. Olsker, søster til ovennævnte
Karen og Anna. G. Didrich Larsen Hollænder, s.d.
Side 76, 190.
Larsdatter (Lauritsdatter), Sidsel, død 1679-81. G. Haagen Sonnesen RØnnebye
(1609-1665), sognepræst i Klemensker. Mindst 6 døtre. - Gg Klemensker 1665.6.8.
Oluf Jensen Aalborg, s.d. I dette ægteskab en søn: Jens Olsen, se Bp A 72.
Side 107, 128, 171, 173.
Larsen, Anders. Boede 1719 på Bagergård, 20. sg. Rutsker. G. Margrethe Torkildsdatter.
Side 128.
Larsen, Hans, sko 1727 på 2. sg. Tornegård i Rutsker, sØn af Lars Hansen på Bjørnegård, 10. vg. Klemensker, sko 1720. - Hans Larsen boede før 1723 på Tækkeregård,
44. sg. Rutsker. G. Karen Andersdatter, død 1755.
Side 150.
Larsen (Laursen), Thor, sko 1677.14.2. på Tornegård, 2. sg. Rutsker, kirkeværge, sØn
af Lars Andersen smst., død ca. 1648. (BLJ 1718/42 fol. 18 b). - G. Karen Pedersdatter
(1631-1713) s.d. (Hun gg Hans Svendsen, s.d.)
Side 77, 78, 150, 196.
Lesler, Jens Pedersen, f. 1677, begr. Nyker 1717.7.6., 39 år, landstingsskriver, proprietær på Kyndegård, sØn af Peder Sandersen Lesler smst., sko 1688.20.9. og Martha
Jensdatter Sode (1647-1697). MMS 19. - G. Karen Andersdatter Aalborg (16821741) s.d.
Side 124, 142, 163, 164.
Lorentzen, Johan, se Abroe.
Side 160.
Madsen, Hans, bødker i Hasle, vidne i retssagen 1721.
Side 89, 213.
Madsen, Jens, se Trelleborg.
Side 129, 187.
Madsen, Lars, sko 1706, søn af Mads Olsen Væver, sko 1687.2.9. på Stangegård, 42. sg.
Klemensker, og Biritte Jensdatter. G. Sidtzele Hansdatter.
Side 124.
Madsen, Oluf (Ole), Stangegård, 42. sg. Klemensker, broder til ovennævnte.
Side 124, 125.
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Marcher, se Borringholm.
Marchmand, Hans, købmand i RØnne, begr. 1695.18.2. G. 1680 Barbara Mortensdatter Bohn, begr. RØnne 1723.26.8., enke efter Jens Hansen (Stuve) og senere g.
Simon Holst, se Holst. - Stamt. Bohn 23.
Side 129.
Mathisen, Ole (Oluf), karl på Kjøllergård i Klemensker, vidne i retssagen.
Side 88,132, 133, 146, 170, 199-200,202-203,210.
Mikkelsdatter, Bodil, f. 1682, datter af Mikkel Jensen på Skovgård, 65. sg. Vestermarie (sk. 1717.2.11. på Smedegård, 17. sg. Knudsker) og Bendte Mogensdatter, sko
1693.20.9. på 65. sg. Vestermarie. - G. Christen Hansen Rømer, s.d.
Side 86.
Mogensdatter, Bodil (Boel), sko 1737.12.3. på 35. sg. Klemensker, datter af Mo~ns
NielSen (1622-1704) på Kåsbygård, 3. sg. Rutsker, og Kirstine Jensdatter (16371717) begr. Aaker. - G. 1698.9.1. Rutsker med Peder Hansen Rytter, f. 1655, sk.
171 1.2.3. på Vestre Hul1egård, 22. sg. Nyker. - Gg Nyker 1712.16.3. Svend Jørgensen, s.d.
Side 93, 166.
Mogensen, Jens, f. Nyker 1656, begr. Rutsker 1695.28.6., gI. 39 år 5 mdr. 2 uger og
l dag, sk. 1695.9.7. på østre Rosendalegård, 28. sg. Rutsker, sØn af Mogens Jensen,
sk. 1681.6.10. på Buldregård, 13. sg. Nyker, og Karen Hansdatter, sko 1679.29.10. G. Ru:sker 1679-81 med Ellen Thorsdatter (1655-1711), s.d.
Side 83, 84, 139.
Mogensen, Jens, f. 1665 i Klemensker, begr. 1733.15.5. i Rutsker, 68 år, sØn af
.gamle Mons Monsen« på 2. sg. i Skrobbe i Klemensker, sk. 1707.5.5., og Margrethe
Hansdatter, sko 1714.17.1 I. - G. Rutsker 1696.6.1. med Ellen Thorsdatter, s.d. Gg
Klemensker 1711-12 med Dorthe Hansdatter, f. 1688, begr. Rutsker 1777.26.4., 89
år, datter af Hans Bendtsen på Siegård, 67. sg. Klemensker, s.d. og Margrethe Nielsdatter. - Beboede østre Rosendalegård, 28. sg. Rutsker til 1724, derefter Julegård,
38. sg. Rutsker. (Dcrthe Hansdatter gg 1733 Hans Larsen (1701-1756), sØn af Lars
Thorsen og Anne Marie Ande~sdatter, s.d.)
Side 84.
Mogensen, Jens, f. 1670 i Rutsker, begr. 1715.1.3., 45 år, sØn af Mogens Pedersen,
sko 1684, og Margrethe Jensdatter på Vestre Rosendalegård, 29. sg. Rutsker, som
Jen" M. overtog. - G. Rutsker 1692.14.2. med Margrethe Mogensdatter, f. 1672 i
Nyker, datter af Mogens Jensen, sk. 1681.6.10. på Buldregård, 13. sg. Nyker, og
Karen Hansdatter. (Margrethe M. gg Rutsker 1722.19.6. med Peder Aagesen, f. 1658,
begr. 1735.10.10., 77 år og 9 mdr., Spannergård, 47. sg. Rutsker. - .Margrethe Peder
Aages« begr. 1740.22.5., gI. 69 år.)
Side 84.
Mogensen, Morten, kaptajn, f. 1651, begr. Nyker 1725.8.3., 74 år, Søndregård, 12. sg.,
sØn af Mogens Jensen, Buldre.;ård, 13. sg. Nyker, sk. 1681.6.10., og Margrethe Mortensdatter, død 1654. - G. ca. 1670 Kirsten Christensdatter Piil, f. 1651, begr. Nyker
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1724.4.12., 73 år 19 uger, datter af Christen Pedersen, sko 1678.19.11. på Vestre
Pilegård, 69. sg. Klemensker og Karen Andersdatter, sko 1699.17.2. - Thurah 81 BS 18/110 og 131.
Side 159.
Mogensen, Niels, skipper og borger i Hasle. G. 1700.5.3. med Bartha Nielsdatter
Gumløs, f. 1662, begr. 1739.3.2., 77 år, datter af kaptajn Niels Gumløs (GummelØs), s.d.
Side 119, 161, 170.
Monsdatter, Walborig, se Klov.
Side 111.
Monsen, se Mogensen.
Mortensen, Hans, sko 1771.22.8., Lokkegård, 33. sg. Klemensker, sØn af Morten
Jacobsen, Bjergegård, 29. sg. Klemensker, sko 1702.13.3., og Sidsel Hansdatter RØmer.
- G. Sidsel Svendsdatter, f. 1689, datter af Svend Nielsen, 16. sg. østerlars, sk.
1694.6.6., og Kirsten Pedersdatter, s.d.
Side 162.
Muller, Ancher Anthony (d. ældre), f. 1654 i Kalundborg, begr. Svaneke 1716.18.3.,
landsdommer på Bornholm, ejer af Vallensgård i Aaker m. m. G. Magdalene Margrethe Heseler, f. 1652 i Haderslev, begr. Svaneke 1706.6.12., 54 år, enke efter borgmester Poul Koefoed, Svaneke, sk. 1686.13.8. Bp B 24. - Gg Anna Cathrine FrØrup.
MMS 3 - BS 11/141.
Side 77, 124, 139, 149, 155, 160, 163, 164, 187, 191.
Nansen, Michel, f. 1685 i København, begr. Svaneke 1747.14.3., 62 år. landsdommer
på Bornholm, sØn af Hans Nansen d. yngre, borgmester i Kbh. - G. 1717.13.5. Agnethe Elisabeth Muller, dbt. 1695.9.12., begr. Svaneke 1723.26.5., datter af ovennævnte
A. A. Muller. MMS 9. - Gg 1725.14.7. Karen Wolfsen, datter af Diderich Wolfsen,
borgerløjtnent og købmand i Svaneke (1669-1740) og Barbara Mortensdatter Bohn.
MMS 22. BS 29/122.
Side 123, 1tj8, 160.
Nielsdatter, Karen, f. 1661, begr., 1729.17.7. Nyker .i sin Alders 68. Aar, blev siug
om Middagstid og døde ved 3 slet om Eftermiddagen.« Var datter af Niels Torkildsen,
s.d. og Kirstine Oluf Koefoedsdatter på 26. sg. Nyker. G. ca. 1684 Nyker med Jørgen
Svendsen, s.d. på østre Aabygård, 23. sg. Nyker, begr. 1718.28.3. - Gg Nyker
1720.20.12. med Jørgen Olsen Sonne, f. ca. 1697, s.d.
Side 78, 93, 166, 167.
Nielsdatter, Lene, f. Sandvig 1664, begr. Aaker 1729.10.10., 65 år, datter af arkelimester Niels Jørgensen, død 1693.16.3., og Margrethe ... G. ca. 1685 Poul Hansen
Ancher (1630-1697), sognepræst i Hasle-Rutsker, s.d. Gg Hasle 1698.5.8. med byfoged i Hasle Eskild Nielsen. s.d. - Ggg Hasle 1709.3.11. med stadskaptajn i Aakirkeby
Gregers Christensen, dbt. Aakirkeby 1662.27.7., begr. smst. 1737.25.11.
Side 110, 118.
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Nielsen, Eskild, by- og herredsfoged i Hasle og NØrred herred fra 1697., sko 1706.7.7.
- G. Lene Nielsdatter, se ovenfor.
Side 126, 162, 196.
Nielsen, Hans, henrettet 1696.28.7. (BS 14/42-44). Var sØn af arkelimester Niels
Jørgensen i Sandvig, sk. 1693.16.3., og Margrethe. Se Lene Nielsdatter ovenfor. G. Anne Marie Leopoldsdatter.
Side 79, 80, 81, 193.
Nielsen, Henrik, dræbt 1659.9.7. (BS 14/42-44), broder til ovennævnte Hans Nielsen og Lene Nielsdatter. G. Elisabeth Clausdatter. (Hun gg Mogens Clausen Torn, s.d.)
Side 79,80, 191, 192.
Nielsen, Jens (Borringholm) , byfoged i Hasle 1711-18.
Side 142.
Nielsen, Lars, kvartermester, f. 1661, begr. Olsker 1734.20.5., Habbedamsgård, 5. sg.
Olsker, sØn af Niels Abrahamsen, 31. sg. Vestermarie, og Anne Jørgensdatter, sk.
1685.1.10. på 50. sg. Vestermarie. - G. Anne Pedersdatter, f. 1665, begr. Olsker
1734.27.5., datter af Peder Laursen, bestyrer på Vallensgård, Aaker. BS 28/143 ff.
Side 88, 123, 127-128, 141, 144, 148, 178.
Nielsen, Niels, herredskaptajn, død 1737 på Bridsensgård, 9. sg. Olsker, sØn af Niels
sko 1700 på Skovgård, 4. sg. Olsker. G. Maren Jørgensdatter, død 1738, datter
af Jørgen Nielsen (1617-1693) på 1. vg. Birkesgård el. Brøddegård i Olsker og Sidsel
Jensdatter, sko 1702.21.7.
Side 186.
Niels~n,

Nielsen, Ole (Oluf), f. 1644, begr. Aaker 1719.18.2., 75 år, på 26. sg. »1 Grødby<,
løjtnant, sØn af Niels Nielsen, herredsfoged i Søndre herred, begr. 1653.18.4., og
Maricke Olsdatter Koefoed, f. 1617, begr. 1670.9.4.,53 år, på 33. sg. Aaker. (Maricke
datter af Oluf Koefoed, Blykobbegård, Nyker. Bp A 162). - G. Else Ibsdatter, f. 1645,
begr. Aaker 1726.29.5., 80 år 7 mdr., datter af Jep Pedersen (1592-1676) på Store
Loftsgård, 28. sg. Aaker, og Karen Jensdatter, sko 1684.16.4. på 25. vg. Aaker.
Side 76.
Nielsen, Rasmus, ritmester, senere major, Store Kannikegård, Bodilsker, f. 1662, begr.
Bodilsker 1733.27.5, stifsøn af Peder Thorsen på Gadebygård i østermarie, s.d. - G.
Magdalene Sanne, begr. 1704.19.12., datter af sognepræst i øs~erIars·Gudhjem Oluf
Nielsen Sanne og Maren Hansdatter Ancher. BS 38/88. Bp A 129 anm. Gg Anna
Margrethe von Giitzow. BS 2/47. - 3/159 -179.
Eide 149.
Nielsen, Svend, sko 1694.6.6. på Strandbygård, 16. sg. østerlars, sØn af Niels Jørgensen, sk. 1704. på Nørregård, 5. sg. østerlars, og KiØnniche Hansdatter, sko 1700. G. Kirstine Pedersdatter, S.d.
Side 76.
Pedersdatter, Anna, tjenestepige på KjØllergård, vidne i retssagen.
Side 145-146, 207-208, 212.
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Pedersdatter, Karen, f 1631, begr. Rutsker 1713.29.12.,82 år 8 mdr. 6 dage gI., datter
af Peder Rasmussen, Skovgård, 22. sg. Rutsker. - G. Thor Larsen, sko 1677.14.2. på
Tornegård, 2. S5. Rutsker, s.d. - Gg 1677 med Hans Svendsen, dØd 1720.26.11. på
Kjøllergård, 35. sg. Klemensker.
Side 77, 78, 83, 84, 85, 87, 139, 141,196.
Pedersdatter, Kirsten (Kirstine), dbt. Aaker 1655.9.12., datter af sandemand Peder
Ibsen, sko 1687.28.9. på Kuregård, 33. sg. Aaker, og Maricke Olsdatter Koefoed
(1617-1670), se Ole Nielsen. - Kirsten Pedersdatter g. 4 gange:
G. Aaker 1682-87 (lakune i kb.) Mogens Jørgen Ibsen, sko 1687. 1 datter.
Gg Aaker 1688. Svend Nielsen, sko 1694.6.6. på 16. sg. østerlars, s.d. - 2 børn.
Ggg østerlars 1696-97 Hans Larsen Kjøller, 35. sg. Klemensker, sko 1704.11.3. Ingen
bdrn.
Gggg Oluf Rasmussen på Klint, 19. sg. Vestermarie (Almegård), sko 1709.10.6. Undentagskontrakt med sØnnen Peder Svendsen på 16. sg. østerlars dateret 1717.27.2.
Side 76, 86, 162, 190, 191, 194.
Pedersen, Didrich, sko på Hintzegård, 34. sg. Klemensker 1742.14.3. - G. Borrita
Olsdatter, sko 1727. på 39. sg. Klemensker, datter af Ole Madsen (Væver). Gg Ellen
Pedersdatter. Boede en tid på 42. sg. Klemensker.
Side 124, 125. .
Pedersen, Esber, Hakkeledgård, 64. sg. Vestermarie. G. Kirstine Arristdatter.
Side 131.
Pedersen, John (Joen), Enesgård, 6. sg. Rutsker.
Side 127.
Pedersen, Niels (1699-1756) Svend Jørgensens stifsøn. Se Kirstine Jørgensdatter.
Side 205.
Pedersen, Thercild (Torkild), dbt. Nyker 1710.1.6., begr. 1752.4.3. Nyker, kaptajn
for Vester herred, sandemand og ejer af V. Hullegård, 22. sg. Nyker, sØn af Peder
Hansen Rytter (1655-1711) og Bodil Mogensdatter, s.d. G. Anna Hansdatter, enke
efter Jens Andersen Torn, sko 1734 på 12. vg. Klemensker.
Side 166, 167.
Pedersen, Thor, Bakkegård, 21. sg. Rutsker, f. 1638, begr. Rutsker 1713.16.10., sØn
af Peder Rasmussen, Skovgård, 22. sg. Rutsker. G. Gertrud Andersdatter, (1642-1699),
datter af Anders Nielsen, Samsingsgård, 63. sg. Klemensker, sko 1681. Gg Anna
Wefstdatter (1678-1719), datter af Wefst Pedersen, Maegård, 3. sg. Olsker, sko 1727,
og Margrethe Hansdatter, sko 1729.
Side 86, 194.
Pedersen, Thor, dbt. 1691.15.3. østermarie, begr. 1740.27.8. Nylars, sØn af Hans
Svendsens stifsøn Peder Thorsen, s.d. og Elisabeth Nielsdatter. G. 1717.25.2. østermarie med Elisabeth Sørensdatter, dbt. 1690.9.7. i østermarie, begr. Nylars 1760.6.3.,
68 år, datter af sognepræst i østermarie SØren Laursen Borringholm (1646-1713) og
Margrethe Jochumsdatter Thiesen. BS 38/95 (kalder hustruen Margrethe Christensdatter). - Thor Pedersen overtog efter sin mormoders død Store Strandbygård,
8. sg. Nylars.
Side 129.
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Pop, Henrik Johansen, byfoged i Hasle 1690-92. Auktion i hans bo 1693.1004.
Side 120, 121, 155, 170.
Poulsen, Hans, byfoged i Hasle, se Busch.
Rasch, Jes, begr. Rønne 1734.2.4., auktionsdirektør, ejer af Rønne mølle. sØn af
kaptajn Philip Rasch (1648-1722) og Kirstine Hermansdatter Bohn. G. Mette Bohn,
f. 1681, begr. 1755.21.11. RØnne. Stamt. Bohn 68. BS 31/78.
Side 96,104,108-109,113,122-123,137,153,156-157,168,189.
Rasch, Mathias, landsdommer, f. 1638, død RØnne 1723. G. RØnne 1664.9.10. Kirstine Madsdatter Bohn, f. 1624, begr. 1715.14.3. RØnne, enke efter Herman Clausen
Bohn. BS 20/26 og 29/117. Stamt. Bohn 68.
Side 81, 126, 131, 192, 194.
Rasmusdatter, Lisabeth, s(' Borringholm.
Rasmusdatter, Sidsel, sko 1711.30.4. på Skomagergård, 34. sg. Olsker, datter af Rasmus
(Pedersen?) og Anna Pedersdatter, sk. 1703.28.11. på Tøndekullegård, 15. sg. i
Klemensker (gg Peder Hansen). - Sidsel g. Hans Pedersen Høg, Vestre Rosendalegård,
29. sg. Rutsker, begr. 1697.13.11., sk. 30.11. - Gg Rutsker 1698.3.8. Peder Didrichsen, s.d.
Side 85, 87,163, 195.
Rasmussen, Clemen - Rasmus, se Borringholm.
Side 120, 122.
RØmer, Christen Hansen. sØn af nedennævnte Hans H. Rømer. - Boede ca. 1707-15
på Kjøllergård, 35. sg. Klemensker. Derefter ca. 1715-38 på Stangegård, 42. sg.
Klemensker. Begge steder på pant eller til leje. Overtog senere RØmeregård, 52. sg.
Vestermarie, hvor han endnu boede ved skiftet efter sin datter Karen 174504.11.,
gift med Svend Jørgensens sØn Peder Svendsen på 23. sg. Nyker. - G. Bodil Mikkelsdatter, S.d. BS 10/50.
Side 86, 88, 91, 96, 104, 108, 109, 113, 123, 125, 137, 151-153, 156-157, 161,
168, 189,203-206.
RØmer, Hans Hansen ca. 1654-1742, kornet, Rømeregård, 52. sg. Vestermarie. G.
Borrithe Christensdatter (Piil), sko 1720.5.7., datter af sandemand Christen Pedersen
på Vestre Pilegård, 69. sg. Klemensker, sko l678.19.11. og Karen Andersdatter, sk.
1699.17.2. - BS 18/131 samt 10/50.
Side 124, 149.
Sandbye, Jørgen Axelsen, død 1725, sognepræst i Klemensker 1704-25. G. RØ
1698.26.7. Margrethe Christensdatter Lind, datter af sognepræsten i RØ Christen
Christensen Lind og Martha Orck. BS 38/66.
Side 91, 125, 154, 172,202.
Schade, SØren Hansen, magister, sognepræst i Ol sker-Allinge 1693-1712. G. Else
Cathrine Wognsen, datter af amtsskriver på Bornholm Anders Wognsen. BS 38/73.
Side 153.
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Schor, Hans Henrik(sen), død 1718. amtskriver og proviantforvalter på Bornholm.
G. 1700.22.6. Elsebeth Koefoed. datter af borgmester i Svaneke Poul Koefoed og
Magda1ene Margrethe Heseler. Bp 8 24 og 59. - Z II/94.
Side 120, 121, 127, 155, 192.
Skotving, Peter Harding, se Harding.
Side 129.
Slache, Frederich, skifteskriveren Nikolaj Brugmans fuldmægtig. Antagelig identisk
med »orgenist« Friderich Slache, begr. i RØnne 1745.9.7., 72 år. G .... Gg RØnne
1737.3.8. Ingeborg Andersdatter.
Side 96,104,108,109,113,123,137,153,156-157,168,189.
Sode, Herman Hansen, f. 1672, begr. Nyker 1720.9.11., proprietær på Vellens-;ård,
sØn af sognepræsten i Nyker Hans Jensen Sode (1633-1685) og Kirstine Hansdatter
Kofoed. BS 38/35. G. Kirstine Olufsdatter, begr. 1745.4.12. i Nyker. (Hun gg Christen Hansen (1692-1755), sØn af Hans Svendsens stifsøn Hans Thorsen på 13. sg.
Nyker, s.d.)
Side 116, 186.
Sonne, Jørgen Olsen, f. ca. 1697, død før 1759.5.2., kaptajn, sØn af nedennævnte
Oluf Olsen Sonne, sognepræst i Hasle-Rutsker, og Johanne FrØlund. G. Nyker
1720.20.12. med Karen Nielsdatter (1661-1729) på østre Aabygård, 23. sg. Nyker,
moder til arvingerne i KjØllergårdsskiftet. Gg Nyker 1729.3.12. med Karen Andersdatter Aalborg på Kyndegård (1681-1741), s.d. - Ggg Nyker 1742.13.1. med Else
Pedersdatter, f. 1718, datter af Peder Hansen (1661-1727) på Blykobbegård, Nyker,
og Elsebeth Olsdatter (1689-1753).
Side 93, 216.
Sonne, Ole (Oluf) Olsen 1675-1725, sognepræst i Hasle-Rutsker 1717-1725. sØn af
Oluf Nielsen Sonne, sognepræst i østerlars-Gudhjem, og Maren Hansdatter Ancher.
BS 38/88. - G. Neksø 1696.15.7. Johanne Frølund, f. 1673, død Hasle 1726.14.6.,
datter af byfoged i Neksø Mikkel Frølund. BS 38/55.
Side 93,124,137,154,161,165,168,183,189,198,204-205,207.
Stege, Jens Andersen, byfoged i Hasle 1692-96.
Side 193.
Svendsen, Hans, død 1720.26.11. på KjØllergård, 35. sg. Klemensker, arveladeren i
Kjøllergårdsskiftet. Var sØn af Anna Hansdatter, s.d. og Svend ... - Var ældre end
broderen Jørgen Svendsen, der var født 1656. - G. 1677 med Karen Pedersdatter,
s.d. (1631-1713), enke efter Thor Larsen, sk. 1677 på 2. sg. Tornegård i Rutsker.
H. S. beboede denne gård som opsidder, til han 1716 flyttede til sin ejendom Kjøllergard, 35. sg. Klemensker.
Side 75-215 (nævnes på de fleste sider).
Svendsen, Jørgen, f. 1656, begr. 1718.28.3. Nyker, 62 år, sko 1718.30.3. på østre
Aabygård, 23. sg. Nyker. Var kirkeværge. J. S. var sØn af Anna Hansdatter s.d. på
KjØllergård, 35. sg. Klemensker og hendes 1ste ægtefælle Svend ... G. ca. 1684 Nyker
med Karen Nielsdatter (1661-1729) s.d.
Side 77, 78, 89, 93, 165.
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SØrensen, Claus (1674-1751), sognedegn i Hasle-Rutsker. (SSD: 204: var her i 47 år),
sØn af sognepræst i østermarie SØren Laursen (1646-1713) BS 38/95. G. Hasle
1710.5.1. Maren Margrethe Poulsdatter Ancher (1688-1751), datter af Poul Hansen
Ancher, s.d., og Lene Nielsdatter, s.d.
Side 155.
Thiesen, Peder, prokurator i Svaneke. G. 1691. (trol. 27.3.) Kirstine Koefoed, f. 1670,
datter af kaptajn Jens Pedersen Koefoed, Maglegård, østermarie. - Bp A 108. BS 2/49.
Side 142.
Thorsdatter, Ellen, Hans Svendsens stifdatter. F. ca. 15.12.1654 Rutsker, begr. smst.
1711.23.5., 56 år og 5 mdr. - G. ca. 1680 Jens Mogensen (1656-1695) på østre
Rosendalegård, 28. sg. Rutsker, s.d. - Gg Rutsker 1696.6.1. Jens Mogensen (16651733), s.d. - Ellen var dat\..·· af Thor Larsen, s.d. på Tornegård, 2. sg. Rutsker, og
Karen Pedersdatter (1631-171. ), s.d.
Side 78,83,84,87, 139, 196.
Thorsen, Hans, Hans Svendsens stifsøn, f. 1666 i Rutsker, begr. Nyker 1730.16.6 .
• i sin Alders 64. år.«, sØn af Thor Larsen, s.d. og Karen Pedersdatter (1631-1713)
på 2. sg. Rutsker. Arvede l. sg. Rutsker, men boede på Buldregård, 13. sg. Nyker.
G. Nyker 1690.6.4. med Margrethe Mortensdatter, f. 1671, begr. Nyker 1736.11.1.
.i sin alders 64. år og 5 mdr.«, datter af kaptajn Morten Mogensen (Nyker) og Kirsten Christensdatter Piil på 5øndregård, 12. sg. Nyker, s.d. Bp B 70 fodnoten, BS
18/131 og Thurah 81.
Side 78, 83, 124, 139,140, 142, 161.
Thorsen, Johan, byfoged i Hasle 1706-11.
Side 162, 163.
Thorsen, Lars, Hans Svendsens stifsøn, f. ca. 1669 i Rutsker, sØn af Thor Larsen, s.d.
og Karen Pedersdatter (1631-1713) på 2. sg. Rutsker. Boede 1694-1716 på Ingemarsgård, 36. sg. Rutsker, 1716-1723 på Tornegård, 2. sg. Rutsker. G. ca. 1694 med
Anne Marie Andersdatter, s.d.
Side 78, 82-84, 86-88, 123, 139, 142, 144,150-151,161, 196-197.
Thorsen, Peder, f. 1650-60, begr. østermarie 1719.1.5., 59 år gI. (Altså født 1660,
men må have været ældre, muligvis 69. Præsten kan have hØrt 69 som 59. J. Th.
Sassersen.) G. 1680 med Boel Rasmusdatter, død 1686, enke efter Niels Ibsen på
30. sg. Østerlars. (Hun havde af dette ægteskab sØnnen Rasmus Nielsen, major, Store
Kannikegård, Bodilsker.) - Peder Thorsen gg Nylars med Elisabeth Nielsdatter, f.
1669, begr. 1707.5.3., datter af Niels Jensen (1641-1695) og Karen Pedersdatter
(1646-1717) på Store Strandbygård, 8. sg. Nylars. - Ggg Klemensker med Sejne
]ensdatter, f. 1654, begr. østermarie 1723.29.1.,68 år 9 mdr., enke efter Hans Mogensen, 1. sg. Klemensker, sko 1707.1.3. Peder Thorsen var sØn af Thor Larsen, s.d. og
Karen Pedersdatter s.d. på 2. sg. Rutsker, altså stifsøn af Hans Svendsen på KjØllergård.
Side 78, 83, 89, 128, 139, 140, 142, 161, 178.
Tidemand, Hans, skipper i RØnne. G. Margrethe Jørgensdatter, datter af Jørgen
Nielsen (Juul) på Brøddegård, l. vg. Olsker, og Sidsel Jensdatter, sko 1702. BS 28/141.
Side 122.
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Torkildsen, Niels, f. 1631, begr. Nyker 1700.2.11. på Nordre Mulebygård, 26. sg.
Nyker, sØn af sandemand Torkild Pedersen, østre og Vestre Aabygård, Nyker. G.
Kirstine Oluf Koefoeds datter, sko 1683. (fra Blykobbegård). Gg Barta Christensdatter
Pi il (1661-1690) fra V. Pilegård, Klemensker. (BS 18/131) Ggg Nyker 1691.26.10.
Mette Nielsdatter, datter af sognepræsten i Aaker-Aakirkeby Niels Madsen Lund og
Margrethe Dideriksdatter. (BS 38/122).
Side 78.
Torn, Mogens Clausen, herredsfoged i NØrre herred og birkefoged 1714-29 i Hammershus birk samt byfoged i Hasle 1718-1729, sØn af Claus Hansen, Vallegård, Nyker,
sko 1694.28.11. og Elsebeth Berrildsdatter, sko 1699.24.2. - Begr. Allinge 1737.1.2. G. Elisabeth Clausdatter, enke efter Henrik Nielsen, Sandvig, sd.
Side 130,154,197,199,207-208,211.
Trelleborg, Jens Madsen, borger i RØnne, sØn af Mads Pedersen, RØnne, og hustru
Johanne, gg Mads Pedersen Viborg, byskriver i RØnne. - G. Barbara Chistoffersdatter,
død 1705. datter af Christoffer Hansen, RØnne, og Barbara Anders Rosmans datter. Gg ..... , der som enke giftede sig med Henrich Iversen, s.d.
Side 122, 129, 182, 187.
Ulfeldt, Corfitz (1606-64), dansk rigshofmester. Sad fængslet på Hammershus 166061 sammen med sin hustru Leonora Kirstine (1621-98), datter af Christian den Fjerde.
Side 80.
Wefstdatter, Kirsten, f. Ol sker ca. 1692, død i RØ efter 1758., datter af Wefst Pedersen, 3. SJ. Olsker, se Jens Wefstsen. - G. 1715 Olsker med Markus Markussen, f. 1695,
sko 1720.27.9. på 4. S'S. Brøddegård (eller Markusgård) i RØ, sØn af Markus Hansen,
sko 1695.3.6. og Anna Ibsdatter, sko 1697.12.8. smst. - Kirsten W. gg 1721 med Hans
Jørgensen, f. 1685-87 i Nyker, sko 1722.18.2. s.d. - Ggg RØ 1722 med Lars Pedersen,
sko 1748.17.4. på 4. sg. RØ, sØn af Peder Henrichsen og Karen Larsdatter, 15. sg. RØ.Gggg ca. 1748 med Hans Pedersen West, f. 1723 i Rutsker, sko 1758.6.6. på 4. sg.
RØ, sØn af Peder Hansen (1685-1738) og Anna Hansdatter (I700-1765) på Vestergård, 5. sg. Rutsker.
Side 93.
Wefstsen, Jens, sko 1759.12.11. på Skovgård, 4. sg. Olsker, sØn af Wefst Pedersen på
Maegård, 3. sg. Olsker, sko 1727.12.2., og Margrethe Hansdatter, sko 1729.7.7. G. ca.
1701 med Kirsten Samsingsdatter (Buch), død 1731 (enke efter Niels Nielsen, 4. sg.
Olsker, sko 1700.). - Gg Olsker 1734.9.4. Bolette sørensdatter, enke efter degnen
Peder Rosendal (1678-1733). SSD 206. (Bolette var antagelig datter af sognepræsten
SØren Hansen Schade, s.d.)
Side 128.
Wefstsen, Lars, f. 1685 i Olsker, begr. Nyker 1738.13.10. i sit 54. år, sØn af Wefst
Pedersen, 3. sg. Olsker, se Jens Wefstsen. G. Nyker 1717.8.10. med Kirstine Jacobsdatter, f. 1642, begr. Nyker 1728.10.12., 85 år 11 mdr., datter af Jacob Jensen på
14. vg. Bakkegård, Nyker. Kirstine var enke efter løjtnant Hans Giødich på Bukkegård, 27. sg. Nyker. - Lars W. gg 1729 med Valborg Bendtsdatter Kloe, dbt. Rutsker
1707.5.8., sko Nyker 1774.21.6., datter af Bendt Jørgensen Kloe (1679-1760) og
Kirsten Hansdatter på Tornbygård, 62. sg. Klemensker.
Side 197.
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Zahrtmann, Marius Kristian (1861-1940), læge, historiker. Biografi
Mænd- (Rønne 1948) samt BS 27 lIX.
Side 75, 79.

»Klippeøens
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BLS (I Landsarkivet, København).
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Bornholms Nørre herreds tingbog
NHT (I Landsarkivet, København).
Bornholms Nørre herreds skøde- og
NHSP
panteprorokol
(I Landsarkivet, København).
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(v. Johs. Knudsen, 1926) = RRK
Sjællands Stifts Degnehisrorie
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Da ord- og sagforklaringer i skiftet og
retssagen ofte vil kræve megen plads for
at være fyldestgørende, henvises til (foruden leksika):
Johan Hvidtfeldt: Håndbog for danske
lokalhistorikere.
J. C. S. Espersen: Bornholmsk Ordbog.
Se også registerbindene til Bornholmske
Samlinger, bind 39 og 40.

Xeroxkopi af skiftet og retssagen findes på Centralbiblioteket i Rønne.
L. Skovgaard.

KNUTSGILLEN OCH AV S:T KNUD
pAVERKADE SOCKENGILLEN
pA BORNHOLM

Af kyrkoherde Curt Wal/in} Tomelilla, Sverige

Forfoljd av upproriska jyder ljot konung Knud Svensen en bråd
dod i S:t Albani kirke i Odense 1086 10/7. Hans hårda regemente
hade icke kun nat fordragas av frihetsalskande bonder och storman.
Klerkerna havdade daremot en rakt motsatt mening. For dem
tedde sig Knud Konge som kyrkans store valgorare och hans konungagarning som ett Guds nådefulla verk. Darfor sorjde de for
hans ståndsmassiga begravning och helgonforklaring. Den forne
vikingahovdingen blev S:t Knud, Danmarks nationalhelgon. Klosterkyrkan i det omkr. 1100 stiftade benediktinerklostret i Odense
blev hans gravkyrka, den vittberomda S:t Knuds kirke, med tiden
en hela Nordens vallfartskyrka. For att mojliggora denna maktiga
kyrko- och klosteranlaggning utskrevs en årlig kollekt over allt
Danmarks land, den s. k. Knudsskuden. Bornholmarna, som genom
Knuds hjaltemodiga insats befriats från »Blod-Egils« tyranni, undsluppo icke denna pålaga. 1
Ett nytt, for den kyrkligt-politiska utvecklingen betydelsesfullt
furstemord agde rum 1131 7/1. Knud Konges brorson, Knud Lavard eller Knud Hertug av Slesvig, nedhoggs forsåtligt i Haraldsted skog i narheten av Ringsted av sin kusin, kungasonen Magnus
Nielsen. Den mordades martyrgrav reddes i benediktinernas klosteranlaggning i Ringsted. Sjællands ledande adel och klerkerna i Ringsted medverkade till att Danmark genom honom fick ett nytt inhemskt helgon, S:t Knud Hertug. Han kom framfor allt att galla
som Sjællands och de aldsta Knutsgillenas skyddspatron.2
Som varaktigr minne av den vasterifrån inspirerade Knudskulten
uppkom på Bornholm sockennamnet Knudsker med socknens vid
mitten av 1100-talet uppforda Knudskirke.
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Redan fore 1177 hade Sjælland befriats från Knudsskuden till
Odense S:t Knud. Man skulle i stallet inleverera en liknande kollekt
til S:t Knud i Ringsted. Ar 1193 skedde samma forandring betraffande Knudsskuden i Halland. 2 Om Knudsskuden i Skåne och Blekinge ar ingenting dokumentariskt kant. En 1245 17/2 utHirdad
påvlig bekraftelse på Knudsskuden till Odense omfattar aven Bornholm, men som enda ostdanska provins. Man kan darfor ifrågasatta, om bestammelsen verkligen efterlevts bland bornholmarna.
Under alIa forhållanden var Knud Hertug av Ringsted fr. o. m.
mitten av 1100-talet och ett sekel framåt helgonet på modet i hela
Ostdanmark. Att - som hittills skett aven i vetenskapliga sammanhang - enbart utifrån en kultstaty av S:t Knud med kungakrona
beteckna Knudskirke i Knudsker som helgad till Knud Konge ar
darfor forhastat. 4 Dartill kommer att aven Knud Hertug såsom
konung over obotriterna, en slavisk folkstam i nuv. Mecklenburg,
med ratta kan kombineras med såval kungatitel som kungakrona.
Några tidiga kalendarier upptaga honom också såsom Canvtvs rex
(Knud Konge) på Knud Hertugs minnesdagar. 5
Man skulle kunna formoda, att åtskilliga Knutsminnen funnits på
Bornholm. Av L. Thuras 6 utredning 1756 framgår, att Knudskirke
med sin kultstaty i Knudsker var det enda i sitt slag. Eventuella
muntliga traditioner synas red an då vara doda. Den omfattande ortnamnsinventering, som sedan 1951 foreligger i »Bornholms Stednavne«, verifierar forekomsten av ett fåtal ortnamn med »Knud«
som huvudled. 7 Om de i likhet med Knudsker ha medeltida ursprung ar emellertid okant. Daremot har Knutslitteraturens kataloger over Knutsgillen i det medeltida Danmark icke upptagit
något enda sådant på Bornholm. 8 Detta har varit agnat att vacka
forvåning, eftersom denna typ av gillen sedan lange kunnat belaggas for vitt skiida orter inom Valdemarernas vidstrackta valde. Det
stora flertalet synes ha var it i verksamhet redan vid slutet av 1100talet. Någon gång under perioden 1170-1182 sammanslOtos de på
Valdemar I:s initiativ och fingo karaktaren av ett maktigt handelskompani med inriktning på Ryssland. 9 Genom sitt geografiska lage
borde Bornholm ha varit predestinerat till att inlemmas i denna
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Knutsbetonade intressessfar och bH en viktig stOdjepunkt i Valdemarernas ostersjovaide.
Sporsmålet om Knutsminnena på Bornholm har mer an lokalbetonat intresse. Det beror Knutsgillena i allmanhet, det medeltida
Danmarks markligaste och maktigaste gilleskongregation. Men
framfor allt ar det av betydelse for kannedomen om Valdemarernas problemfyllda ostersjopolitik.
I ett par under sen are år publicerade studier har forf. flyktigt
berort forhållandena på Bornholm. 1O Uppgiften ar yard en fordjupad undersakning. Endels galler det att dokumentariskt påvisa
forekomsten av bornholmska Knutsgillen. Utifrån har vunna resultat upptages till behandling den om majligt an mer intressanta
fråga, som i tillspetsad form kan formuleras så: Voro de valkanda
sockengillena på Bornholm ursprungligen Knutsgillen?
1. Knutsgillen på Bornholm
RØnne-Knudsker. Någon gång i borjan av 1800-talet går en till
namnet okand bornholmare och plOjer i ans fyndrika jord. Som vid
så många liknande tillfallen blottar plogbillen ett åldrigr foremål
av metal l. Det tages till vara och hamnar omsider hos en kapten
Hans Rømer. Han overlamnar det 1825 till Nationalmuseum i København. Har katalogiseras det som en omkr. 1400 tillkommen
sigillstamp i brons med en diameter av 7,8 cm, visande den kronprydde S:t Knud med spira i ena och riksapple i andra handen. Den
i majuskler formade inskriptionen lyder:
SIGILLUM CONVIVII SANCTI KANUT! RINGSTADENSIS.
Men fyndomstandigheterna ara dunkla: »Funden der paa Øen
ved PIØjning«. Den exakta fyndorten ar sålunda okand.
Såval stampens bildframstallning och inskription som sj alva fyndomsrandigheterna ha gett upphov till en mångfald tolkningar.
Forskningsronen formedia en i hag grad motsagelsefylld bild. n
Ekvationen ar i behov av hyfsning.
Vad sigillomskriften betraffar kan Ringstadensis från grammatisk synpunkt lika val foras till Convivii som till Sancti Kanuti. I
forra fallet blir oversattningen »Sigill for S:t Knuds gille i Ring-
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Sigillstamp.
Av Grandjean
han/Ord till
gruppen »Ikke
stedfæstede Gilder •.
Har tolkad som
tillhorande ett i
RØnne-Knudskertrakten verkande
Knutsgille.

sted« och i sen are fallet »Sigill fbr S:t Knuds av Ringsted gille«.
Ytterligare tvenne sigillstampar med exakt samma inskription daterade till 1200-talet - ara kanda i gipsavtryck. 12 Tyvarr ar
ingenting kant om fyndplatsen fbr originalstamparna. Aven om
Ringsted var det Knutsbetonade gotlandsfararkompaniets central..
ort, fbrefaller det icke bvertygande att rakna med icke mindre
an 3 ))herrelbsa« sigill som urspr. tillhbrande Knutsgillet i Ringsted, framfbr allt som ett av dem med sakerhet påtraffats som
jordfynd på Bornholm. ))S:t Knud av Ringsted« var emellertid
aven fbr medeltidens bornholmare ett levande begrepp. Han var
från bbrjan hela gilleskongregationens skyddspatron. Av de båda
likvardiga bversattningarna valjer fbrf. sålunda ))Sigill fbr S:t
Knuds av Ringsted gille«.
Att stampens helgonbild ar fbrsedd med kungakrana kan an
mindre ges avgbrande betydelse, ett kategoriskt ståndpunktstagande
till Knud Konges fbrdel. Som ovan namnts var Knud Lavard icke
blott hertig av Slesvig uta n också konung av Obotritien. Med fullt
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berattigande kunde sigillgravoren avbilda honom med kungakrona.
Det av Henry Petersen havdade motsatsforhållandet mellan bild
och omskrift existerar sålunda icke.
Forf. har kun nat påvisa, att fr. o. m. sekelskiftet 1300 borjar
Knud Konge åberopas i såval Knutsskrån som sigillomskrifter. Icke
sallan nojer man sig med det indifferenta »S:t Knud«.13 Man har
kommit långt bort från de blodiga handelserna 1085 och 1131.
Mojligheten att skilja mellan de båda historiska personligheterna
blir allt mindre. En kung betyder mer an en hertig. Men »S:t Knud«
ar den gemensamma namnaren. Utvecklingslinjen tecknas i begreppen Knud Hertug - Knud Konge - S:t Knud. I den kyrkliga ikonografin upplever emellertid Knud Hertug vid medeltidens slut en
påtaglig renassans. Har aktuella sigill från omkr. 1400 intager
sålunda en marklig mellansrallning i Knutssigillens utvccklingshistoria.
Nyrops tes om att stampen endast av »en tillfallighet« påtraffats
på Bornholm forefaller långsokt. Han synes rakna med att en
affarsman eller annan resande medfort stampen från Ringsted eller
någon annan ort på Sjælland samt tappat den på Bornholm. Man
frågar sig: For vilket andamål skulle han ha fort den dit? Nyrop
underbygger sin hypotes med konstaterandet, att intet Knutsgille
ar kant på on. Genom påvisandet av Knutsgillet i Allinge (se nedan) faller denna »bevisforing«.
Uppgiften i »Bornholms Stednavne« om att stampen ar sockengillets i Knudsker gamla sigill kan icke bevisas. Det enda man med
sakerhet vet ar, att den utgor jordfynd hån Bornholm. Direkt felaktig ar den i detta sammanhang formedlade uppgiften, att »sockengillets gamla sigill« haft rex (konung) i inskriptionen.
For de tvenne sockengillen på Bornholm, som i sina skrån åberopa dedikationshelgon - Vester Marie Søndre och Nylarsker - ha
dessa helgon varit identiska med resp. sockenkyrkors. Darfor skulle
man kunna formoda, att sockengillet i Knudsker kallats »S:t Knuds
laug og gilde«. Gillets skrå namner emellertid intet harom. Det
ar icke heller kant, om de bornholmska sockengillena agt egna sigill.
Utredningen visar, att stampen bor ha tillhort ett Knutsgille på
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Bornholm. Att detta varit forlagt til! Knudsker kan mojligen formadas men med til!gangliga fakta icke bevisas.
Flertalet kanda med el tida Knutsgillen voro forlagda till stader.
Har aktualiser as en genom M. K. Zahrtmann14 formedlad relation
om ett i Rønne verksamt hantverksgille, som han formadar har haft
medeltida ursprung och varit helgat till Knud Lavard. Annu år
1839 utgestaltade man på Trettondedagen (Hellig tre konger) ett
stjarnsångarnas tåg genom staden. I spetsen av tåget fordes stjarnan,
och darefter foljde hantverksmastare kostymerade som de vise
mannen samt andra foresrallande de 12 apostlarna. Deltagarna
sjongo under marschen ps almer till hornmusik. Har synes tvenne
olika festtraditioner ha forenats: dels en speciell form av det sedvanliga, til! Trettondedagen (6/1) knutna stjarngossetåget, dels ett
hantverkarnas firande av Knud Hertug på dennes helgondag (7/1).
Zahrtmann anser sig kunna spåra ett katolskt brodraskap bakom
sistnamnda traditioner. Då festdagarna foljt omedelbart efter varandra, ha festtraditionerna under tidernas lopp latt kunnat sammankoppias.
En fordjupad undersokning av dessa festbruk i RØnne med det aljerad kartlaggning av alla Knutsbetonade inslag ar i hog grad
onskvard. Men enbart med Zahrtmann som cicero n skonjer man
ett medeltida Knutsgille i RØnne med stadens hantverkare som
dominerande part bland medlemmarna. I de medeltida Knutsgillena
upptogos icke blott kopman utan också hantverkare, alltså borgare
over huvud. Eftersom så gott som alla medeltida Knutsgillen aro
stadsgillen, skulle man vilja han fora den for Bornholm år 1825
redovisade sigillstampen just till ett dylikt Knutsgille i RØnne.
Darmed uteslutes icke mojligheten av ett til! S:t Knud helgat
sockengille for lantbefolkningen i Knudsker. Med tanke på de
oklara fyndomstandigheterna kring den aktuella stampen laborerar forf. t.v. med beteckningen »Knutsgillet i RØnne-trakten« eller
» RØnne-Knudsker«.
Allinge. På Nationalmuseum i København (anden afdeling, inv.
nr. 5635) forvaras en i malm utford sigilistamp for ett eljest okant
Knutsgille. Stampens diameter ar 7,2 cm. Centralmotivet utgores
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Sigill fOr Knutsgillet i »Alandia«, har tolkat som Allinge.

av S:t Knud sittande på tronstolen med krona på huvudet samt
spira i hoger och riksapple ivanster hand. En mangd stjarnor ha
placerats som ytutfyllande element. Inskriptionen ar utford i majuskler och lyder:
S[IGILLUM] eONVIVI [I] SANeTI KANUTI DE ALANDIA
(Overs: Sigill for Sankt Knuds gille »i Alandia«).
Stampe n kan dateras till omkr. 1300. Den upptages icke i Grandjeans monumentala monografi »Danske Gilders Segl« men omnamnes kortfattat av C. Nyrop såval i hans skråsamling som i en
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uppsats om Knursgillenas sigill. Fyndplatsen ar okand. Nationalmuseets katalog har endast en kort anteckning om forvarvet: »Foræret af Konferensraad Werlauff 1840«.
I Knutslitteraturen har det gåtfulla ortnamnet tolkats som Aland,
Oland, Halland och on Oland under Pelworn. 15 Samtliga dessa
namn beteckna storre landområden. Inga kanda skrån laborera
emellertid med dylika geografiska begrepp. Knutssigillen ha i omskriften ortnamn, som ara identiska med medeltida stader eller
handelscentra. Enda undantag ar læsØ och det gåtfulla »løkkesholm«, kant från den på 1570-talet gjutna men 1905 omstopta
kyrkklockan i Sonnerup, Vold borg herred, samt de trenne ovan
namnda stamparna med den dubbeltydiga inskriptionen »Sigillum
convivii sancti Kanuti Ringstadensis «. Det har aktuella »Alandia «
bor sål und a återgå på en stad eller handelsplats. Endast Allinge
på Bornholm synes då kunna komma i fråga. De medeltida belaggen fOr detta ortnamn verifiera denna tolkning. 1G Ortens lage ur
handelspolitisk synspunkt ar utmarkt. I den kort tid efter 1569
upprattade Lunds stifts landebok upptages Allinge under beteckningen »Alende Capell«. Tiondet av de nargransande orterna
Sandvig och Allinge utgår huvudsakligen i sill av »huer som fisker
Thj dette er fiskeleyir«.17 Arkeologiska undersokningar av de preussiska stadernas »Fed« på Bornholm ha klarlagt, att Danzig har
anknytning till Allinge. For Ronneby, det enda kanda Knutsgillet
i Blekinge, liksom fOr ovriga av Knutsbroderna frekventerade
hamnar har Allinge legat val till. På grundval av denna argumentering havdar forf., att ett medeltida Knutsgille verkat i Allinge
och att den hittills gåtfulla stampen tillhort denna organisation.
Redan for den aldsta generationen Knutsbroder, som från det
danska hirnlandet sokte sig osterut som Gotlandsfarare, har Bornholms lage från handelsgeografisk och sjofartsmassig synspunkt tett
sig synnerligen gynnsamt. Har kunde varor lastas om och proviantforrådet kompletteras; har kunde nodhamn sokas i stormtider och
vederkvickande vil a erhållas infor aventyrlig fard mot fjarran
hagrande Ryssland och Bysans. Med utvecklingen av det Knutsbetonade handelskompaniet under Danakonungarnas ledning har
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on blivit en viktig bricka ideras ostersjopolitik. De tvenne nu
bel agda bornholmska Knutsgillena visa bornholmarnas aktiva ro11
i dessa storpolitiska sammanhang. Med Rønne-Knudsker och
Allinge samt de blekingska Ronneby och Rodeby på »Knutskartan«
har denna omsider fått ett nojaktigt utseende. Knutsbrodernas
handelsfarder i osterled markeras av de på strategiska punkter
bel agn a Knutsgillena och Knutskyrkorna som belysande markeringar och ledfyrar.
2. Sockengillena på Bornholm - medeltida Kmttsgillen?
Undersokningsmaterial. I sin fortjanstfulla utgåva av de medeltida danska giIlenas skrån upptager C. Nyrop 95 skråforsedda,
lokaia giIlen. Dartill kommer ett antal hela harader omfattande
prastgillen. Av de 95 lokalgillena aro 90 stads- men endast 5 landsbygdsgillen.18 Ar 1950 påvisade August F. Schmide o fOrekomsten
av omkt. 260 landsbygdsgillen från sen are tid med anknytning ti11
årsfester, speciella arbetsuppgifter m. m.
En sarskild grupp av dessa landsbygdsgi11en bilda sockengillena
på Bornholm. Av vetenskapsmannen uppmarksammade redan på
1700-talet blevo der as litterara kvarlåtenskap på 1800-talet foremål for målmedvetet insamlingsarbete. Forst på sen are tid har
emellertid detta for nordisk gillesforskning ytterst vardefulla material blivit publicerat och darmed gjorts latt tillgangligt for forsk•
ryo
nmgen.Då en undersokning av har aktuelIt slag - avsedd att utgora utgångspunkt for en
debatt i ett viktigt men prcblemfyllt amne - kraver en idetalj utarbetad dokumentation, ar en kronologisk forteckning over s:xkengillenas skrån på sin plats.
I några sccknar funnos tvenne giIIen med namn efter gilleslagets geografiska
beIagenhet i resp. socken. Forkortningar: N = Nordre, ø = østre, S = Søndre,
V
Vestre gilde.

=

1. øster Marie S:

2. Nylarsker:
3. øster Marie N:
4. Olsker:

Upprattat 1554; kant i avskrift fr. 1770 med 33 §§; rryckt i
V -V, I s. 232 ff.
Upprattat 1599; avskrift fr. 1758; indeIat i 4 kapitel med 0+
5 + 40 + 9 §§; tryckt i V-V, I s. 215 ff.
Tillkommet omkr. 1650; avskrift fr. omkr. 1790 i 32 §§;
tryckt i V -V, IV s. 102 ff.
Tillkommet omkr. 1650; avskrift fr. 1775 i 30 §§; tryckt i
V·V, IV s. 96 ff.
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5. Ruthsker:
6. Klemensker
7. Østerlarsker:

ø:

8. Vester Marie N:

9. Vester Marie S:
10. Badilsker:
11. Paulsker:
12. Knudsker:
13. Klemensker V:

Upprattat 1658 8/11 i 27 §§; efter avskrift fr. 1808 tryekt i
V -V, III s. 173 ff.
Senast redigerat 1720 28/4 i 27 §§; tryekt i V -V, I s. 227 ff.
Odaterat i 27 §§; av dessa aro de 26 fOrsta så gott som likalydande med Klemensker ø; om gillets ålder vittnar ett 1569
belagt gilleshus; skrået behandlat i V -V, I s. 231.
Avskrift fr. 1739 i 29 §§ med fOrlagan upprattad .udi gamle
forfædres tid«; så gott som likalydande med Klemensker ø;
tryekt i V -V, III s. 146 ff.
Upprattat 17259/7 i 37 §§; tryekt i V -V, III s. 152 ff.
Nyupprattat 1770 i 18 §§; tryekt i V -V, IV s. 106 ff.
Nyupprattat 1791 17/7 i 24 §§; tryekt i V ·V, Is. 235 ff.
Avskrift fr. 1810 22/7 i 18 §§; tryekt i V -V, IV s. 92 ff.
Odaterat i 26 §§; forlagan upprattad »udi gamle forfædres
tid«; nara overensstammande med Klemensker
med avvi·
kelserna tryekta i V-V, III s. 171 f.

ø

Skrånas forhåUande tiU det medeltida danska skråmaterialet.
Redan vid en ytlig kontakt med de bornholmska skråna frapperas
man av den nara samhorigheten med de av Nyrop publicerade
danska medeltidsskråna. Har ingå namligen statuter om medlemmarnas intrade och skyldigheter, deras upptradande under den festliga samvaron i gillessalen, funktionarernas uppgifter, gillets domsratt m. m. Man får ett omedelbart intryck av att dessa sockengillen ha sina rotter i medeltidens romersk-katolska gillessammanslutningar och synbarligen utgara en fortsattning på dessa. Enbart
detta faktum ar av intresse, eftersom så få skrån bevarats från de
medeltida landsbygdsgillena. Har ges majlighet att falja den medeltida gillestankens utveckling från 1500-talet till vår egen tid. Det
bornholmska skråmaterialet intager i detta avseende en sarstallning
inom det medeltida Danmarks granser. Forklaringen till detta
fenomen kan knappast vara någon annan an Bornholms isolerade
lage. Utan kontakt med och påverkan från landets karnområden
ha de bornholmska bonderna kommit att mer konservativt an på
andra håll falja åldriga bestammelser också på gilleslivets område.
Skrån as inbordes forhåUande. Det aldsta skrået - øster Marie S
(1554) - har bevarat vissa ålderdomliga drag, som saknas i ovriga
skrån. Så påbjudes t. ex. gudstjanst i samband med »de 3 farsta
gillesdagarna« (§ 2), medan forbud utfardas mot att avbryta »nar
lovsång sjunges« (15). Att har fareligga reminiscenser från mede l-
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tida gudstjanstliv och masslasning torde vara ovedersagligt. Aven
broders plikt att MIja och bistå gillesbroder, som anklagas »for
hOvitsmannen« (22), samt att folja dod broder till graven (29)
kunna spåras anda till 1200-talet (se nedan).
Också det nast aldsta skrået - Nylarsker från 1599 - står isolerat genom sin påfallande religiosa pragel, den systemadska indelningen av statuterna under huvudrubriker, den utforliga utredningen om majgrevefesten och dansen samt de åldriga bestammelserna
om hjalp i havsnod och i frammande land. 21
Med det 1658 upprattade Ruthsker visa Klemensker
och V,
østerlarsker och Vester Marie N så stor overensstammeise, att de
kunna samrnanforas till en gemensam grupp, har kallad »Ruthskergruppen«. Aven Olsker och Vester Marie S ha många §§ gemensamma med denna grupp.
Undersokningens sytte och arbetsmetod. Påvis andet av de bornholmska sockengillenas slaktskap med de mede1dda gillena - redan
tidigare gjort av Otto Smith och August F. Schmidt22 - skapar
nya, hittills icke beaktade problemstallningar. Medelddsgillena voro
av olika slag. De hade varierande syfte och buro olika namn, vanligen efter det skyddshelgon man valt. Ar det mojligt att precisera
gillena på Bornholm? Om så skulle vara fallet, blir den utvecklin g skråstatuterna vittna om an mer intressant och vetenskapligt
vardeful1.
En allsidig undersokning av detta slag forutsatter en genomarbetning, katalogisering och systematisering av hela det mede1dda
gillesmaterialet, en katalog over for samtliga eller vissa gillen
gemensamma element etc. Endast darigenom blir det mojligt att
slutgiltigt fastslå, vad som ar allrnangods och unicum, var enskilda
statuter ha sina hUor etc. En sådan katalog foreligger icke men
forefaller vara en primar uppgift for en målmedveten nordisk
gillesforskning. A ven folkminnesforskningen i stort borde vara
betjant av en sådan utredning, eftersom gillesskråna innehålla så
många markliga Iamningar av åldrig tro och sed. Med anlitande
av filologisk och juridisk expertis borde bestående landvinningar
kunna goras dU den nordiska mede1tidsforskningens fromma.

ø
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GiJdesskraae for sockengillet i Knudsker. Amtmanden C. Vedels avskrift från 1869
j »Ny kgl. Saml. 399 b. fol. nr. 2« j Det kg!. Bibliotek, København.
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I avsaknad av har påtalad konkordans valjer forf. att i det bornholmska skråmaterialet taga fasta på några uttryck och bestammelser, som icke ha »allmangodsets« signum. Genom konFrontation
med de danska medeltidsgillenas littedira kvarlåtenskap gores forsok att kartlagga eventuella inslag av medeltida Knutstradition
sockengillenas efterreformatoriska skrån.
Gillets presidium. Det aldsta skrået, øster Marie S, havdar i
§ 4, att »Brødre som gåe i gilde skulle være oldermannen hørrig
og lydig«. Hela gillespresidiet presenter as i § 6 under skrivningen:
»Oldermanden og skråherren og stolsbrødrene skulle have en
frie skienk«.23 Ruthsker-gruppen låter gillets framsta funktionarer
framtrada redan i § 1: »Hver broder og søster, som indgåer udi
dette gilde, skal beflitte dem på at være under oldermandens, skråherrens og stolsbrødrenes lydelse«.24 Samma kombination har gruppen i § 25 om den fria drickningen. Till denna skrivning sluter
sig øster Marie N (8), Olsker (25) och Poulsker (5) samt - i
delvis andra sammanhang - Nylarsker (III:40), Vester Marie S
(27) och Knudsker (I - 5 och 15).
Betraffande stolsbroderna ar Ruthsker ensam om skrivningen
storbrødrene till skillnad från det ursprungliga stoelsbrødrene resp.
stols brødrene. ~om åldermannens bisittare vid huvudbordet i gillessalen voro stolsbroderna visserligen ett slags »storbroder«, men
forleden i den gangse titeln torde ha mindre anknytning till deras
sittplats an till der as juridiska funktion. De hade namligen bl. a.
till uppgift att uppbara de avgifter och boter, som tillfollo gillet. 25
Man kan alltså fastslå, att såval de aldre som yngre skrån a
rakna med ålderman, skråherre och stolsbroder som sockengillenas
presidium. Har råder full overensstammeIse med de medeltida
Knutsgillena.
For Lunds S:t Knut foreligger intet mede1tida skrå. Ar 1586
utarbetades emellertid - synbarligen efter en nu okand medeltida
forlaga - en mycket utforlig skråordning på danska. 24 I samband
med denna undersokning fortjanar den uppmarksamhet, eftersom
den ar unge far jamgammal med øster Marie S (1554) och Nylarsker (1599) och sålunda kan betraktas som barare av den
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genom reformationen omandrade Knutstradition, som levde vidare
i Skåne och var samtidig med den likaledes genom reformationen
omandrade sockengillestraditionen på Bornholm. § 51 lyder: »Skall
åldermannen, stolsbroder, sockenherren, kapellanen, vilka alIa aro
våra tjanare, hava sin fria drickning på lagshuset. Den som det
forkastar eller fornekar, bote 4 skilling«. En påfallande overensstammeise med de bornholmska skrån a ar for handen.
Skråherren. Av samtliga gillesfunktionarer vacker «skråherren«
och hans stallning inom gillet speciell uppmarksamhet. Det normaIa skrivsattet i de bornholmska skrån a ar skraaherren. Men soker
man efter motsvarande titel i det medeltida gillesmaterialet, visar
det sig vara minst avalIt något »normalt«. I verkligheten moter
den endast i samband med Knutsgillet i Malmo, dar den forsta
gången anvandes i det på danska skrivna skrået från omkr. 1350.
Detta gille ar f. o. ensamt om aut - just i samma skrå - anvanda
den narstående titeln »skråprost« (skraeprouist). En narmare undersokning visar, att den har sitt ursprung i uttrycket prepositus (=
foreståndare) i den på latin skrivna s. k. Skanorsredaktionen av
Knutsgillenas skrån: Malmo 1256 7/9, St. Heddinge omkr. 1256
och det på denna redaktion byggda skrået for Eriksgillet i Kallehave 1266 7/9. Darifrån overfordes benamningen till det likaledes på latin skrivna skrået från omkr. 1300 for Malmo S:t Knut. 27
Skrået for Vester Marie S28 anvander genomgående skråpræsten,
skråepresten resp. skråpresten, medan »Gillesboken« har skråherren
resp. skraherren. Att detta ar den urspr. ben amningen framgår av
forteckningen i »Gillesboken« over funktionarerna 1735 1/6:
»Skråherren: sognepræsten hr. C. F. Gerlach. Viceskråherren: Lars
Thorsen«. Men »skråprast« (skraaprest) moter också i ett rådstuguvittne av 1499 1/3 från Svendborg rorande stadens Knutsgille och
i det Knutsgillena narstående skrået av 1488 for S:t Hansgillet i
Skarhult (Skåne).29
Nylarsker skil jer sig från ovriga bornholmska skrån genom att
genomgående ha sogneherren i stallet for skråherren. Detta kan
forklaras darav, att skrået urtryckligen skrivits av dåvarande socken-
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pdisten, vilken redan i inledningen presenteras som »deres sogneherre«.
Av utredningen framgår att skråherrens upptradande tillsammans
med ålderman och stolsbroder ar något fOr Knutsgillena speciellt
utmarkande. Eftersom sockengillena på Bornholm allmant lansera
titeln skråherre, måste de i denna detaj ha influerats av Knutsgillena. Den gemensamma kallan ar Skanorsredaktionen av 1256,
alltså den for samtliga Knutsgillen antagna »normalstadgan«.
Aven i fråga om skråherrens maktiga stallning i gillet visa
Knutsgillena och de bornholmska sockengillena overensstammeise.
I Malmoskrået från omkr. 1300 upptrader han som åldermans
jamlike och namnes i § 11 t. o. m. fore åldermannen.30
En direkt parallell utgor skrået av 1599 for Nylarsker. Skrivet
av dåvarande sockenprasten ar det mer religiost beton at an något
annat skrå for ett »varldsligt gille« i Danmark. Efter en religiost
motiverad forklaring till skråcts tillkomst samt inledande bon foreskrives i kap. I att sockenhcrren skall inleda gillesdrickningen med
gudstjanst samt att han på nytt skall uppfordra till gudstjanst och
tacksagelse, »når den første tønde øl er taprunden«. I kap. II får
var och en av de fem paragrafr->rna om gillesbrodernas in bordes forhållande biblisk motivering. Kap. III avhandlar »den verdslige ret«,
dvs hur medlem skall forhålla sig i lag och samkvam. I § 1 stadgas
att nybliven medlem skall »love sig at være sogneherren og oldermanden lydig, så meget som tilbørligt er«. Sockenprasten namnes
sålunda också har fore ålderm:lnnen. Så sker aven i § 40 om ambetsmannens fria drickning. Vester Marie S (1,4 och 17) har samma
skrivning.
I ovriga skrån skymtar skråherren framst bakom redaktionen av
statuterna om grova eder och hadeise. Nylarsker har som vantat
sarskilt stranga bestammeiser. Kap. III:20 stadgar for ogudaktigt
vasen »med sværgen og banden« boter på 2 skilling for varje ed
eller forvisning från laget. § 20 i Ruthsker-gruppen, Ol sker och
Vester Marie S samt § 25 i øster Marie N utkrava daremot 10 skillings boter for den, »som sværger store eder, som ere om Christi
sacramente, vunder og hellige død«. Fyra av dessa skrån ha ytter253
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ligare en mycket utforlig § i samma amne med betydande straffskarpning. Det konstateras, att stor gudsbespottelse ager rum i gillena med svarjande och bannande om Kristi dod och sår, onyttiga
eder och Guds fortornelse. Allt sådant skall vara hogeligen fOrbjudet i gillet. Den felande skall Mta icke mindre an en tunna ol och
erlagga ny intradesavgift. øster Marie N (30) stannar har, medan
Olsker (27) och Vester Marie N (27) tillagga: »om oldermanden
og skråherre og menige laugsbrødre, hannem vil til nåde antage«.
Den felande riskerar alltså att for alItid bli utesluten ur gillet
for denna fOrseelse. 31
På ett markant satt bildar sålunda materialet kring skråherren
brygga mellan sockengillena på Bornholm och de medeltida Knutsgillena.
Krav på medlemmar och funktionarer. I sin monografi over de
danska gillena bchandlar bornholmaren P. Kofod Ancher 32 år 1780
också sockengillena på Bornholm. Till skildringen knyter han egna
barndomsminnen. Han karakteriserar dem som »blotte Drikkelav«.
Samma negativa uppfattning moter hos sen are skribenter och i
muntliga uppteckningar. 33
Gillesstatuterna visa en mera positiv bild. Man har med aIla tillgangliga medel sokt bekampa de nedbrytande krafterna och med
stranga straff beivrat overtradelserna. Stora anspråk ha stallts på
såval funktionarer som meniga brOder. Aven om man har liksom
i andra sammanhang måste rakna med kanske avsevarda divergenser mellan de skrivna statuternas idealvarld och den bistra verkligheten, torde materialet kting skråherren - sockenprasten visa,
att gillenas kyrkliga forankring gett dem mojlighet att utova stort
in fly tande i folkbildningens tjanst. Utover skråherrens insats kunna
många exempel anforas.
Enligt øster Marie S (7) skola ålderman och stolsbroder i fråga
om brott mot statuterna erlagga dubbla boter. Motsvarande statut i
øster Marie N låter aven skråherren drabbas av detta skarpta straff.
Knudsker (17) foreskriver avsattning av ålderman och skråherre,
om de icke uppfylla sina plikter. Enligt § 2 i Bodilsker skall ålderman »selv holde sig ustraffelig og upåklagelig i alle måder«, och
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enligt § 17 »skal oldermanden og de andre lavets brødre være af de
vittigste og fornemste i sognet, som kand holde alting fredeligt i
gieldet«. Detta kan forefalla strid a mot innehållet i § 2, dar det
stadgas, att ålderman forsta gång skall valjas av socknens samtliga
bonder. Har galler det emellertid speciella forhållanden. Gillet har
1770 återupprattats genom kunglig medverkan, och det måste
omedelbart goras funktionsdugligt. De gillen, som oavbrutet utovat
sin verksamhet, ha sarskilda intradesbestammelser for art redan
från borjan hindra ovardiga personer att vinna intrade och genom
sitt lastbara leverne draga ned gillets anseende. Det stranga Nylarsker laborerar sålunda i kap. III:2 med borgensman (forlover) for
nyintradande medlem. Knudsker (§ 14) foreskriver, att »broderøl«
icke skall presteras, »forring at hand haver boet i sognet i 2 eller
3de år«. Aven om det har narmast galler att bespara en nyinflyttad
sockenmedlem en betydande utgift i samband med nyetableringen
på gården och darav foljande automniska etableringskostnader,
innebar statuten en viss hållhake på den nyintradande. Ingångsolet
ar den h03tidliga bekdftelsen på det fullstandiga medlemskapet,
den mottagande partens tacksamhetsgard. Med en respittid på två
eller tre år ges mojlighet till omsesidig provning, om man skall
trivas med varandra. I Poulsker (18) moter den markliga bestammelsen, att »ingen ensom eller udbygger (dvs husman med jord)
måe ståe eller gåe hos øltønden, eller give sig ind i lauget, uden
derfor at bøde 1 mark til lauget«. Men § 2 forutsatter, att aIla
socknens bonder aro med i gillet och vid forsta åldermansvalet
gemensamt utse ålderman. Till har anforda exempel komma så de
många bestammelserna om uteslutning ur gillet på grund av svårare brott.
Med tanke på aldre tiders svåra levnadsforhållanden med standigt behov av in bordes hjalp och samtidigt total avsaknad av »offentliga r:ojen« har for gångna tiders bornholm are forvagran att
få intdda i sockengillet eller uteslutningen från detta i realiteten
betytt, att han for alltid stalIts utanfor sockengemenskapen. Den
medeltida bannlysningen kunde av många knappast ha upplevts
som ett varre ont.
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.Aven i bemodandet om att slå vakt om gillets anseende råder sålunda overenssdimmelse mellan de bornholmska sockengillena och
de medeltida gillena i allmanhet. Av de sistnamnda intogo Knutsgillena en privilegierad stallning, bl. a. på grund av sin nara anknytning till stadens magistrat. Anspråken på recipenderna voro
också betydande, varom t. ex. inledningen till och § 1 i skrået från
omkr. 1350 for Malmo S:t Knut vittnar. Dessa anspråk hade icke
minskats, nar man 1586 gick i forfattning om att utarbeta skrået
for Lunds S:t Knut. 34
Denna overensstammelse galler emellertid endast i storsta allmanhet. Inga påvisbara analogier ha påtraffats i fråga om speciella
uttryck eller detaljformuleringar. 35
Granserna for gillenas domsratt. Den interna domsratten var en
barande princip i det medeltida gillesvasendet. Det låg emellertid
i den alltmer vaxande regeringsmaktens intresse att inskranka denna
domsratt till formån for de nyetablerade offentliga rattsinstitutionerna. Trots sin jamforelsevis sena tillkomst bara de bornholmska
sockengillenas skrån tydliga spår av medeltida rattsuppfattning och
rattsutovning.
»Ingen broder skal kiære anden for øvrigheden, men for voris
skråe«, lyder § 14 i de båda narstående Olsker och Vester Marie S.
Motsvarande statut har i Ruthsker-gruppen formuleringen: »Ingen
broder skal kræve hinanden for øvrigheden, uden han forvegres
skråen«.
Ordalydelsen synes vittna om en hart nar oinskrankt domsratt.
Man fornimmer ett eko från de aldsta kanda skråbesrammelserna på
dansk botten, namligen skrået från omkr. 1200 for Flensborg S:t
Knut. Dar framstalles gillet som hogsta rattsinstans for gillesbroderna i alla slags mål. 36
Mer an ett eko ar det dock icke. Det lildsta bornholmsskrået,
øster Marie S från 1554, fastslår nlimligen (§ 18): »Ingen broder
skal klage anden broder for fogden eller til tinge, føren haver klaget ham an for oldermanden, under 1 tønde øl«. øster Marie N
skriver på liknande satt (§ 17): »Der må ingen broder anklage en
anden for Øvrigheden, men først for hvores skråde«. Likheten med
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Knud Lavard med hertig/ana. Kalkmålning i Ringsted S:t Bendt.
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Olsker och Vester Marie S ar alltså omisskannlig. Men det inskjutna
først ger en helt ny mening. Till denna tolkning ansluter sig också
Bodilsker (10): »Ingen må forklage sine medbrødre, som hører
lavet til, til tinge, føren hand har forhørt hannem for oldermanden
om sagen, uden at bØde til de fattige i sognet efter tvende af lavsbrødrenes forgodtbefindende«.
Har citerade statuter illustrera sålunda utvecklingen på rattslivets
område. De forst namnda skråna med oinskrankt domsmyndighet
ha bibehållit den ursprungliga medeltida skrivningen, då gillena
verkligen hade denna makt. Genom en enkel omredigering med
inskjutet »først« eller føren« visa de tre sistnamnda skråna, hur
denna domsratt inskrankts. Fortfarande skola uppkomna tvister mellan lagsbroderna behandlas inom gillet. Men kan ingen forlikning
komma till stånd, skall målet anhangiggoras infor overheten, dvs
de offentliga rattsinstitutionerna. Det 17 91 nyskrivna skrået for
Poulsker ger den »moderna« tolkningen (13,14): »Skulle nogle
være eller blive uenige om et eller andet, bør de at melde det for
oldermanden, da det er hans pligt at stræbe med at få dem forenede.
Men er nu begge parter lige stridende, så det er ikke muelig at fåe
dem forligte, bør der intet mere om den sag på dette sted at tales,
da allene rettergang kan adskille dem«.
I samtliga hnda skrån for de medeltida Knutsgillena ingå statuter med forbud att stamma gillesbroder for annan domstol an
gillets egen. 37 Det yngsta av dem - det på danska skrivna skrået
från omkr. 1350 for Malmo S:t Knut - stadgar sålunda (§ 18):
»Om gillesbroder stammer sin gillesbroder till kungen eller biskopen eller till mot eller till ting utan åldermannens lov eller skråherrens och gillesbrodernas vilja och han gor honom skada på hans
gods, han skall gengalda honom (giØre ham fuldt) med 3 mark
och giva broderna 6 ore«. Det i ålder narmast foljande Knutsskrået
- Lunds från 1586 - har i § 12 en redaktion, som ytterst nara overensstammer med de ovan citerade statuterna i øster Marie S från
1554, øster Marie N från omkr. 1650 och Bodilsker: »Vilken broder [som] anklagar en annan fOr overheten, fOrran han har givit
sin sak till kanna for åldermannen och stols broder, bote 1 mark«.
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Aven om man sålunda i denna detalj kan påvisa nara slaktskap
mellan Knutsgillena och sockengillena på Bornholm, utgor detta
dock icke något avgorande bevis for, att de sistnamnda urspr. varit
Knutsgillen. Bestammelser om att fors t soka gillets dom, innan man
anklagar en gillesbroder infor offentligt rattsinstitut, fOrekommer
namligen också i 10 andra skrån, ehuru de flesta av dem synas ha
influerats av Knutssktån resp. Knutsmiljo.38
Gillesbroder anklagad for overhetsperson. »Hvilken broder der
klager for hØvesmanden eller til lignende, da skulle brødre hielpe
hannem.« Denna till synes obetydliga detalj ingår i § 22 av øster
Marie S. I verkligheten ar den ytterst intressant och viktig i har
aktuella sammamhang.
Nar detta skrå år 1554 skrevs, hade de åldriga statuter, som
gjort vissa gillessammanslutningar till verkliga skyddsgillen, blivit
forlegade. Trots detta blev denna § icke omrediger ad efter nyare
tiders krav. I detta avseende ensamstående bland alIa bornholmska
skråstatuter oppnar den urblickar bakåt anda till den avIagsna tid,
då gillesbroder hade en oavvislig plikt att folja och bistå en till
konungen, biskopen eller annan overhetsperson instamd gillesbroder. Med ett antal gillesmedlemmar som ledsagare, mededsman och
varnare om sitt liv och sitt gods hade denne en helt annan position
an den person, som icke var medlem av något skyddsgille och darfor infor en despotisk overhetsperson ensam måste forsvara SIn
kanske fullt rattvisa sak.
Dessa varnbestammelser kunna urkundsmassigt han foras tiH
Knutsgillenas varld.
I en laglos tid med konung och arkebiskop som oforsonliga fiender samlades ålderman från 18 Knutsgillen till åldermanssynod i
Skanor 1256 7/9. Till gillesbrodernas skydd mot en hansynslos
och inbordes splittrad overhet foretogs en omredigering och likriktning av Knutsgillenas skrån att i fortsattningen galla som hela gilleskorporationens gemensamma rattesnore. Bl. a. tillkom en helt
ny statut, vilken som nr 13 infogades i det gemensamma skrået.
Den fick foljande lydelse (latin): »Om någon gillesbroder kallas
till konungen eller biskopen, skall åldermannen sammankalla
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brodrakonventet och utse 12 av broderna, vilka han vill, som skola
MIja honom på allrnan kost (= på gillets bekostnad) och bistå
honom vad de kunna«.39 Bestammelsen kvarstår i de tvenne yngsta
medeltida Knutsskråna: Malmo från omkr. 1300 resp. omkr.
1350.40 Ytterligare tVenne medeltida belagg ha påtraffats. Det ena
återfinnes i skrået fOr S:t Hansgillct i Skarhult, vilket aven i andra
avseenden står de bornholmska sockengillena nara. I något annorlunda form moter bestammelsen i det av arkebiskop BØrge Gunnersen av Lund 1499 7/9 stadfasta privilegiet for de greifswaldska
koprnannen i RØnne på Bornholm. 41 Konstellationen verkar ytterst
intressant.
Bakom har citerade passus i § 22 av øster Marie S skonjes en
medeltida forlaga, som stått Knutsstatuten från 1256 års Skanor
nara. Bestammelsen har enligt arkebiskopsbrevet aven i andra sammanhang tillampats på Bornholm under medeltiden.
Sexmannanamnd. Redan i øster Marie S (§ 5) moter bestammelsen om sexmannanamnden. Det heter: »Når sex mand udkiæses
af oldermanden på nogen sag, og hvad de sige for tet, skal ingen
mand straffe, under 1 tønde øl«. Ruthsker-gruppen (§ 2) har skrivningen: »Hvad 6 brødre dømme, som udkræves af oldermanden,
må ingen straffe under en tønde øls straf«.
Med undantag fOr Nylarsker och Vester Marie N visa samtliga
ovriga skrån en provkarta på 6 broders avgorande (sigelse), anklageise (kiendelse) eller dom. Det galler så heterogen a ting som ohov-iska ord och klammeri, dryckenskap i gilleshus eller på gillesvall,
doljande av gillesbroders dåliga beteende (ulempe), bryggande av
dåligt ol samt forsummelse i fråga om att inleverera ingångs- eller
gilleso1. 42 Att bestammelserna verkligen efterlevts framgår av de i
»Gillesboken« for Vester Marie N intagna protokollen for 1739
11/6,24/6 och 12/7.43
Trenne skrån laborera med 6-mannanamnd aven i administrativa
samrnanhang. I Knudsker (1-3) har denna namnd att utse såval
ålderman som skråherre och stolsbroder, i Bodilsker (3) att endast
valja ålderman. Poulsker (2) befullmaktigar den att utdela de boter,
som enligt skråbestammelserna skola tillfalla de fattiga. Enligt Bo260
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dilsker (2) skall åldermannen i 6 brOders narvaro utdela dessa
boter. Om åldermannen anklagas for forsummelse, skall han sjalv
till de fattiga Mta 3 eller 6 mark jamlikr en 6-mannanamnds bedomning. 44
I Knutsgillenas skrån utgor sexmannanamnden for handlaggning
av interna angelagenheter ert markant inslag. Lika påfallande ar
stadsratternas stadgande om Knutsbrodernas sexmannaed infor domstol. Redan i Flensborgskrået (§ § 10,21) har gillesbroder att varja
sig »sjalv sjatte« i interna mål. Samtliga ovriga medeltida Knutsskrån foreskriva denna varjomålsed, vanligen dock under formel n
»med sjatte hand« eller »med sex broder«.45 Forst i Malmoskrået
från omkr. 1300 kommer uppgiften, att 6-mannanamnden skall
vara utsedd av skråherren eller åldermannen. Malmoskrået från
omkr. 1350 har genomgående denna skrivning. Har moter också
uppgiften, art 6 broder skola ordna gillesfesten.46
For perioden 1284-1516 ar Knutsgillenas rartsliga kapacitet apostroferad i stadsratterna for 15 danska stader. De Bornholm narmast beIagna provinserna - Skåne och Blekinge - ha 6-mannaeden
med 6 Knursbroders ed jamstalId med »tre tolfter ed« (alltså varje
Knutsbroders ed uppvagande 6 vanliga medborgares) belagd i stadsprivilegierna for Malmo, Landskrona och Ronneby.47
Endast trenne exempel på 6-mannanamnden ha påtraffats utanfor Knutsgillenas ram. Dessa tre gillen voro emellertid belagna i
stader med maktiga Knutsgillen och ha tagit intryck av dem. Atmin stone i fråga om kopmansgillet i Odense ar detta urkundsmassigt påvisbart. I sitt 1496 17/3 utfardade privilegiebrev for gillet
resolver ar sålunda kung Hans: »Vidare skall ingen kopman vara i
gillet med mindre an han skall vara gillesbroder uti S:t Knuts gille,
darfor att om någon gillesbroder lagsokes, då må han varja sig med
sjatte hand och icke yttermera besvara sig eller sina gillesbroder
darmed«. Redan 1477 2/3 hade Christiern I i sin stadfasteIse av
Valdemar IV:s privilegium for Odense (§ 2) foreskrivit: »Och ar
han i S:t Knuts gille, då lagvarje han sig sjalv sjatte gillesbroder
som gammal sedvanja ar«.48
Utredningen visar, art beHiggen for 6-mannanamnden aro mycket
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talrika i såval de bornholmska sockengillenas skrån som Knutsgillenas medeltida skrån. Daremot aro de ytterst fåtaliga utanfOr dessa
gilleskongregationer. Detta måste betyda, att de medeltida stadernas Knutsgillen i denna viktiga detalj utovat ett betydande och
bestående in fly tande på de bornholmska sockengillena. 49
Dråp och blodvite. Dråpsparagrafen (14) i øster Marie S har
foljande lydeise: »Slår nogen sin broder ihiel, det Gud forbyde,
give en tønde øl og vinde lavet på nye.«
Texten ar agnad att forvåna. Ingen hanvisning gores till offentlig ratt. En tunna ol samt ytterligare en fjarding som nytt »indgangsøl « enda straff for dråp!
Nylarsker behandlar icke dråp och blodvite. De yngre skrånas
utforliga och ensartade bestammelser klarlagga det faktiska laget.
Som exempel valjes øster Marie N (§§ 13-14): »Om nogen mand
sårer anden, giØr blodvide, bøde en tønde øl og forlige sig med Øvrigheden efter loven, og det skal stå til menige brødre, om han skal
blive i gildet eller ei. Om nogen slår manden ihjel- det Gud nådelig forbyde - skal han forlige sig med øvrigheden og samtlige slægt
og venner og give til lauget en læst got øl og enda giøre sig på ny
indgang til lauget, om han benådes på livet, og menige laugets
brødre tillader det.«50
Det framgår sålunda klart, att statuterna endast ha att reglera den
felande broderns forhållande till det egn a laget. Detta har att avgora, om dråparen aven i fortsattningen får vara medlem av gillet.
Daremot overlamnas åt dråparens och den draptes slaktingar att
in gå forlikning samt åt de offentliga rattsinstanserna att avdoma
den brottsliga garn ingen enligt gallande offentlig lag.
Aven har aktualiser as de medeltida skyddsgillenas, enkannerligen Knutsgillenas bestammelser.
Enligt medeltida rattspraxis raknades dråpsakerna som privatsaker. Medan dodsstraff i samband med stald var kodifierat, till kom
det den draptes anforvanter att enligt den uråldriga blodshamndens principer krava liv for liv. I det gamla bondesamhallet på
landet hade den enskilde ett betydande skydd i atten, bysamfalligheten och haradstinget. De till de nygrundade staderna inflyttade
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kopmannen och hantverkarna voro i detta avseende mera varnlOsa,
eftersom de lamnat den gamla gemenskapen på landet. Darfor bildade de skyddsgillen for in bordes hjalp och skydd. Skyddsgillenas
dråpbestammelser blevo som foljd darav mycket noggrant formulerade. Knutsgillena vora utpraglade skyddsgillen. Samtliga kanda
medeltida Knutsgillesskrån - från Flensborg omkr. 1200 till det
yngsta Malmoskrået omkr. 1350 - skilja sålunda mellan tre olika
fall av dråp: gillesbroder draper gillesbroder, gillesbroder draper
icke-gillesbroder, icke-gillesbroder draper gillesbroder. 51 På Knutsbroderna vilade oåterkalleligt ansvaret att skydda gillesbrodern dråparen for slakthamnden genom att hjalpa honom på flykt till
skogs eller over havet.
Bornholmsskrånas dråpsparagrafer ha sålunda sina rotter i medeltida gillestradition, ehuru statuterna under tidernas lopp an passats
efter den framvaxande offentliga rattens krav. Har kan till aggas ,
att skrået av 1586 for Lunds S:t Knut visar samma utveckling. 52
Gillesdrickning kring pingst och sommarens Knutsdagar. I de
båd a narstående 01 sker och Vester Marie S har § 18 foljande
lydeise: »Om nogen broder ei vil komme til vores første gilde hvert
år, som de gamle have kaldet pintsegilde, når det af oldermanden
eller stoelsbrødrene tilkiendegives på vor beordnede gildesplads,
bøde en fierding got øl«. A v skrivningen framgår, att forsta gillesdrickningen for året sedan gammalt varit forlagd till pingsten och
kallats »pintsegilde«.
Ruthsker-gruppen stipulerar i samma statut lika stort botesbelopp for den broder, som »ikke drikker sit rette pindsegilde«.
Vidare har den bestammelsen (§ 3), att åldermannen 14 dagar fore
pingst skall forsaml a gillesmedlemmarna och fråga dem, om de
onska hålla gille.
Genom ett antal datumforsedda notiser i protokollsbockerna for
Vester Marie N och S ar det mojligt att studera statuternas efterlevn ad i verklighetens varld. Vester Marie S hade åren 1735-1739
tre drickningar pr år, forlagda till tiden 23/5 (pingst)- 28/6. Sista
sammankomsten var for de olika åren 28/6, 25/6, 26/6 och 21/6,
alltså kring midsommardagen (24/6) och Knud Hertugs dag
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(25/6). For Vester Marie N foreligga nodserna inom perioden
1739-1742 med en till fyra protokollforda drickningar pr år, forlagda till tiden 5/6-12/7. Ar 1739 samiades man sålunda bl. a.
24/6och 12/7 samt 1740 bl. a. 10/7. Har ar sålunda också Knud
Konges dag (10/7) belagd.
GiIlesdrickning i pingsttid var gammal tradition i Knutsgillena.
Sålunda stadgar § 5 i Malmogillet från omkr. 1350 - det yngsta
medeltida Knutsskrået och darmed narmast jamforbart med de
bornholmska - att man skaIl håIla gille »om pingstdagarna tre
dagar«. Det med de aldsta bornholmsskråna ungefar jamgamla
skrået av 1586 fbr Lunds S:t Knut har i § 46 bestammelsen, att
»ratt lagsdrick skall borja den andra pingstdagen och sedan de
andra dagar« efter åldermans gottfinnande. Enligt § 70 skola stolsbrbderna »i pingstdrickningen gå omkring med de fattigas skål«.
Har foreligger en intressant paralleli till det endast några år aldre
øster Marie S. Detta talar i § 2 om »de tre første gilles dage« med
samling i kyrkan men utan angivande av gillesdagarnas namn. I
§ § 16 och 17 utvecklas amnet vidare. Aldermannen skall »lade
tage almisse om sommeren i gillesdagene«, och »om mitsommer
skal en broder i hver skur hold ride efter Guds almisse gård fra
gård, og det skal gå omkring som buden ægt. Og samme almisse
skal udskiftes iblandt de arme på kierkegården«.
Av medeltida Knutsskrån ar det endast Malmoskrået från omkr.
1300, som har gillets årliga festdagar exakt angivna. De upptagas
i fbljande ordning: Knud Hertugs transladonsdag (25/6), Knud
Konges dbdsdag (10/7), Knud Hertugs dbdsdag (7/1) och gillets
2:a dryckesdag (in secunda die potationis convivit).
Knutsgillenas medeltida festdagar 25/6 och 10/7 aro sålunda
belagda i de bornholmska sockengillenas festskick.
Ytterligare en detalj kan har vara vard att framdragas. Klemensker V (§ 3) fbrlagger åldermannens utfrågning av gillesmedlemmarna om gillesdrickningen till 14 dagar fore påsk. Det ligger nara
till han ds att har se en felskrivning fbr pingst, eftersom de narstående skråna ha denna skrivning. Markligt nog har emellerdd
Knutsgillet i Vordingborg på 1600-talet praktiserat samma sed264
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vanja som i Klemensker. Det »fierde pindtz dag« 1599 tillkomna
skrået uppger visserligen i § 13 endast, att »detta gille hålles gemenligen i pingstdagarna«, då alIa medlemmarna ha att komma till
hagmassan, innan de samIas i lagshuset. De bevarade protokollen
bestyrka emellertid rådgivningen fore påsk. 53
Har påvisade samhOrighet mellan Knutsgillena och de bornholmska sockengillena om gillesdrickning vid pingst och midsommar
kan icke tilldelas något storre bevisvarde i fråga om de sistnamnda
sammanslutningarnas ursprung. Dessa sommarhelger ha allmant
raknats som naturliga festdagar. Aven andra gillen och lag ha med
forkarlek forlagt årets stora fest til tredje- och fjardedag pingst.
Undersokningsresultatet ar dock av varde i så måtto, att icke heller
i fråga om festdagarna någon skillnad råder mellan de båda aktuella gillesgrupperna.
Majgrevefest. Det bornholmska skråmaterialet bestyrker, att den
årliga majgrevefesten varit allmant festbruk. Nylarsker (III: 37-38)
resolverar sålunda: »Skal det være ærlige dannekvinder og høviske
piger frit for at tage maigrever, når krandserne ere med smukke
urter beprydede, og det til laugets bædste. Hvo som bliver første
gang taget til maigreve, giver 1 mark, anden gang 2 mark, tredie
gang 4 sk., og det er det mindste. Hvilken broder eller dreng der
biudes en maigrevekrands af ærlige folk og vil den ikke annamme,
men stræber imod og sønderriver krandsen, bøde sig for modtvillighed 2 mark eller 1 fierding øl«. Liknande bestammelser mota i
Olsker och Vester Marie N (28,29) samt Vester Marie S (30,31).
Kransarna avhandlas aven i andra paragrafer i dessa tre skrån samt
i protokollen for Vester Marie N i sam band med botesutdomning.
Sockenprasten i Nylarsker har synbarligen från ett aldre skrå
overfart och systematiskt ordnat de heterogen a statuterna. Markligr
ar darfor att just detta i hogsta grad religiost fargade skrå från
1599 innehåller de utforligaste bestammelserna om majgrevefesten,
kransutdelningen och dansen (III: 32-38). Herr Clemens synes ha
varit besjalad av onskan att som en god herde reglera såval sockenbornas andakts- som najesliv. Motiveringen ges i narmast foljande
§ (39): »Sogneherren, når hand bliver af oldermanden ombedet at
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oplæse skråen, skal hand findes villig at hielpe til, på det Guds
ære kand forfremmes, og brødrene kunde leve venligen og christelig tilsammen, hvilket sker, når de høre og lære, hvorledes hver
broder bør at skikke sig imod Gud og sine næste«.
I Nyrops stora samling av medeltida gillesskrån ar majgrevefesten endast sporadiskt belagd. 54 For de medeltida Knutsgillena saknas beIagg. 1586 års skrå for Lunds S:t Knut har emellertid liknande bestammelser om majgrevefesten som de bornholmska sockengillena. 55 A.ven har finns alltså påvis bar overensstammeise mellan de sistnamnda och den samtida Knutstraditionen. Mojligen har
forst i sam band med reformationen, då så många inslag av katolsk
tro och sed utgallrades ur gillesbruken, inslag från majgrevefesten
upptagits som ersattning fOr vad som utmonstrats.
Humanitara bestammelser. Endast de båda aldsta Bornholmsskrån a ha detaljerade bestammelser om inbordes hjalp i vardagslivets svårigheter.
øster Marie S (§ 23) stipulerar sålunda: »Bliver nogen broder
fattig ved ærlig sag, som er sygdom, ildebrand, havsnød, alderdom,
da skal hver broder hielpe hannem med 2 a 4 sk., om han beder
derom«. § 29 avhandlar plikten att fOlja dod broder till graven.
Nylarsker har de humanitara bestammelserna samlade i kap. II
under rubriken »Hvorudi et ret broderskab skal kiendes« med hanvisning till Kristus sjalv som »den himmelske doktor og lærefader«.
I 5 § § avhandlas har besok hos doende, hjalp åt fattiga och genom
olyckshandelser drabbade, nOdlidande i frammande land ete. Men i
katalogen poangteras också de tillfallen i vardagsarbetet, då inbordes hjalp ar av noden. Det kan galla att frakta timme r och res a hus,
draga upp skepp m. m. Varje § avslutas med hanvisning till Kristi
fOrmaningsord eller Guds hamnande vrede.
Yngre skrån ha vanligen utsondrat dessa gamla bestammelser.
I t. ex. Bodilsker och Poulsker återspeglas sålunda den humanirara
andan endast i bestammelsen om att huvudparten av boterna skall
tillfalla de fattiga.
Har anfort skråmaterial utgor emellertid »allmangods«, som
återfinnes i de flesta medeltida skrån. Att i en begransad under266
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sokning som denna soka påvisa de »humanitara« statuternas ursprung ar darfor omojligt. Har må end as t konstateras att Born- .
holmsskråna i fråga om »humaniora« icke avvika från de medeltida
Knutsgillenas. I detaljer som hjalp i »havsnød« och åt »broder i
fremmede land«, som »lider trang og armod«56 ar man dock på
ett påfallande satt inne i de Gotlands- och Rysslandsfarande Knutsbrodernas mil jo.
Siillskaplig samvaro. I fråga om tillrustning av gille och gillessal, anstandigt upptradande under gillesdrickningen m. m. visa de
bornholmska skrån a nara overensstammelse med det medeltida
skråmaterialet, såsom det bl. a. mater i Knutsskråna.
Medeltida skrån fOr Jyra landsbygdsgillen. Innan sammanfattningen av ovan redovisat undersokningsresultat gares, ar det tillborligt att något droja vid tvenne andra grupper landsbygdsgillen.
Den forra består av fyra gillen. Liksom i fråga om Bornholmsgillena namnes icke S:t Knud i deras skrån.
Dessa ara:
S:t Hansgillet (Johannes DCiparens giIle) i IgelCisa (Skåne); på latin skrivet
skrå från omkr. 1375.
S:ta Gertruds gille i Hellested (Stevns); på latin skrivet skrå från 1404 23/6.
S:t HansgiIIet (Johannes Evangelistens gilIe) i Skarhult (Skåne); på danska
skrivet skrå från 1488 samt ett - synbarIigen den urspr. redaktionen odaterat på latin.
S:ta Maria giJIe i Herslev (Sjælland); på danska skrivet skrå från 1515 3/5. 07

I fareliggandc utredning ha de redan omnamnts i olika sammanhang, varfor en sammanstallning av aktuella detaljer ar av noden.
Samtliga ha bevarat åldriga drag med anknytning till Knutsgillenas traditioner. Detta galler speciellt de båda skånska S:t Hansgillena, vilka tillsammans med Herslev inbordes visa påfallande
overenssrammeiser.
Såval IgelOsa (§ 16) som Skarhult (3) och Herslev (33) ha
sålunda forbudet att anklaga gillesbroder fOr instans utanfar gillet
samt dråpbestammelserna. 58 Igelasa (13) och Skarhult (18) havda
också de aldsta Knutsskrånas krav på att hjalpa dråparen - gillesbrodern dll skogs eller till strand på hans flykt undan den dodes
hamnare. Vart och ett av sistnamnda tre skrån innehålla darjamte
Knutsbetonade statuter, som icke återfinnas i de båda ovriga. Detta
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galler framfOr allt Skarhult. Har upptrader sålunda skråprastenGO
tillsammans med ålderman och gardebroder (=stolsbroder) som
gillets ambetsman (§ 14,15). Likaså forekomma de från Knutsstatuterna valkanda uttrycken »niding« (7, 23, 29) och »bryta
gillesljusen« (12).60 Det ar också ensamt om den vid Knutssynoden
i Skanor 1256 tillkomna paragrafen om att folja och bistå den
broder, som instamts infor »hovding« (16, 17). Endast Herslev
(17) laborerar med 6-mannanamnden. IgelOsa (31, 32, 40) uppger
gillets festdagar. De aro trenne: Johannes Doparens dag (24/6;
alltså dedikationshelgonets minnesdag), S:t Martins dag (11/11)
och fjardedag påsk. Har finns sålunda ingen anknytning till Knutsgillenas festdagar. 1ge1Osa (18) har också bestammelserna om
dubbla boter for ålderman och skrivare. For Hellested (38) galler
detta ålderman och stolsbroder. Sistnamnda skrå kanner liksom Skarhult det Knutsbetonade »niding« (36) och har en utforlig skrivning
om vådan av att icke hjalpa nodlidande broder på vag och torg, vid
ting etc. (19). Av sarskilt intresse ar den i § 12 forekommande
notisen om minnesdrickning, vilken i det medeltida skråmaterialet
endast har en paralleli i det eljest Knutspåverkade skrået av 1266
7/9 fOr S:t Eriks gille i Kallehave. 61
Samtliga dessa fyra landsbygdsgillen ha namngivna dedikationshelgon. Det ar darfor uteslutet, att de varit Knutsgillen, aven om
statuterna i många detaljer visa tydlig påverkan från dessa. Men
iakttagelsen ar av betydelse for bedomningen av de bornholmska
landsbygdsgillena. Båda grupperna visa sig i stor utstrackning ha
sina rotter i samma skråmaterial. Atgarden i Hellested sockengille
1404 att direkt kopiera icke mindre an 5 av paragraferna i det
1393 upprattade skrået fOr Kolding S:t Knut staller dessa transaktioner gillen och gillesgrupper emellan i blixtbelysning.
Till S:t Knud helgade landsbygdsgillen. Av de 53 Knutsgillen
forf. kunnat belagga ara endast tvenne landsbygdsgillen, namligen
Slemminge på Lolland och EØnder Alslev på Falster.
Slemminge ar belagt genom foljande litterara relation från
1859: »l Slemminge var endnu i Mands Minde et slags Gilde ved
Navn Knusegilde [dvs] Knudsgildet, som oprindelig antages at
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have været et Begravelsesgilde. Gildets sidste Livstegn var et voldsomt Drikkelag, hvorom man mindes, at der i samme blev fortæret
70 Potter Brændevin«.62
I Sønder Alslev verkade and a till slutet av 1870-talet ett Knutsgille. Dess årliga festdag var Knud Hertugs dag (7/1), då åldermansbyte agde rum. Den avgående åldermannen lamnade rakenskap for sin forvaltning, varefter ny ålderman valdes. En ordinarie
uppgift for denne var att inkopa en tunna tjara till vagnssmorja
att fordel as på gillets bOnder. På årshogtiden fortardes en stadig
måltid. Det gallde att »holde Knud«, tills stjarnorna tindrade på

Knud Konge. Kalkmålning i O. Vemmerlovs kyrka i sydostra Skåne.
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himlavalvet eller solen gick upp. Då erhi:>lls en god artskord.
Artrevornas langd ansågs namligen stå i direkt forhållande till
festens langd. Boter utkravdes av de medlemmar, som uteblevo
från eller kommo for sent till gillet. 63
Många medeltida gillen lyckades overlev a reformationen genom
att omvandlas till »skydeselskab« eller begravningsgillen. I forra
fallet lades huvudvikten vid riksgagneliga aspekter. Under de politiskt oroliga tiderna kom denna typ av gillen att utgora en motsvarighet till senare tiders hemvarn. Den andra gruppen anknot
till de medeltida statuternas krav på att folja gillesbroder till hans
grav. På gillets bekostnad anskaffades likbår och andra begravningsutensilier. Gillesmedlemmarna tjansrgjorde som barare, och
inkomsterna redovisades till gillet. A ven i detta fall gjordes en
samhallsgagnelig insats. Det mest kan da fallet ar Lunds S:t Knut,
som under 1700-talet narmast fortlevde som stadens likbararlag
med den praktfulla, for icke mindre an 24 barare avsedda likbåren
prydd med S:t Knuts bild.
Liksom Bornholmsgillena hade Slemminge blivit ett »drikkelag«
och darmed forlorat sitt existensberattigande i det nyktra nyttotankandets varld.
Sammanfattning. En genomgång av Bornholmsgillenas statuter
visar klart, att de ha sina rotter i medeltida skråmaterial. A ven
om de aldsta skråna i sin nu kanda form tillkommit forst på 1500talet, måste gillena ha florerat redan under medeltiden. Darmed
ha skråna på intet satt forlorat i betydeise. Tvartom. Eftersom
skråmaterialet från 1500- och 1600-talet visar sig var a torftigt i
jamforeise med det medeltida, ar bornholmsmaterialet av storsta
betydelse for gillesforskningen. Omspannande en tidrymd av c:a
250 år (perioden 1554 - omkr. 1800) erbjuder det forskaren
saregna mojligheter att studera utvecklingen inom gillenas ram
efter reformationen. Darjamte bildar det en intressant overgångsform mellan de medeltida gillena och byalagen, dar umgangeslivet i arbete och fest reglerades genom »Vider og Vedtægter« resp.
de ostansunds upprattade byordningarna.
Vissa detaljer visa direkt påverkan från Knutsgillena. Det galler
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framst »skråherren«, sexmannanamnden och plikten att hjalpa
broder infor »overhetspersoner«. Men också gillenas domsratt och
dråpbestammelserna ha har bevisvarde.
Likaså kan konstateras en viss slaktskap me11an Bornholmsgillena och de medeltida landsbygdsgillena i IgelOsa, Skarhult och
Herslev, vilka också forete influens från KnutsgiHena.
Att utifrån dessa fakta beteckna Bornholmsgillena som lantliga
Knutsgillen ar emellertid forhastat. Sistnamnda konstaterande
utesluter dock icke, att dessa sockengillen under medeltiden i stor
utstrackning haft samma funktioner som sradernas valkanda Knutsgillen. Vissa reservationer ara har på sin plats.
Det måste sålunda beton as, att undersokningsmaterialet ar behaftat med en betydande svaghet. En tidsintervall på 200 år fOreligger
mellan det yngste kanda medeltida Knutsskrået (Malmo omkr.
1350) och det aldsta kanda Bornholmsskrået (Øster Marie S 1554).
Under denna period info11 också reformationen, som skapade stora
forandringar. Aven med tillgång tiH det vardefulla skrået av 1586
for Lunds S:t Knut kan det sålunda vara vanskligt att draga sakra
slutsatser.
Vidare ar det påfallande, att S:t Knud icke namnes som dedikationshelgon i något av Bornholmsskråna. Icke heller åberopas
någon av S:t Knuds helgondagar som fast tidpunkt for gillessammankomsterna. 64
Vad har då varit den ursprungliga beteckningen på de lantliga
BornholmsgiHena?
Skrået for Vester Marie S har i nu kand form upprattats så sent
som 1725 9/7, och i inledningen presenterar det sig med foljande
ord: »Dette er Vor Frue laugs- og gildesskråe her i Wester Mariæ
sogn på Borringholm «. Gillesnamn och sockennamn befinnas vara
identiska. lovrigt ar det endast Nylarsker, som har gillesnamnet
kombinerat med helgonnamn. Detta skrå ar emellertid av sarskild
vikt, eftersom det uttryckligen fOrfattats av sockenprasten och dartill forts i pennan under reformationstidevarvet (1599), då aversionen mot »den katolska surdegen« var som storst. I in ledningen
tiH kap. II heter det: »Derfor bør hver, som vil være broder eller
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søster i st. Nicolai gilde og laug, at være ærlig og gudfrygtig - - -«.
Det ar kant, att socknens medeltida namn var S:t Nicolai. Å ven
har ha sålunda socken- och gillesnamn sammanfallit. Tacknamligt
hade varit, om också Vester Marie N samt øster Marie S och N
klart återgivit gillesnamnet. Endast det sistnamnda innehåller en
dylik nods, men skrivningen ger tyvarr ingen saker tolkning. I
inledningen !ases: »Skråen som bønderne skule rette sig efter,
der vil gå i det nordre gildeslaug her i øster Marie sogn«. Att utifrån dessa tre be!agg slutgiltigt fastslå de bornholmska sockengillenas ursprungliga namn år sålunda omojligt. Man kan endast
konstatera, att i tvenne hnda fall ha gillena burit helgonnamn
och att dessa varit identiska med socknens (sockenkyrkans) dedikationshelgon. Samtidigt står det också klart, att »Vor Frue laug og
gilde« i Vester Marie och »S:t Nicolai gilde og laug« i S:t Nicolai
(Nylarsker) socken icke ha kunnat kallas »S:t Knuds gilde«.
Slutligen fortjånar det har påpekas, att det bornholmska skråmaterialet också innehåller speciella besdi.mmelser, som varken
kunna han foras till Knutsbetonat skråmaterial eller till det »allmangods«, som forekommer i flertalet medeltida skrån. Har avses
t. ex. bestammelsen om ambetsmannens dubbla boter, belagd som
§ 7 i øster Marie S och N. Den har icke påtraffats i något Knutsskrå men val i 7 medeltida hantverksskrån samt i skråna for de
till Johannes Doparen resp. S:ta Gertrud helgade landsbygdsgillena
i IgelOsa och Hellested. Over huvud visa de medeltida landsbygdsgillena - Igelosa, Skarhult och Herslev samt i någon mån också
Hellested - att de i likhet med Bornholmsgillena hamtat stoff från
en gemensam, annu icke identifierad kalla. Forst genom en grundlig
detaljgranskning av hela det medeltida skråmaterialet torde det bli
majligt att slutgiltigt faststalla primarkallor, utvecklingslinjer och
influens.
Sammanfattningsvis kan sålunda om sockengillena på Bornholm
fastslås
att de ha sina rotter i medeltida gillestradition;
att de med storsta sannolikhet uppstått och varit i verksamhet redan
under medeltiden;
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att skråmaterialet i hog grad ar påverkat av Knutsgillenas skrån;
att skrån a dessutom innehålla såval »allmangods« som material
gemensamt med andra landsbygdsgillen;
att i de tvenne fall dedikationshelgon ar kant detta ar identiskt
med socknens och sockenkyrkans;
att någon verbal anknytning till S:t Knud icke kan påvisas;
att gillena sålunda icke kunna kallas Knutsgillen men
att de på grund av geografisk belagenhet, naringsgeografisk status
och historisk utveckling kommit att stå Knutsgillena nara.
3. Bornholmsgillenas historiska och naringsgeografiska miljo
A.ven om de bornholmska sockengillena urkundsmassigt icke kunna
bevis as vara lantliga Knutsgillen, kan verksamheten såval i vardaglig naringsutovning som i festlig samvaro ha varit så likartad
Knutsgillenas, att de ovan påvisade Knutsbetonade elementen i
gillesskråna haft en naturlig forutsattning och bakgrur:d. For att
har vinna klarhet ar en undersokning av gillenas historiska och
naringsgeografiska miljo nodvandig.
De rika arkeologiska f ynden på Bornholm visa, att on redan
under forhistorisk tid intog en betydande stallning inom Ostersjohandeln. Har skuros handelsvagarna mellan Pommern - Bottenhavet resp. Hedeby-Ryssland. Den fortsatta utvecklingen under
tidig medeltid illustreras genom skriftliga kallor, framst uppgifter
hos Adam av Bremen och i Knytlingasagan. Med Hansans framtcadande forstarktes ons handelspolitiska stallning ytterligare. Medan
Liibeck dominerade sillhandeln i Oresundsområdet, utgjorde Bornbol ms området framfor allt de ostliga Hansesdidernas fiske- och
handelsmarknad. Arkeologiska undersokningar ha klarlagt direkt
anknytning mellan hanseaternas »Fed« och de nu ode kustkapellen.
Att de sistnamnda uppforts for fiskare och seglande handelsman
har overtygande påvisats. En mangd notiser i hanseaternas arkiv
och i den lundensiske arkebiskopens rakenskaper bestyrker handelns
och sjofartens betydelse långt in på 1500-talet.
Att de infodda bornholmarna varit intensivt engagerade i dessa
aktiviteter kan dokumentariskt påvisas. Runstenen från omkr. 1050-
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1150 vid Nylars kirke meddelar, att »Sasser Hit res a stenen efter
sin fader, Alvard; han drunknade ute (på havet] med hele skeppsmanskapet«. Den på 1200-tallet tillkomna stadsratten for Slesvig
innehåller bl. a. en lista over i staden boende, Mimrnande koprnan.
Har upptagas bornholmarna som en sarskild kategori.
Från de narmast foljande århundradena fOreligger ett rikt
urkundsmaterial till belysning av utvecklingen. Ar 1330 stiftade
sålunda 6 skeppare från Greifswald ett ]ungfru Marias gille i
Rønne. Privilegierna stadfastes 1378 28/10, 1380 24/6, 1412
11/10 och 1499 7/9 av de lundensiska arkebiskoparna. Ar 1555
omvittnar en bornholm are i Greifswald, att koprnan från denna
stad sedan urminnes tid fiskat under Bornholm med sitt eget folk
och att man hela sommaren fram tiH S:t Mortens dag handlat
med borgare och bonder over hela landet och obehindrat ridit
runt on fOr att inkrava betaining. Sedan fyra år hade emellertid
fiskeriet nu blivit inskrankt, darfCir att koprnannen forbjudits att
samtidig driva såval handel som fiske. De på Bornholm farande
hanseaterna från Kolberg hade stiftat ett giHe i NeXØ. Urkundsmassigt belagt forst 1545 hade gillets medlemmar sedan gammalt
haft tullfri handel på Nexø. Till gengald åtnjoto de Bornholmsskeppare, som fora på Kolberg, samma tullfrihet dar. På 1500-talet
utfardade skattebrev upptaga icke blott gårdagande bonder utan
också gårdlOsa bonder, som sålunda hade sin utkomst på fiske,
handel och sjofart. Till sistnamnda kategori hanfordes »pebersvende« - ett gammalt namn på dem, som drevo kramhandel och gårdrnan, alltså husrnan utan jord, vilka såsom daglonare
hjalpte till med sysslorna på en gård. Bakom skattebrevens upprakningar skonjes en betydande del av lantbefolkningen sysselsatt
med fiske, handel och sjofart. Ar 1553 klagar slottsfogden på
Hammershus:
»Her sejle Frimændsbønder paa alle Have og fiske; her vil hver
Bonde sejle, saa snart han kan bringe to Tønder Torsk eller lignende Vare til Salg, og forøder han derved dobbelt op, hvad han
vinder ind, og forsømmer sin Ager og sit Kvæg, i Stedet for at han
burde lade Bymændene købslaa«.65
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Eftersom Bornholm perioden 1525-1576 var pantsatt till
liibeckarna, ha dessa helt naturligt uppfattat denna lantbefolkningens aktivitet som svår konkurrens. I syfte att lamslå bondehandeln och bondeseglationen ålade den lybske slottsfogden bornholmarna att erlagga en tunna ol, mjol eller brOd i tull for varje
båtfard. Darigenom skulle omkostnaderna bli så stora, att de tvingades helt agna sig åt lantbruksnaringen.
Rikshovmastaren Peder Oxe (d. 1575) hade 31 fastebonder på
Eornholm. Då han icke agde någon satesgård dar, kom helt naturligt fastebondernas skyldigheter i fråga om ackor och dagsverken
att fOrvandlas till naturaprodukter. Man hade kunnat forvanta, att
prestationerna skulle utgå i sad eller smor. Men de erlades i fisk t.o.m. av de bonder, som bodde anda till 7 km från havet. Aven
har framtrader fiskets stora bet ydelse for ons dåtida lantbefolkning.
I det hanseatiska urkundsmaterialet forekommer ofta uttrycket
»Bornholmssill«. En sammanstallning av tillgangliga notiser visar,
att detta uttryck ar den samlande beteckningen på hela naringsutovningen i denna del av Ostersjon. Aven befolkningen på Oland
och Blekinge deltog i fångsten av denna »bornholmssill«.66 Bornholm ar den ostliga motpolen till det medeltida sillfiskets beromda
Skanor-Falsterbo.
Urkunderna ge sålunda en ensartad bild. Under det stora hostfisket blev hela den man liga befolkningen på Bornholm fiskare.
Men aven ovriga tider på året bedrevs en betydande bondeseglation.
Likheten med de sedan lange utforskade forhållandena på Gotland
ar påfallande.
Darmed ar de bornholmska sockengillenas bakgrund klarlagd.
Notiserna i de aldsta skråna67 om hjalp i havsnod och besvarligheter i frammande land inlemmas i sitt naturliga samrnanhang.
I viss utstrackning torde detta aven galla om sockengillenas »Skaggelfalde«.68 Utan att narrnare ha studerat dessa enklavers aldsta
historia skulle man har vilja stalla frågan, om icke också de bora
sattas i samband med den livliga landsvagstrafik som blivit en foljd
av framst inlandsbondernas intensiva engagemang i fiske och sjofart.
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Aven Knutsgillenas forbindelse med Bornholm måste har uppmarksammas.
Någon gång mellan 1170 och 1182 utfardade konung Valdemar I sitt namnkunniga privilegiebrev for de danska Gotlandsfararna. Urkundstexten meddel ar, att i ett stort antal danska stader
ha sammanslutningar upprattats med Knud Lavard som skyddpatron. På kungligt initiativ foren as dessa gillen till ett handelskompani for befordran av dansk handel och sjofart inom Ostersjoområdet. Gilleskongregationen skall ha sitt administrativa och
ekonomiska centrum i Ringsted, dar Knud Hertug ar begravd.
Lauritz Weibull har overtygande påvisat, att målet for handelsfarderna var Ryssland med dess rik a varumarknad. 69
På dessa handelsfarder mellan det danska karnlandet och d::
avlagsna handelsorterna ha såval Gotland som Bornholm var it
viktiga anhalter. De i Kung Valdemars Jordebok ingående Estlandslistorna, Olistan och »Navigatio« illustrera Valdemarernas
aktiviteter i osterled. Ideras maktiga Ostersjovalde utgor Bornholm
en viktig stodjepunkt. De blekingska Knutsminnena - Knutsgillet
i Ronneby och Knutskyrkan i Rodeby - liksom S:t Knuts kapell
i Algutsrum på Oland markera tillsammans med Allinge och
Rønne-Knudsker Knutsbrodernas fardevager mellan det danska
karnlandet och Visby resp. Reval. Det ar betecknande, att båda
dessa stader voro saten for Knutsgillen. Den tiskande och affarsdrivande lantbefolkningen på Bornholm har icke kun nat undgå
att konfrOllteraS med Knutsbroderna. Lika litet ha sockengillenas
presidier och skrån kun nat undgå att påverkas av de maktiga
Knutsgillenas for det medeltida danska gillesvasendet i många
avseenden forebildliga statuter. 70
En av konung Christophers anklagelsepunkter mot arkebiskop
Jacob Erlandsen var, att denne utan konungens tillåtelse uppfort
trenne borgar. Synbarligen åsyftas har bl. a. Hammershus. Den
långvariga och forbittrade striden mellan konung och arkebiskop konkretiserad icke minst på Bornholm - utgjorde bakgrunden tiH
den ovan omnamnda åldermanssynoden i Skanor 1256 7/9. Representerande 18 KnutsgiHen antogo åldermannen ett gemensamt skrå.
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Knud Hertugs helgonkroning. Bakom det kntibojande helgonet fyra gillesbroder
representerande olika hantverksyrken (en med ham mure, en med sax och en med
skomakarkniv). Kalkmålning i Vigersted nara Ringsted.

I detta inarbetades ett antal helt nya statuter, bl. a. om skyldighet
for Knursbroderna att folja och hjalpa den Knutsbroder, som blivit
anklagad infor overhetsperson, konung eller biskop. Qvan har
påvisats att denna besdimmelse återklingar just i det aldsta kanda
bornholmsskrået samt i arkebiskop BØrge Gunnersens privilegiebrev av 1499 7/9 for de greifwaldska koprnannen i Rønne.
Knutsgillena upprattades i stader och handelscentra. Allinge
och Rønne-Knudsker utgora harudnnan intet undantag. Den bornholmGka sockenallmogen med sin livliga bondeseglation har på
motsvarande satt sludt sig samrnan i sockengillen med namn efter
socknarna, dys resp. sockenkyrkas dedikationshelgon. Trots att de
sålunda icke bara S:t Knuds namn, ar det berattigat att karakterisera dem som en modifierad form av Knutsgillen. Såval den historiska och naringsgeografiska bakgrunden som vissa skråstatuter
bestyrka detta.
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Aven »markbestammelserna« styrka på sitt satt denna karakteristik. De flesta kanda danska »Vider og Vedtægter« behandla uteslutande lantbruksforhållanden, såsom plojning, stangselhållning o.
dyl. I några ha dock tillfogats kortare avsnitt med rester av gamla
gillesstatuter. Bornholmsskråna visa daremot en helt annorlunda
bild. De ara till sin karaktar »rena« gillesskrån. Ett fåtal innehåller visserligen också markbestammelser, men har har detta
avsnitt som ett sen are tillagg placerats som skråets avslutningsparagrafer. 71 Vanligen utgores detta tillagg av forbud att ploja in på
grannens åker eller ang. Med riitta drager Otto Smith harav slutsatsen, att landsbygdens gillesskrån ursprungligen varit ganska lika
stadernas. 72 Reformationstidens lagstiftning med fOrbud mot gillesvasendet fororsakade, att de gamla gillesbesrammelserna vanligen
råkade i glOmska. Ett markant undantag utgor Bornholm, dar de
visat utomordentlig livskraft. Darfor ha markbestammelserna har
endast i undantagsfall formått vinna in fly tande. Dartill kommer
att dessa bestammelser på grund av den for on saregna landsbygdsbebyggelsen icke hade samma betyde Ise som i andra delar av
Danmark. I dessa utpraglade bondebygder var befolkningen samlad i bysamfalligheter med jorden uppdelad i en mangd små skifteslotter, som gjorde brukarna absolut beroende av varandra i fråga
om jordbearbetning, sådd och skord, stangselhållning m. m. 73

4. Sockengillena och reformationen
En kartlaggning av sockengillena på Bornholm skapar bilden av en
genomorganiserad enhet. Den saregna lantbebyggelsen utan stor a
bondbyar har satt sin pragel på gillesbestammelsernas utformning.
For befolkningen i de små socknarna har en enda gillessammanslutning varit tillfyllest, medan de stora socknarnas invånarantal
har gjort det nodvandigt med tvenne sådana. Men denna uppdelning har icke skett på måfå, icke heller efter tatbebyggelse, storgård ars belagenhet e. dyl. Den har alltid karaktaren av en halvering av socknen - antingen i kombinationen Nordre - ~øndre eller
østre - Vestre. Frågor tranga sig fram och pocka på svar: Vem
har stått bakom denna planering? Tvingas man icke har att -liksom
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i det moderna samhallet med des s många komplicerade, svårlosta
problem - fOrutsatta »styrning« uppifrån? Har i så fall denna
»styrning« varit av borgerlig eller kyrklig karaktar?
.A ven vid bedomningen av dessa frågor ar det nodvandigt att
ha den historiska bakgrunden klar. Det stora avståndet mellan
Bornholm och riksstyrelsens administrativa centra nodvandiggjorde
en stark provinsiell organisation på on. Efter att under en stor del
av medeltiden ha varit uppdelad på tvenne maktcentra - kungatronen och arkebiskopsstolen - framtvingade forpantningen till
Liibeck under reformationstidevarvet på många områden en nyordning. Slutligen bidrog ons isolerade lage till att åldriga sedvanjor Hittare kunde leva vidare dar an i det danska karnlandet.
For studiet av sockengillenas utveckling efter reformationen
erbjuder skrået av 1599 fOr Nylarsker den basta utgångspunkten.
Ovan har påvisats dess markant religiosa prage1 och den insats
dåvarande sockenprasten, Clemens Andersen MalmØ (1585-1618),
»formedelst gode forstandige dannemænds hielp og biestand« gjort
for skråets tillkomst. T. o. m. oltappningen under gillessammankomsterna stalles under gudsfruktans aspekt och beledsagas med
psalmsång. Langre tord e en sockenprast icke kunna komma i
religiost nit och omsorg om sina sockenbors sjalar mitt under
gilleslag. Skrået utgor sålunda ett monsterexempel på vad en energisk och målmedveten kyrklig organisator under reformationstidens nyordningsarbete kunde åstadkomma till sina sockenbors
timliga och eviga gagn. Nylarsker skiljer sig i detta avseende helt
från ovriga kanda skrån, trots att sockenprasterna medverkat aven
vid deras tillkomst. Statuterna om eder, gudsforakt och hadeise
visa emellertid, hur man också dar forsokt gora gillessammanslutningarna till effektiva hjalpmedel i religionens tjanst.
Denna religiosa attityd ar skonjbar långt fram i tiden. Otto
Smith 74 påvis ar, att anda in på IS00-talet motsatte sig prasterna
de borgerlig a myndigheternas fOrslag att upplosa gillena såsom
onodiga eller direkt skadliga. .Aven sedan epitetet »dryckesgille«
blivit en gangse och adekvat ben amning på sockengillena, ha prasterna sålunda sett gillesorganisationen som ett hjalpmedel i for279
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soket att reglera och overvaka nojeslivet i resp. socknar. Vid
bedomningen av EornholmsgilIenas ursprungliga karakrar ar det
darfor nodvandigt att soka tranga bakom reformationstidees påtagliga nyordningsarbete i evangelisk anda och redaktion eIla skråandringar jamlikt den nya lagstiftningens krav i avsikt att kartlagga de medeltida gillessriftarnas intentioner.
På gilIesvalI och i gillessal ha generation erna avlost varandra.
Så har också skett med de sedvan jor och religiosa ideal, som
praglat dessa manniskor och satt sina ridstypiska spår på gillesstatuterna. Men alIa andringar till trots har in fly tandet från Danmarks S:t Knud icke kunnat bortelimineras. Så minna dessa skrån
fortfarande om de bornholmare, som icke blott upplevde utan voro
med om att skapa den markliga epok i dansk historia, som fått
den stolta ben amningen »Valdemarernes Storhedstid «.

1. Om Knud Svensens vag till helgo nglorian se Curt Wallin (I): Knutsgillet i Ronneby och Knutskyrkan i
Riideby. Blekinge ech Valdemarernas
ostersjiivalde (i Blekingeboken 1973,
Karlskrena 1973) s. 65 ff .• Knudsskuden« till Odense tidigast belagd
1171 u. d. i en av arkebiskop Eskil
utfiirdad urkund, i vilken han bekraftar denna årliga kollekt, som »f rån
gammal tid« till klostrets uppbyggnad och underhåll upp:agits på Jylland, Sjælland, Lolland och andra
iiar. - Fåven InnClcentius IV stadfaste 1245 17/2 kollekten, som då
kallades »S:t Knuds pengar« (qui dicuntur denarii sancti Kanuti) och utgick från Fyn, Jylland, Als, Ærø, Tåsinge, Langeland, Lolland, Falster
och Bornholm. Se Curt Wallin (II):
De medeltida Knutsgillena. Religiosa
och kyrkliga aspekter, Kbhvn 1972
s. 9; Dip!. AM I s. 253 f och Bull.
Dan. nr. 346.
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2. Wallin (I) s 68 ff.
3. Dan. BibI. III s. 136 ff och 140 ff;
Lauritz Weibull i Scandia 1941 s.
64 ff.
4. Bornholms Stednavne (Danmarks
Stednavne nr 10), Kbhvn 1951 s.
108.
5. Wallin( 1) s. 72; Dens. (II) s. 8 ff.
6. Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse, over den i øster-Søen liggende
- - Øe Bornholm (ed. L. Thurah),
Khhvn 1756, s. 70 f. Den intressanta
notitsen lyder: • Knudsker-Sogn, ligger Landets Hoved-Stad RØnne. - I dette Sogns Kirke - -. I en liden
Niche eller Huulning i Kirke-Muren,
staaer et af Træ udhugget Billede,
omtrent to Alen Høi: Det er iført
Kongelig Dragt, har en Krone paa
Hovedet, sidder paa en Lehne-Stol,
og helder fire Kugler i den venstre
Haand, den hØire Haand er beskadiget, men synes at have været opløftet og have baaret et Scepter. Efter
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gamle Folkes Sigende, skal denne Niche tilforn have været tillukket med
DØre for; Billedet skal forestille St.
Knud, som Kirkens Patron, der er
forsynet med et vældigt Skiæg, som
naaer langt ned paa Brystet, og er ellers over og over sterk forgylt. «
Thurah namner in.ga andra Knutsminnen på an.
P. N. Skougaard (Beskrivelse over
Bornhc1m, l, Kbhvn 1804 s. 317)
anknyter till Thurahs beskrivning av
Knutsstatyn och tillagger: »men for
at faae dette vakkre Stykke i sin Eye,
led en af de forrige Præster der ved
Auksion bortsælge, hvorefter det for
et par Marks Penge maatte fra Kirken og til en Have i Rønne, hvor det
nu staar og skræmmer Spurve.«
7. Allinge (s. 50): Knudsløkke bela&t
1723 samt Knudsnæs och Knutsnæsodden 1746-1750.
Klemensker (s. 219): Knudskirke
belagt 1809; en nu odelagd stensattning på Kulhøi sydvast om Sidgård;
.måhanda uppkallad efter kyrkan i
Knudsker«.
Knudsker (s. 108): Knudsker. Kyrkan urspr. invigd till Knud den
Hellige, »vilket ses av Thumhs beskrivnin.g av helgonbilden, som
forestiiIler en kung«.
Svaneke (s. 81): Knudshul belagd
1686.
8. C. Nyrop: Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen l, Kbhvn.
1899-1900 s. 259; Erik Wiberg:
Sankt Knuts Gille i Ystad, Ystad
1937 s. 110 f; P. B. Grandjean:
Danske Gilders Segl, Kbhvn. 1948,
s. 23 ff; Lauritz Weibull (l): Sankt
Knuts gille, Malmo 1956 s. 29. Salomon Kraft (I) - S:t Knuts - synoden i Skanor den 7 september 1256
(i Från åtta århundraden, Skrifter
utgivna av Y stads fornminnesfiirening VII, Ystad 1957) s. 34 ff havdar dock (s. 36), att har omskrivna stamp »val sannolikt tillhorande något gille på on«. Henry

Petersen (Knud Lavards Helgentilbedelse; Kilden og Capellet ved Haraldsted, i ANO 1885 s. 29) talar
tveklost om .det bornholmske Knuds
Gildes Signet«. l .Bornholms Stednavne« (s. 108) betecknas stampen
utan motivering som .sockengillets
(i Knudsker) gamla sigiII «. Otto
Smith (I) - Bornholmske sognegilder
(i Bornholmske Samlinger bd. 16,
Rønne 1925 s. 191) - talar om 'et
middelalderligt signet fra Knudsker
sogns Knud hertugs gilde«.
9. Lauritz Weibull (l) s. 7 ff; Dens.
(II): S:t Knut i osterled (i Scandia
XVII, Lund 1947) s. 84 ff.
10. Wallin (l) s. 85 ff och 90 f; Dens.
(II) s. 31 ff.
ll. Henry Petersen (s. 29) anser stampens kungabild (Knud Konge) stå
i motsatsforhållande till inskriptionen, som namner S:t Knud från
Ringsted (Knud Hertug). For tolkningen av omskriften jamfor Nyrop
Cl s. 18) med inskriptionen på
Malmogillets mindre (yngre) sigilI,
som lyder SIGILLUM CONVIVII
S [ANC] TI CANUTI MALMOG[IEN
SIS]. l analogi harrned borde inskriptionen på »Bornholmsstampen« behandias så, att RINGSTADENS1S
fores till CONVIVII, och »vi have da
her et Segl fra et St. KnudsgiIde i
Ringsted. Om et St. Knuds Gilde paa
Bornholm vides Intet, og det kan være
en ren Tilfældighed, at Seglet er fundet der«. Denna teori styrktes darav,
att om RINGSTADENSIS hanfores
till SANCTI CANUTl blir sigillet
icke bundet till någon bestamd plats.
l samband med en redagorelse for
samtliga då kan da Knutsgillen återkommer Nyrop (l s. 259) till problemet med hanvisning tiH Henry Petersen och Thurah. Grandjean (s. 31)
han for stampen till »Ikke stedfæstede
Gilder«. Han tolkar sålunda inskriptionen som .Sigill for S:t Knuds av
Ringsted gille«.
13. Wallin (II) s. 9 ff.
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14. M. K. Zahrtmann (I): RØnne By og
Borgere, Rønne 1927 s. 24.
15. Enligt Det kgl. Danske Selskabs Begyndelse og Tilvext 1743-47 (Kbhvn
1748 s. 30,0 nr 63) atgor avtrycket
en gåva av justitierådet Klevenfeld.
Om tolkningar m. m. se bl. a. Nyrop,
I, s. 259; Reinhold Hausen: Ur
Alands forntid (i Aland, Bidrag till
kannedom af hembygden IV, Helsingfors 1916 s. 94 ff; William
Anderson: Stenkors och kapellruiner
på bland (i Acta OElandiæ IV,
blandska kulturbilder från skiida
tider, Sthlm 1931) s. 41. Senaste auktoritativa uttalandet i tolkningsfrågan
återfinnes i Kulturhistoriskt lexikon
for nordisk medeltid, bd V (Malmo
1960, sp. 306 f), dar ortnamnet tolkas som Aland.
16. Bornholms Stednavne (s. 43) har
foljande belagg:
1392 2/5: zeu Aland (avskr.), 1393
28/3: to Alande, 1393 3,0/3: to
Allande, 1545 1,0/6: thor Alandt,
omkr. 1553: tor Alandt, omk. 1569:
Alende, 1585: Allende samt 1616
och 1621 13/7: Alling. Namnet antages vara ett gammalt Alund. De
aldsta belaggen återfinnas i Hansestadernas urkundsbocker. Något medeltida belagg på latin finns icke,
men har belagda Aland skulle i latiniserad form bli Alandia. A ven
Aland skrives under medeltiden på
detta satt. I ett skånskt brev av 1432
12/6 upptages Allindemagle på
Sjælland som j Alande boo. Se LAU
III s. lID.
17. Lunds stifts landebak (ed. K. G.
Ljunggren och B. Ejder) II (Skånsk
senmedeltid och renassans nr. 5) Lund
1952 s. 549.
18. Herslev på Sjælland, Hellested på
Stevns, Vranum på Jylland samt
Igelosa och Skarhult i Skåne. Genom
notiser om gillesstugor m. m. kunde
han bel agga ytterligare några medeltida landsbygdsgillen. Nyrop, I, s.
1,01, 169, 217 f.
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19. Leksikon over Landsbyens Gilder,
Kbhvn 195,0.
20. Bland aldre forskare markas P. F.
Suhm, P. Kofod Ancher, P. N. Skougaard och J. A. Jørgensen. De vardefullaste uppgifterna foreligga i amtmanden Fr. Thårups berattelse 18,09
5/4 och i amtmanden C. Vedels åren
1869-187,0 upprattade avskriftssamling av då påtraffade gillesskrån.
Handskriftsmaterialet nu i Da RA.
Utgivningsarbetet har utforts av Poul
Bjerre och Thyge J. Soegaard i Danske Vider og Vedtægter I, III och IV
(Kbhvn 19,04-1932; har forkortade
V-V) samt Otto Smith (I) s. 169 ff
(skråna å s. 2,02 ff). Om in samlingsarbetet, samlingarnas forvaring, skrå·
material m. m. se August F. Schmidt
(II): Studier i Vider og Vedtægter I
(Kbhvn 1937) s. 11 ff och II (Kbhvn
1951) s. 41 f samt Smith (I) s. 217 f.
21. Majgrevefesten och dansen kap. III,
§§ 32-38; hjalp i havsnod m. m.
kap. II, § § 3-4.
22. Otto Smith (I) s. 174 ff; August F.
Schmidt (1) s. 134; Dens. (III): Oldermand og Bystævne, Kbhvn 1945
s. 66. Kai Uldall (Dansehøj, Pinsebod 03 Gildesvold, i Fortid og Nutid
Bd 8, Kbhvn 193,0 s. 177 ff) gjorde
gallande, att vissa in slag ha hedniskt
ursprung: forhistoriska gravhogar som
»gildesval«, »FæIlesØIlet« på årets
stora hogtidsdagar m. m. Schmidt
(III s. 7,0 ff) utvecklade denna tankegång vidare och ville i vissa av
Nylarskers festskick se »kristelige
Ændringer af hedensk Gudsdyrkelse«.
Så i fråga om oldrickningen, prastens
framtradande roll (motsvarande den
hedniske Thuls invigning av offerskålarna till asagudarna) , dansen (som
ersattning for den hedniska offermåltiden), majgrevekransarna (som urspr. fruktbarhetstecken) etc. Se liknande tolkning i Henrik Ussing:
Danmark i Fest og Glæde, II, s. 12 ff.
23. Denna fria drickning kallas också
»oldermandskanden och .stolskanden c •
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24. Nylarsker (kap. III:I) kraver endast
lydnad for »sogneherren« och åldermannen, Poulsker (3) en bart for den
sistnamnde.
25. I medeltidsskånskan hade »stol« bet ydelse • gald«, »avgift«. Rakenskapsboken for kyrkan kallas fortfarande
• kyrkosrol«. .Stolsbroder« betyder
sålunde rakenskapsforare, kassor. Se
Weibull (I) s. 24. Schmidt (III s. 11
f och 17) kanner icke denna urspr.
betydelse.
26. Monumenrorum Scanensium (ed. Sven
Bring) Londini Gothorum 17441747 s. 162 ff.
27 .• Skraaherre« mater i Malmoskrået
av 1350 i §§ 4, 18,35 och 47, vidare
i protokollet av 1469 11/7 for samma gille (Nyrop, I, s. 167:4) samt
i de lagsartiklar magistraten i Malmo
urfardar 1526 30/4 for stadens vantsnidare (Nyrop, I, s. 800:9). I sistnamnda fall kan titelns anvandning
forklaras utifrån magistratens nara anknytning till Knutsgillet och darav
foljande vana att kalla gillesprasten
for skråherre. Om belaggen for .skråprost« i Skanorsreaktionens gillesskrån
se Nyrop, I, s. 41:29, 51:21, 52:29
och 65:33. BeJaggen i Malmoskrået
från omkr. 1300 se Nyrop, I, s. 69:3,
70:3, 71:7-8,73:11,75:20, 77:36 och
81:51.
28. §§ 1,3,4, 17,21,22,26.
29. Nyrop, I, s. 236 resp. II, s. 424:14-15,
427:14-15 och 428:19. TiteIn anvandes aven i en medlemsforteckning av
1483 for S:t Lucii gille i Roskilde, i
de av magistraten i Slagelse 1471
21/2 utfardade statuterna for stadens
skomakare samt i de av magistraten
i Roskilde 1491 utfardade artiklarna
for stadens smeder. Se Nyrop, I, s.
236 och 391 samt II s. 172:23,
205:8-9 och 207:17-18. KnursgiIIe
fanns i såval Roskilde som Slagelse,
varfor influens harifrån ar att påriikna.
30. Nyrop, J, s. 72 f, § 11.

31. Vester Marie S (29) har i statutens
avslutning en något annan redaktion
med åtvarning av skråprasten och
å1dermannen samt boter på 1/2 kanna
ol och ny intradesavgift, »med mindre oldermanden hannem benåder«.
32. Om gamle Danske Gilder og deres
Undergang, Kbhvn 1780, s. 95 f .
33. Under signaturen .M« foreligger i
Dansk Folkeblad (Aarg. 8, 1843, s.
215 f) en uppsats med titeln • Lævninger af Middelalderens Folkeliv paa
Bornholm« med dels på sjalvsyn, dels
på gamla horsagner grundad skildring
av de vådliga dryckeslagen. T. o. m.
dråp hade forekommit.
34. Se inledningen och § 1 till MaImoskrået (Nyrop, I, s. 88 f) samt §
54 i Lundaskrået (Monumentorum
Scanensium s. 190).
35. Så ha t. ex. de ovan anforda statuterna
om dubbla boter for gillets ambetsman ingen motsvarighet i de kanda
Knutsskråna men återfinnas daremot
i medeltida skrån for 2 landsbygdsgillen (Igelosa § 18 och Hellested
§ 38) samt for 6 hantverksgillen. Se
Nyrop, I, s. 103:18, 175:38, 793:20,
796:40; II, S. 160:19, 178:13,262:16,
352:12 och 373:17. En parallelI till
§ 2 i Nylarsker om borgensman for
nyintradande erbjuder landsbygdsgillet i Herslev (§ 1). Dar foreskrives
att vederborande .sætther wissen for
seg meth en gilbrodher« (Nyrop, I,
s. 243).
36. §§ 5, 21 och 22. Nyrop, I, s. 8 och
11.
37. Se Nyrop, I, s. 11:21, 23:9, 36:4,
47:4, 60:4, 74:17 och 95:18.
38. Fem medeltida hantverksskrån (darav
2 i Flensborg), ett kopmansgille, det
till • allrnanna gillen« raknade Vor
Frue i Flensborg samt de till ]ungfru
Maria resp. S:t Hans helgade sockengillena i Herslev, Igelosa och Skarhult, vilka också i andra detaljer stå
sockengillena på Bornholm nara. Se
Nyrop, I, s. 103:15-16, 228:35,
246:33 och 794:24 samt II, s. 20:27,
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133:21, 278:27, 367:46, 368:50,
372:9 och 423:3.
39. Nyrop, I, s. 41:33 och 52:33 (gillena
i Malmii och St. Heddinge) samt
65:36 (det på Skaniirsredaktionen
byggande skrået av 1266 for Eriksgillet iKallehave ).
40. Nyrop, I, s. 78:39 och 98:38.
41. §§ 16 och 17 i den danska samt § 17
i den latinska redaktionen av Skarhultsskrået. Nyrop, I, s. 783. Besrammelsen i privilegiebrevet for
greifswaldarna se Nyrop, II, s.
424:16.
42. Se øster Marie S (§ 3,25) och N
(2,11,24,31), Olsker (2,17,19,30),
Klemensker V och ø, Vester Marie
N och østerlarsker (samtliga § 15),
Poulsker (12, 20) och Knudsker (9).
Markligt ar att Vester Marie S (§ §
5, 12, 19, 32, 33) i liknande fall
raknar med en namnd på endast 4
broder. Aven Nylarsker (III: 22,
i viss mån aven II1:19) har denna
4-mannanamnd.
43. Se V-V, III, s. 148 f.
44. Har kan namnas att skrået av 1515
3/5 for landsbygdsgillet i Herslev
icke blott laborerar med .12 broders
avgorande« (sielsæ, § 20) utan aven
med »åldermans och sex broders mening« (tyckæ, § 17).
45. Aldsta belagget for .med sjatte hand«
återfinnes i § 9 iOdenseskrået från
omkr. 1245 .• Med sex broder« lanseras fofSt i § 4 i Malmoskrået av 1256
7/9. Nyrop, I, s. 23 resp. 36.
46. § 11 i skrået från omkr. 1300; §§ 3,
5, 14, 15, 19, 21, 23 och 34 i skrået
från omkr. 1350.
47. Malmo 1360 23/12 (§ 23) och 1415
5/5 (§ 24); Landskrona omkr. 1415
5/5 (§ 23) samt Ronneby 1387 29/7
(§ 23). Se Danmarks gamle Købstadlovgivning (ed. Erik Kroman) IV,
Kbhvn 1961 s. 36, 60, 125 och 328.
48. I protokollet av 1363 for Dragarelaget i Flensborg taias om att • senden
se vj der oldesten broderen i den
hoH« Nyrop, I, s. 552), och i skrået
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av 1512 15/4 fOr Smedgillet i KØbenhavn om att .værie segh selHsetthæ« (Nyrop, II, s. 338) .• Hellig
Trefoldigheds« Kopmansgille i Odense laborerar i sina nya stadgar av
1476 9/6 men en namnd på .aldherman oc lensmen oc sex brothere«
(§§ 18, 19, 21; Nyrop, 1, s. 736 fE).
Privilegiebrevet av 1496 17/3 se Nyrop, I, s. 770 H; stadfasteisen av
1477 2/3 se Samling af gamle danske Love, V, s. 206.
49. Skrået av 1586 for Lunds Knutsgille
ger i dena samrnanhang icke någon
ledning. Har namnes endast den 12mannakommi!t(~, som har att val ja
ålderman och stolsbroder (§ § 1, 2),
samt den 8-mannanamnd, som av
ålderman tillsattes for att utfora
pantning hemma hos den broder, som
icke efter 3 dagar har erlagt avgiften
for gillesdrickningen.
50. De narstående Olsker, Klemensker
ø, østerlarsker samt Vester Marie
N och S ha blodvitesparagrafen som
nr. 9 och dråpsparagrafen som nr.
10. Innehållet overensstammer exakt
med øster Marie N utom betraHande
sj alva inledningen. § 9 stadgar sålunda: .Om nogen broder sårer en
anden«, och § 10: >Om nåsen slåer
en anden ihiel«. Det narstående
Ruthsker har i § 9 verbet »overfalder« samt som boter 1 tunna tyskt
ol, medan § 10 saknar avslutningen
om benådning till livet och brodernas tillåtelse att lamna dråparen
fornyat tilltrade till gillet.
51. Av ovriga medeltida skrån ha endast de har ofta omnamnda landsbygdsgillena i Igelosa från 1375 (§ §
5, 8, 22) och Skarhult från 1488 (§ §
1-2) de båda forstnamnda varianterna. Statuten om gillesbroders dråp
genom gillesbroder finns dock i landsbygdsgillet i Herslev (§ 22) samt i
10 hantverksgillen (darav 4 enbart i
Flensborg), av vilka 4 voro smedgillen.
52. § 89 lyder: »Slaar Broder anden ihiell
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i gildis hus eller gaard, det Gud forbiude, bode thil laHuit XX Marck,
och were siiden aH laHuit, thill saa
lenge then dodis slegt gior bon for
hannem«. Också har råder sålunda
mycket nara overensstammeIse. Uttrycket .Det Gud forbyde«, som återfinnes i dråpsparagrafen i några bornhJlmsskrån, ar diiremot icke en speciell »Knutsskrivning«. Visserligen
mater uttrycket redan i Flensborgskråets dråpsparagraf (4) om gillesbroders dråp av gi1lesbroder men ar
okant isenare Knutsskrån. Daremot
forekommer det i åtminstone 4 medeltida hantverksskrån samt i skrået
av 1476 9/6 for »Hellig Trefoldigheds« kopmansgi1le i Odense (Nyrop,
I, s. 742: 18) och i skrået av 1492
15/8 for Vor Frue i Flensborg (Nyrop, I, s. 228:35). Det forekommer
aven i medeltida brevtexter. Se t. ex.
DipJ. Dan. nI:1 nr. 51.
53. Se Otto Smith (II): St. Knudslaug i
Vordingborg (i Aarbog for Histosisk Samfund for Præstø Amt, Aarg.
12) Næstved 1923 s. 52.
54. Statuterna av 1441 fOr .Guds Legemslav« i Alborg med utforliga bestammeIser samt - endast fJyktigt - i
skrået av 1447 23/5 for .Det danske
Kompagnie i København« (Nyrop, I,
s. 622:24 H resp. 721:60). Dessa båda
giJlen ha också bestammelser om dans
i fasclagstid, vilket enligt Alborggillets skrå .gammel sidwane er« (Nyrop, I, s. 622:23). Eljest ar dans endast belagd i Odense och Slagelse skomakarsvenners skrån av 1403-1406
resp. omkr. 1450 samt i Odense smedsvenners skrå av 1452 15/8 (Nyrop,
II, s. 20:26, 132:16-17, 133:27,
134:34 och 146:7). Daremot saknas
sådana uppgifter for de medeltida
Knutsgillena.
55. §§ 122-123 och 126-128. - Om
gillesdansen och majgrevekransarna i
de bornholmska sockengillena se aven
Schmidt (III) s. 68 och 72.

56. øster Marie S (§ 25), Nylarsker
(II: 3-4).
57. Nyrop, I, s. 101 Ef (Igelosa), 169 Ef
(Hellested), 243 H (Herslev), II, s.
422 H (Skarhult); Salomon Kraft (II):
Tre senmedeltida godsorganisationer
(Skånsk senmedeltid och renassans nr
9) Lund 1971 s. 1 H (Skarhult).
58. Igelosa (§ § 5, 8, 22) ar utforligast
med samtliga 3 varianter, medan Skarhult (1, 2) har 2 (gillesbroder draper
gilJesbroder resp. icke - gillesbroder)
och Herslev (22) endast en (gillesbroder slår ihjal någon).
59. skompresten i danska och præpositus
i latinska redaktionen.
60. Sistnamnda uttryck återfinnes i samtliga medeltida Knutsskrån, vidare i
det på den s. k. Skanorsredaktionen av
Knutsskråna återgående skrået for
Eriksgillet i Kallehave samt dessutom
endast i 3 hantverksskrån från Odense,
dar påverkan från de båda skråna for
stadens maktiga KnutsgilJe kan forutsattas (Nyrop, II, s. 227:31, 235:25
och 250:33).
61. Nyrop, I, s. 66:42. Liksom Skarhult
(21), Herslev (11) och skrået av 1417
1/8 for kopsvennerna i Randers (Nyrop, I, s. 565:23) forekommer har
också en utforlig § om vallfart tilJ
narmare angivna vallfartsorter. Eljest
skil jer sig detta skrå avsevart från de
3 ovriga. - Salomon Kraft (II s. 8 H)
har tolkat Skarhultsskråets namnlista.
Den toppas av herremannen till satesgården Skarhult. Genom dem kan påverkan från Knutsgi1lena i Malmo och
Lund ha formedlats.
62. Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters Historie af P. Rhode,
(2. Udgave ved I. I. F. Friis) I, Kbhvn.
1859 s. 409.
63. August F. Schmidt (I) s. 84.
64. Man skulle har kunna hanvisa til!
reformatorernas kamp mot helgondyrkan. I skrået av 1404 23/6 for Hellested betonas såJunda i § 1, att gil!et
upprattats .till ara åt den heliga Gertrud«, men efter reformationen an-
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drades namnet til! »Trefoldigheds·
Gildet«. (Nyrop, I, s. 169 f). Argumenteringen salmar dock barkraft.
Knutsgillena i Flensborg, Vording.
borg, Malmo, Lund, Ystad och Reval,
vilka overlevde reformationen, fingo
sålunda behålla det medeltida dedika·
tionshelgonets namn som gillesnamn.
A ven landsbygdsgil!ena i Slemminge
och Sønder Alslev bevarade Knuts·
namnet långt in på 1800·talet.
65. M.K. Zahrtmann (II): Billeder fra
Bornholms Historie i Tilknytning til
Middelalderens Kapeller (i Bornholm·
ske Samlinger, bd 8), RØnne 1913
s. 150 ff.
66. Wallin (I) s. 90 ff.
67. øster Marie S (§ 23) och Nylarsker
(II: 3-4).
68. Skougaard (s. 205 f) skriver: • Skag.
gelfaldene - - - ere Pladse, ethvert
Sognefolk fra gamle Tider havde paa
de modsatte Landskante tæt ved Lan·
deveyen til militært Brug, for at
de, kommende did til den Egn, f. E.
i Tilfælde af fiendtlig Landgang, der
i Nærheden, kunde have et Sted at
sætte (skaggie) sine Vogne, og for det
første slaae sin Leyr«. Se aven Schmidt
(II) s. 15 och 62 f.
69. Weibull (I) s. 11 ff; Dens. (II)
s. 84 ff.

70. Wallin (l) s. 86 ff.
71. øster Marie S (§§ 31-32), Nylarsker
(kap. IV: 1-9), Olsker (4 helt nya
paragrafer 1775), Ruthsker (27) samt
Klemensker ø och V (27). Bodilsker
har markbestammelserna som §§ 1214 bland samrnanlagt 18 §§.
72. Smith (II) s. 189 f.
73. De nastan likalydande skråna av 1699
resp. 1704 for staderna RØnne och
Neksø ha endast markbestammelser
men inga gillesstatuter. Se V ·V, I,
s. 198 ff. Aven detta ar berecknande
i har aktuella samrnanhang.
74. Smith (I) s. 176 f och 200. August
F. Schmidt (III s. 73) meddelar, att
gilleslaget i Nylarsker under senare
tid anvant den kopesumma man erholl
for »G ildeboet « till allmannyttiga
andamål: Varmeledning i kyrkan,
uppforande av hållstall vid kyrkan,
bidrag til! vagvasendet, sockenbiblio·
teket, skyttekretsen samt biblar til!
fattiga konfirmander. På foredomligt
satt ha sentida gillesmedlemmar så·
lunda i praktisk garning omsatt de
intentioner sockenprasten Clemens
Andersen MalmØ gav uttryck år i
1599 års gillesskrå. Ett vackrare om·
dorne kan val knappast ges denna
åldriga institution.

LITTERATUR OM BORNHOLM 1971-73
Ved Bornholms Centralbibliotek

00-02. BOG- OG BIBLIOTEKSVÆSEN. BIBLIOGRAFI

[psen, Henning: Colbergs fylder 100 den 1. maj 1972. 28 s. iII.
1972. (00.4)
KjØller, Frede: Boghandel i 100 år (Colberg). »]ul på Bornholm« i
40 år. ]pB 1972, s. 4-5, ill. (00.4)
Litteratur om Bornholm 1968-70. Ved Bornholms Centralbibliotek. BS 2. rk. bd. 5, s. 191-202. 1971. (01)
En bornholmsk model for et decentraliseret biblioteksvæsen (om
Bornholms Centralbibliotek). I: danske praktiserende arkitekters
tidsskrift 1973 nr. 9, s. 45-48, iII. (02)
Koefoed, Ingerlise: Nu kan de være glade på Bornholm - det nye
centralbibliotek er åbnet. I: Bogens Verden 1972 nr. 11, s. 748753, iIi. (02)
Krumbach, Lis: Filial-model RØnne. I: Bibliotek 70 1973 nr. 4,
s. 64, ill. (02)
05. TIDSSKRIFTER OG ARSSKRIFTER

Bornholm i billeder. Red.: Mogens Dam. 6.-7. årg. 1971-72.
Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholms Historiske Samfund. Redigeret af C. H. Kibsgård. 2. rk. bd. 5-6, iII. 1971-72.
Bd. 5: Robert Smalley: Kalkmalerierne i Povls Kirke. V. Svendsen: Falske sølvdalere på Bornholm 1826 og 1832. Ebbe Gert Rasmussen: Rønne i det 17. århundrede. »Goplerne«: Marinarkæologiske fund ved Bornholm. Fred. Brandt:
Fra kvægtuberkulosens bekæmpelse på Bornholm. Lise Bender Jørgensen: Et
fodbæger i særegen form fra Stensebygård, Bodilsker sogn. Johannes Thoms:
RØnne i juni 1864. Brev til fru Arboe. Arne Madsen: Negerskulptur på Bornholms Museum. Bent Bergsøe: Hvem byggede Svaneke kirkespir i 1789? J. Klindt
og Helmer Kofod: Bitterdram mod skørbug. Aksel Jensen: Vognhjulets fremstilling, materialer og det anvendte værktøj. Johannes Lyngby: Dams Hotels historie.
Olaf Hansen: Bornholms Historiske Samfund. Bornholms Centralbibliotek: Litteratur om Bornholm 1968-70.
Bd. 6: Kilder til begivenhederne på Bornholm under Sveriges besiddelse af øen
1658. Af Ebbe Gert Rasmussen.

Jul på Bornholm. 39.-40. årg. Redigeret af Frede Kjøller. 1971-72.
KlippeØen. 30.-32. årg. Redigeret af H. Sanne Kofoed. 1971-73.
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06. MUSEER

Madsen, Arne: Negerskulptur på Bornholms Museum. BS 2.rk. bd. 5,
s. 99-110, ill. 1971.
24. TROSLIV. OPBYGGELSE

Larsen, Frits: Biografi og udvalgte artikler og foredrag. Red. af
K. P. Korsholm. 173 s. ill. 1970.
Nielsen, Viggo: Udpluk. Særtryk af Kirketidende. 64s. iII. 1971.
31. STATISTIK

Hvidtfeldt, Johan: Bornholm. Tal og andre kendsgerninger. Turistårbogen 1971, s. 78-80.
Folke- og boligtællingen. 9. november 1970. Amtstabelværk. Bornholms Amt. Udg. af Danmarks Statistik. 127 s. 1972.
33. ØKONOMI OS ERHVERV

Bornholm og EF. Udg. af Bornholms Erhvervsråd. 18 s. 1972.
Bornholms befolknings- og erhvervsforhold 1971. Udg. af Bornholms Erhvervsråd. 18 blade. 1972.
Bornholmskomiteen mod EF: Analyse af rapporten »Bornholm og
EF«. 7 blade. 1972.
De dan.rke øer. Danmarks bidrag til CEPFAR-seminar i Freyung,
Bayern, 9.-14. april 1973 vedrørende anvendelse af EF's reviderede socialfond. Udg. af Landbrugets Oplysnings- og Konferencevirksomhed. 32 s. 1973.
B::>rnholms forhold belyst som eksempel på danske Øers problemer.

Grundværdikort over købstæderne på Bornholm ved 14. alm. vurdering pr. 1. august 1969. Udg. på foranstaltning af Statens Ligningskontor. Forskellig paginering. 1970.
Jørgensen, G.: Gudhjem Toldkontrol. I: Dansk Toldtidende 1971,
s. 271-274, iH.
34. LOV OG RET

Anklagemyndighed og politi på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-72. Embedsetater udg. af Landsarkivet for Sjælland
m. m. 57 blade. 1972.
Om Bornholm s. 13-14 og s. 49-50.
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Svendsen, v.: Falske sølvdalere på Bornholm 1826 og 1832. BS
2. rk. bd. 5, s. 19-34, ill. 1971.
35-36. FORVALlNING. MILITÆR. FORENINGER

Bergstrøm, K. H.: MP forsvinder fra Bornholm. I: Det røde betræk,
december 1972, s. 5-7, iII. (35.5)
Nielsen, Henning: Bornholms forsvar og kystforsvarsværker i belysning af Øens historie til 1867.44
15 blade, ill. 1972. (35.5)
Riggert, C. E.: Schltissel zur Ostsee: Bornholm. I: Wehrkunde, Zeitschrift fur alle Wehrfragen, Organ der GeselIsehaft fUr Wehrkunde 1972 nr. 11, s. 574-79. (35.5)
Stiftamtmænd og amtmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1848-1970. Med en oversigt over de nye amter og amtskommuner samt kommunesammenlægningerne 1958-70. Embedsetater udg. af Landsarkivet for Sjælland m. m. 38 blade.
1970. (36.1)

+

Om Bornh81m s. 21-22, s. 28 og s. 38.

Engell, Aage: Frimureriet på Bornholm 1896-1972. Samlet i anledning af St. Johanneslogen Egins 50 års jubilæum 19. november 1972. 55 s. iII. (36.8)
37. OPDRAGELSE OG UNDERVISNING

Bornholmske spejderhytter og lejrpladser. Udg. af Set. Georgsgilderne på Bornholm. 20 blade, ill. 1973.
38. FORSORG. OMSORG

»De Gamles Hjem«, RØnne. 12. juni 1923-73. 50 år. 16 s. ill.
1973.
Undersøgelsen af ældres og invalideredes omsorgsbehov på Bornholm 1972. Udg. af Bornholms Amts Social- og Sundhedsudvalg.
Hæfte 1-2. 1972.
39. TRADITION OG FOLKELIV

PiØ, Jørn: Sagn og overtro. Turistårbogen 1971, s. 55-60, iII.
Seier, A. F.
Bornholmske Folkeminder. 2. udg. 160 s. ill. 1971.

v.:

Tegninger af Torben Bjørn.

Stub-Jørgensen, Christian: Folketro og folkesagn på Bornholm 2-3.
JpB 1971, s. 33-39, ill. og JpB 1972, s. 31-37, iH.
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46. TOPOGRAFI

Abrahamsen, Povl: Tur til Bornholm. Udg. af Bornholms Turistforening. 15 s. (folder), iIi. 1972.
Bornholm. Turistårbogen 1971. Red.: Johan Hvidtfeldt. Udg. af
Samvirkende Danske Turistforeninger. 148 s. iH. 1971.
Bornholm. Øen i østersøen, dens mennesker og huse beskrevet af
Hansaage BØggild og fotograferet af Lennard. I: Mobilia nr. 214,
maj 1973. 17 s. ill.
Dansk, engelsk, tysk og fransk tekst.

Bornholm i sort/hvid og farver. Tilrettelæggelse: Mogens Dam.
32 s. iH. 1972.
Dansk, tysk, svensk og engelsk tekst.

Christiansen, T age: Ture på Bornholm. Turistårbogen 1971, s.
89-146, iH.
Holm, Jørn-Ole: Bornholm. 2. oplag. 51 s. iH. 1972. (Lejrskoleserien)
Holmqvist, Lasse: Utsikt mot en o. I hans: Vitt och brett, s. 9-14.
Stockholm, 1971.
[psen, Henning: At bo på en ø i østersøen. Turistårbogen 1971,
s. 73-77, iH.
Kaufmann, Richard: Romantisk SkjØnhed og grandios Storhed.
Bornholm i 1871-72. Fundet og kommenteret af J. Klindt. Udg.
af Bornholmeren og CEB-tryk. 39 s. iH. 1971.
Kjøller, Frede: Bornholms ukendte stier. 15 forslag med kortskitser
til spadsereture på steder, man eHers ikke kommer. 111 s. iH.

1972.
BOllllholms unbekannte Wanderwege. Oversat af Friedrich Nehlsen. 119 s. iIi. 1973.
Meesenburg, H.: Bornholm. 32 s. iH. Bygd 1972 nr. 6. Esbjerg

1972.
På Bornholm. RejsefØrer med 14 specialkort. 1971-73.
Steens berg, Axel: Bornholm - en rest af det gamle Østdanmark. I
hans: Fra kulturens overdrev, s. 77-83. 1970.
Steensgård, S.: Bornholm. 2. udg. 32 s. iH. 1971. (Orientering)
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Bramstång, Mats: Nordens Malta (ChristiansØ). 12 s. 1972. (AktuelIt från Foreningen Marinmusei Vanner iKarlskrona)
ChristiansØ. Opmåling af huse. Udarbejder af et hold fra Bornholms
Tekniske Skole. 29 blade, ill. 1972.
Kofoed, Anker E.: Fra ChristiansØ. JpB 1971, s. 22-26, iII.
Voss, Tage: ChristiansØ og Frederiksø. Turistårbogen 1971, s. 8188,ilI.
- Fra skærets horisont (ChristiansØ). 160 s. iII. 1971.
Tegninger af Ib Andersen.

Skov, Erik: Hammershus. 3. opI. 48 s. iII. 1972. (Nationalmuseets
Blå BØger)
Kofoed, Anker E.: Lidt om Listed. 32 s. ill. 1972.
Tegninger af Helge Nielsen. Fotografier af Valdemar Myhre.

Byen, landet og havet. Nexø (Neksø) og omegns historie. Af Jørn
Klindt m. fl. Udg. af Bornholms Historiske Samfund. Bind 1,
iII. 1971.
1. Tiden indtil ca. 1800.

Rasmussen, Ebbe Gert: Rønne i det 17. århundrede. BS 2. rk. bd. 5,
s. 35-56, ill. 1971.
BergSØe, Bent: Hvem byggede Svaneke kirkespir i 1789? BS 2. rk.
bd.5,s.111-120,ill.1971.
Holm, Jørgen: En bornholmsk idyl (Ypnasted). I: Haven 1972
nt. 7-8, s. 267-269, iII.
Hansen, Werner: 100 år - og snart glemt. Udg. af Akirkeby Sygekasse i anledning af jubilæet 1. maj 1972. 120 s. iII. 1972.
50.1. NATURFREDNING

Dahl} Knud: Fredede områder i Danmark. Udg. af Danmarks Naturfredningsforening. 136 s. ill. (Indbundet sammen med: Danmark il: 200000. Udg. af Geodætisk Institut). 1972.
Bornholm s. 129-36.

Engberg, Bent: Forslag om oprettelse af lokale naturfredningskorps.
I: Storkommunen 1973 nr. 3, s. 9-19, iH. (i alt 6 sider).
Et naturfredningskorps på Bornholm. I: Ugeskrift for agronomer
og hortonomer 1972 nr. 33, s. 641-642.
Diskussion nr. 35 s. 691 og nr. 36 s. 712.
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Fredningsplanudvalget for Bornholms Amt: Foreløbig sammenfatning af fredningsinteresseområdernes fordeling. 24 blade
1 kort. 1971.
- Registrering af bilkirkegårde og lossepladser uden for bymæssig
1 kort. 1972.
bebyggelse. 108 blade, ill.
Landskabsboniteringskort over Danmark. Oversigt over fredningsinteresseområdernes fordeling. Udsendt af Statens naturfredningsog landskabskonsulent. 1812 Bornholm. 2 kort. 1972.
UnderSØgelse af vandforurening i Bornholms Amtskommune 1971.
Udg. af Bornholms Amtskommune, Teknisk Forvaltning. 26
blade
3 kort
8 tavler. 1971.

+

+

+

+

55. GEOLOGI

Bjerreskov, Merete: The stratigraphy of the Llandovery series on
Bornholm. MDGF bd. 21 hæfte 1, s. 34-50, iII. 1971.
Bruun Christensen, Ole: Det danske sænkningsområdes udvikling i
det mellemste mcsozoikum. DGF: Arsskrift for 1971, s. 55-62,
ill.
Bmun-Petersen, Jens: »Conical structures« in the lower Cambrian
Balka Sandstone, Bornholm (Denmark), and in the lower Devonian Coblenz Sandstone, Marburg (Western Germany). I: N.
]ahrbuch f. Geologie u. Palaontologie, Monatshefte 1973 nr. 9,
s. 513-528, iH. Stuttgart 1973.
- Forvitret granit under Neksøsandstenen. DGF: Arsskrift for
1972, s. 61-76, iH.
- Kambriums morgenrøde (om Neksøsandsten). I: Varv 1972
nr. 4, s. 99-107, iH.
Jørgart, Tommy: Metasomatisk dannelse af de bornholmske graniter - en test. DGF: Arsskrift for 1972, s. 77-84.
Kegel Christensen, Walter: Belemnitella propinqua (Moberg, 1885)
from Scandinavia. MDGF bd. 20 hæfte 4, s. 369-84
3 tavler.

+

1971.
Platau, S. W.: Om anatexis og metasornatose på Bornholm. DGF:
Arsskriftfor 1971, s. 1-4, iII.
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Schou} Axel: De bornholmske landskabers tilblivelse. Turistårbogen
1971, s. 3-9, iIi.
Stenestad} Erik: Træk af det danske bassins udvikling i Øvre Kridt.
DGF: Arsskrift for 1971, s. 63-69, ill.
57-58. PLANTE- OG DYRELIV

Bangsholt} F.: Andet bidrag til kendskabet til Bornholms billefauna
. (Coleoptera). I: Entomologiske Meddelelser 39, s. 17-24. 1971.
Bornholms fugle. Red.: Benny Gensbøi. Udg. i sa.:narbejde med
Dansk Ornitologisk Forening. 400 s. ill. 1973.
Larsen} Arne: Bornholm durch Fernrohr und Lupe. Oversat af A. B.
Prip efter: Bornholm med kikkert og lup: 36 s. iII. 1973.
- Bornholms planter og dyr. Turistårbogen 1971, s. 10-16, ill.
60. MEDICIN. TEKNIK. LANDBRUG. HANDEL M. M.

Klindt}]. og Helmer Kofod: Bitterdram mod skørbug. Sundhedstilstanden på ChristiansØ 1684. BS 2. rk. bd. 5, s. 121-30, iII.
1971. (61)
Koefoed} Sv.: Bauner. En beretning om signalmidler. Ne quis domi.
30 blade, iH. 1971. (62.67)
Jensen} Aksel: Vognhjulets fremstilling, materialer og det anvendte
værktøj. BS 2. rk. bd. 5, s. 131-151, iIi. (62.71)
Johnsen} Arne: Med levende fisk i lasten (om fiskekvaser). I: KlippeØen 1972 nr. 12, s. 20-21, ill. (62.8)
Rasmussen} Holger: BØnder og fiskere. Turistårbogen 1971, s. 4854, iiI. (63)
Krog-MØller} J.: Hedeselskabets virksomhed på Bornholm. I: Storkommuneh 1972 nr. 3, s. 21-27, ill. (63.16)
Brandt} Fred.: Fra kvægruberkulosens bekæmpelse på Bornholm.
BS 2. rk. bd. 5, s. 61-76, ill. 1971. (63.69)
H otel in Sandkaas auf Bornholm (Abildgård). I: Deutsche Bauzeitschrift 1972 nr. 12,4 s. iII. (64.649)
Lyngby} Johs.: Dams Hotels historie. BS 2. rk. bd. 5, s.152-183,
ill. i971. (64.649)·
. . ... . .
...
.
..
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Adressebog for Allinge-Gudhjem Kommune 1971. Udg. af Born1 kort. (65.01)
holms Tidende. 208 s.
Adressebog for Hasle kommune 1971. Udg. af Bornholms Tidende.
156 s.
1 kort. (65.01)
Adressebog for Neksø kommune 1972. Udg. af Bornholms Tidende.
260 s.
1 kort. (65.01)
Adressebog for RØnne kommune 1971. Udg. af Bornholms Tidende.
1 kort (65.01)
344 s.
- 1973. RØnne Byregister 1973. Udg. af Bornholms Tidende. 280
s.
1 kort. (65.01)
Adressebog for Akirkeby kommune 1971. Udg. af Bornholms Tidende. 200 s.
1 kort. (65.01)
Henriksen, Leif: 75 år for Bornholms erhvervsliv. 1897-1972. Udsendt i anledning af RØnne Handelsskoles 75 års jubilæum den
1. september 1972. 23 s. ilI. (65.07)
Mahler, Ludvig: Med DB] - op og ned ad bakke - til den bitre ende.
]pB 1971, s. 15-21, iII. (65.84)
RØnne Central nu fuldautomatisk. Udg. af KTAS. 12 s. ill. 1969.
(65.87)
Kofoed, Anker B.: Omkring de gamle møller ved Svaneke. ]pB
1972, s. 11-15, iII. (66.81)
Bn empirisk og teoretisk analyse af stofbrug blandt unge på Bornholm 1972. Af Erik Manniche, BjØrn Evald Holstein og Merete
Watt Boolsen. Rapport fra kontaktudvalgets forskningsunderudvalg. Udg. af Kontaktudvalget vedr. ungdomsnarkomanien. 146 s.
1972. (66.88)

+

+
+
+

+

+

71. ARKITEKTUR

Michelsen, Peter: Gård og bolig. I: Turistårbogen 1971, s. 42-47,
iII.
Fredede bygninger. Fredninger godkendt af ministeren for kulturelle anliggender indtil 31. december 1971. Udg. af Det Særlige
Bygningssyn. 242 s.
1 kort. 1972. (71.01)

+

Bornholm s. 130-32.

De danske kirker. Red. af Erik Horskjær. Bd. 19. 1970. (71.8)
Bornholm s. 9-105,ill.
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Byfornyelse i RØnne - et diskussionsoplæg. Udarbejdet for Rønne
Kommune af Gunnar Jensen, Finn Monies og Ole Svensson i
samarbejde med kommunens tekniske forvaltning. 2 blade
7 tavler. (71.95)
Dispositionsplan for RØnne 1972. Udkast. Af Finn Monies og Ole
Svensson. 51 blade, iII. 1972. (71.95)

+

72-74. BILDENDE KUNST

BØggild, Hansaage: Paul HØm - notater om maleren. JpB 1971,
s. 5-9, ill. (72)
Oluf HØst. Med indledning af Jørgen Nielsen. 64 s. ill.
25 tavler. 1971. (72)
Garff, Jan: Karl lsaksson. (Blade fra Kobberstiksamlingens mapper, 4). I: Grafik 1972 nr. 1, s. 8-9, ill. (72)
Sigurd Vasegård. Tekst af Jan Garff. 48 s. i11. 1973. (Danske Grafikere, 10) (72)
Smaltey} Robert: Kalkmalerierne i Povls Kirke. BS 2. rk. bd. 5,
s. 9-18, iII. (74)

+

79. SPORT

Gamle danse fra Bornholm. Udg. af Foreningen til Folkedansens
Fremme. 67 s. 19. (79.296)
Allinge-Sandvig Gymnastikforening gennem 50 år. 1922--1972.
40 s. iII. 1972. (79.6)
86. SKØNLITTERATUR

Anderberg} Bengt: En aldre herre med glasogon. 132 s. Goteborg,
1971.
Blodbadet på Bornholm efter Mordnatten. En historisk-romantisk
fortælling med illustrationer. Udg. af Bornholms Tidende. 55 s.
ill. 1972.
Hertz} Grete Janus: Sommerferie. 73 s. 1972.
Børnebog.

Karamzin} Nikolaj: Øen Bornholm. I: Russiske fortællere til år
1900. Ved J. B. Friis-Hansen. S. 9:-22. 1969.
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KofoedJ Karl M.: Bornholmske Sansager og Sange paa Landsmaalet. 3. udg. 160 s. iII. 1972.
Tegninger af Torben BjØrn.

PoulsenJ Martin: Pinsetur til slottet. JpB 1972, s. 38-42.
StangegårdJ N. C.: Vinglua værs. 28 s. 1971.
89. SPROG

Torsten SØrensenJ Kirsten: Social baggrund og sproglig udvikling.
Kandidatopgave til det pædagogisk-psykologiske studium. 90
blade. 1972.
- Resume af kandidatopgave: Social baggrund og sproglig udvikling. 20 blade. 1972.
Koefoed J H. A.: Bornholmsk. Turistårbogen 1971, s. 61-66.
- Om konjunktionalet a i bornholmsk. I: Festskrift til Poul Andersen, s. 169-77. 1971.
90. ARKÆOLOGI. HISTORIE

Bender Jørgensen J Lise: Et fodbæger i særegen form fra Stensebygård, Bodilsker sogn. BS 2. rk. bd. 5, s. 77-84, ill. 1971. (91)
»Goplerne«: Marinarkæologisk fund ved Bornholm. BS 2. rk.
bd. 5, s. 35-56, ill. 1971. (91)
Helleristninger på Bornholm. Af Lise Bender Jørgensen og Mogens
Schou Jørgensen. Udg. af Neksø Museum. 21 s. ill. 1973. (91)
Klindt-Jensen J Ole: Oldtidens mennesker. Turistårbogen 1971, s.
17-22, ill. (91)
MunksgårdJ Elisabeth: Denmark: An archaelogical guide. 144 s.
ill. London, 1970. (91)
Om Bornholm s. 128-34.

Hvidtfeldt Johan: Bebyggelse og historie: Turistårbogen 1971,
s. 23-41, ill. (96)
Kilder til begivenhederne på Bornholm under Sveriges besættelse
af Øen 1658. Af Ebbe Gert Rasmussen. BS 2. rk. bd. 6. 173 s. iII.
1972. (96.2)
BasovJ A.: Landgangen på Bornholm. 17 blade (fotokopi). 1972.
(96.71)
J

Oversat fra russisk efter ~rtikel i Voenno-IstoritjeskijJournal 1966 nr. 5.

LITTERATUR
99. PERSONALHISTORIE

Portrætter af kendte bornholmere afgået ved .døden sidste år. JpB
1971, s. 43-47, iII., 1972, s. 43-46, ill.
Thoms, Johannes: Rønne i juni 1864. Brev til fru (Francisca)
Arboe. BS 2. rk. bd. 5, s. 85-98, ill.
Bang, Herman: Kunstrejse på Bornholm. Fra »Ti Ar« 1891. Udg.
af Bornholms Tidende. 19 s. iII. 1971.
Mogens Glistrup. Mand med meninger. Af Bjarne Castella og Vilh.
Joost. 154 s. ill. 1972.
Ipsen, Henning: Tommelfingre. Udg. af Statsfunktionærernes Låneforening. 29 s. ill. 1972.
BØggild, Hansåge: Etatsrådindens pengekiste (om Marie Kofoed).
JpB 1972, s. 6-10, ill.
Frits Larsen. Biografi og udvalgte artikler og foredrag. Red. af
K. P. Korsholm. 173 s. iII. 1970.
Larsen, Otto Michael: Lægevikar i Akirkeby 1972. Breve. JpB
1972, s. 17-24, ill.
Stub-Jørgensen, Christian: En bornholmer i Dyrehaven. Arboe
MaNer ude og hjemme. Udg. af Bornholmeren. 35 s. ill. 1972.
Nexø, Martin Andersen: Breve. I udvalg og med kommentarer af
BØrge Houmann. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab.
Bd. 1-3. 1969-72.
Houmann, Børge: Havørn og proletar. Martin Andersen NexØs
forhold til Georg Brandes. 64 s. ill. 1972.
- Hædersgaven til Martin Andersen Nexø. 69 s. 1971.
Petersen, Carl O.: ~ømand og savskærer (Thorvald Andreas Petersen). JpB 1971, s. 40-42, iII.
GENEALOGI

Familien Dahl af Pæregård i Bodilsker og familien Pihl fra Toftkær Bodilsker. Samlet af Markus Wibe og Andr. Pihl. 1920-71.
1-2 i 1 ringbind.
Peterson, Olivia og Henning Koefoed: The Koefod Family. A brief
outline of a Norwegian and American branch of the Bornholm
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family, descendants af Holger Hansen Koefoed 1663-1752.
72 s. ill. Oslo 1972.
Lindblom, Johan Sanne: Sanneslægten fra Hoglebjerggaard. 84 s.
1973.
West, J. P.: Stamtavle over den fra Povlsker sogn stammende
familie Westh (West). Kbh. 1918. Optrykt (med et tillæg) af
Henning West. Alesund, 1973.
Wichmann, G.: Wichmannerne fra Bornholm. Spredte glimt over
den bornholmske slægt Wichmanns historie gennem 250 år i
billeder og tekst. 79 blade, ill. 1972.
Forkortelser:
BS
JpB
DGF
MDGF

Bornholmske Samlinger
Jul på Bornholm
Dansk Geologisk Forening
Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening

Redaktionen afsluttet 1. 11. 1973.

