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FORORD

Det er med stor glæde, redaktøren igen kan udsende en årbog ti l
Bornholms historiske Samfunds medlenm1er. I år har vi valgt at
samle en række meget forskellige artikler, som redaktionen dels har
opfordret forfatterne til at skrive, dels har modtaget ge1mem de seneste år. Årbogen rummer således ikke et tema i år - men viser den
bredde og mangfoldighed, den born110lmske historie rummer, og
som vi gerne afspejler i Samfundets årbøger.
Vi har, som den indledende artikel, valgt at bringe afdøde lokal.historiker Bodil Tornehaves artikel om maleren Kristian Zahrhnanns
billedtæpper, fordi det netop i år er 300 år siden, de unikke, daterede
billedtæpper blev fremstillet. Bodil Tomehave arbejdede med tæpperne og deres historie samtidig med de gennemgik en større konservering på Nationalmuseets konserveringsværksteder i Brede, og
hun nåede at færdiggøre en artikel om dem kort før hun døde i 1993.
Tæpperne tilhører, sanunen med nogle unikke oliemalede forlæg,
Bornholms Museum og vises i museets udstilling.
Årbogens mangfoldighed undersh·eges allerede med næste artikel.
Det er Poul Smme, Svaneke, der har gennemgået et hidtil ukendt
arkiv tilhørende Byforeningen Svanekes Venner. Det er købmand og
reder Mogens Smidts og hans families arkiv og i det har Poul Smme
fundet oplysninger om en af de driftige købmandsslægter, der har
præget Svanekes udvikling i over hundrede år. I den næste artikel
fører sp rogforskeren Lilliane Højgaard Holm os med kyndig hånd
ind i navneforskningens verden i 1600tallets Østermarie. Hvad hed
man og hvorfor? En helt ny historie, som givet vil optage mange
mennesker. Med middelalderhistorikeren Johnny Grandjean Gøgsig
Jakobsen tager vi en tur til Nordbornholm, besøger Salomons Kapel
og får nogle kvalificerede bud på, h vorfor det netop hedder Salomons kapel.

De følgende fire artikler er resultatet af en militærh istorisk ekskursion til Bornholm i 2009, hvor Læseselskabet Rendsborg satte hi11anden stævne og fremlagde feltstudier, bl.a. de artikler, der gengives
i denne årbog, og som alle har Bornholm som omdrejningspunkt.
Efter Peter A. Hemiksens introduktion får vi med Svend E. A lbrethsen en særdeles ve lskrevet gennemgang af Røn nes befæstning i
I 600tallet. Med de to efterfølgende artikler fører forfatterne, Michael H . Clernmesen og John E. Andersen, os frem ti I nyeste tid og
ser dels på Bornholms militære udvikl ing i første halvdel af l 900tallet, dels på det næsten ufatte lige der skete på Bornholm, da sovjetrusserne valgte at bombe Nexø og Rønne og efterfølgende besætte øen i næsten et helt år. Hvorfor - er det spørgsmå l, der så ofte
bliver stillet. Forfatteren analyserer begiven11eden og forsøger at besvare spørgsmå let, hv is dybere årsager måske endnu gemmer sig i
Kremls lukkede ark.iver.
Med de to sidste artikler kigger vi indenfor på Bornholms Ø-arkiv,
som nu Bornhol ms lokalhistoriske Arkiv er blevet en del af. LillMay Didriksen kendes af mange slægtsforskere. Hendes store indsamlingsarbejde, der har resulteret i et enestående kartotek over de
tusindvis af bornholmere, der udvandrede især til Ameri ka, er en
gu ldgru be for de mange mennesker, der leder efter deres rødder.
Lill-May Didriksen fortæller om arkivets ti lblivelse og g iver eksempler på hvad d et rummer. Bornholms Ø-arkivs arkivleder, Anette
Eriksen, fortæller om det ny Ø-arkiv, som i 2009 får helt nye faciliteter, både hvad angår arkivet og publikum og som med et dygtigt
personale kommer til at åbne de mange bornholmske arkivalier,
konunu nale såvel som private, såvel for slægtsforskere og militærhistorikere som for Bornholms historiske Samfunds nysgerrige og
ii1teresserede medlemmer.
Rigtig god læselyst!

Ann Vibeke Knudse n
Rønne oldober 2009
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Zahrtmanns rekvisitter
AfBodil Tornehave

Maleren Kristian Zahrtmann (hans fulde
nav n var Peder Henri k Kristian Zahrtmann) blev født i Rønne 31. marts 1843 og
døde på Frederiksberg 22. juni 1917.
Faderen Carl Vilhelm Zahrtmann, der
stammede fra Viborg, korn til Bornholm i
1840. Han var regimentsk irurg og blev senere distriktslæge på Øen. Ha n giftede sig
med en ung købmandsdatter fra Rø nne,
Laura Poul ine Jespersen, og i deres hjem
kom ni børn ti l verden, syv drenge og to
piger, med Kristian som den ældste.
For at tage studentereksamen va~ det denga ng nødvend igt at afslutte skolegangen
udenfor Øen, så da han var sytten år gammel, kom han på Sorø Akademi. H er tog
han tegneundervisning ved side n af og fo rtsatte hermed i København, m ede ns han
læste til og tog filosofi ku m. Da han var 2 1
å r ganunel blev han optaget på Kunstakademiet. Han skul le blive den første store
kunstmaler, som kom fra Bornholm.
Kristian Zahrtmann var en udpræget fig urmaler og malede adskillige billeder
med bibelske, mytologiske og især historiske motiver, ofte illustrerende episoder fra

8

Cand. mag. i teoretisk fysik, Bodil Tornehave, 1915-1993, med bornholmsk familie på fars og mors side. Det inspirerede hende til at beskæftige sig med den
bornholmske historie, fra håndarbejder
til bornholmeru re, fra toldvæsen til kobbersmede. Og meget mere. Bodil Tornehave skrev denne artikel kort før sin død.
Altiklen publiceres nu for første gang i
300-året for tæppernes tilblivelse.

Eleonora Christines Jammersminde. Han
var desuden en udmærket portrætmaler, og
som en særlig gruppe står de mange billeder af landskaber og folkeliv, han ma lede
under sine talrige ophold i Italien.
For hundrede år siden var han e n stæ rkt
beundret kunstmaler. l dag, hvor interessen
for figurma leriet er d alet stærkt, er han
trådt lidt i baggru nde n. Man værdsætter
stadig hans farveglæde, man regner hans
virke som en inciterende lære for flere generationer af ma lere, der slog igennem i
å re ne før og efter århundredskif tet, som
hans vigtigste indsats.

ZA HRTMANNS REKVISITTER

Kristia11 Za/irt11ia1111, 1843 - 1917. Foto 1912.
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BODIL TORNEHAVE

»Der var engang en konge og en dro1111i11g« 70x63 cm.
Malet 1887 og lilliøre11de Den liirsc/1spr1111gske Samling.

10

ZAHRTMANNS REKVISITTER

»Dronning Sofie Amalies dod«. Malet i 1882 og tilhørende Den liirschspnmgske Samling.

De fleste af hans arbejder blev til i hans
atelier. Forud fo r selve maleprocessen lagde
han et stort arbejde i både at indleve sig i
den afbildede situation og i det miljø, den
skulle udspilles i. Scenen skulle virke så
autentisk som muligt med møbler og eventuel udsmykning med kunstgenstande og
tekstiler fra den rette periode, foruden at

dragterne, personerne bar, sku lle svare dertiI.
Det betød, at han, selv om meget blev lå nt
eller lejet til fo rmå let, gennem årene fik
samlet sig en lang række genstande, der
ku nne bruges til opbygning i ate lieret af
den ønskede scene. Derfor finder vi ikke
sjældent, at rekvisitterne i hans billeder går
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BODIL TORNEHAVE

»Interiør 111ed læsende ung 111a11d«, 63x70 cm" malet i Za'1rt111a1111s atelier i Amaliegade 14 i 1912. Ti/horer
Bomholms 1\1!11seu111.

igen. Det gælder f.eks. e n stor brudek iste
fra o. 1600, der flere gange på hans arb ejder
ka n ses anbragt op mod væggen under et
stort maleri af den lænkede Prometeus.
Også mindre møbler som stole, borde og
små skabe går igen og frem fo r alt kunstgenstande, såsom vase r, g laspoka ler og andet. Man ser i hans senere malerier ofte en
lille statuette af Leonora Christines udgang
fra fæ ngslet. Den havde han selv model leret.
Frem for a lt var han g lad for prægtige
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tekstiler, som han brugte, så snart der var
lej lighed til det, og som ha n havde mange
af. Male riet på s ide 11 er et godt eksempel.
Det er ikke et historiemaleri, for han har
hentet motivet i eventyrets verden. Det hedder »Der va r engang en konge og en dronning«, er malet i 1887 og ti lhøre r Den
hirschsprungske Sam ling.
Her har Zahrtma nn moret sig med at
bruge en rigdom af tekstiler, hvis farver
spiller op mod hinanden og i særdeleshed
finde r genklang i farve rne i det broderede

ZA HRTMANNS REKVISITTER

tæppe, der danner baggrund for det humoristisk opfattede, slumrende kongepar.
Et andet ma leri, hvor dette tæ ppe har en
central rolle, er et interiør fra hans atelier i
Amaliegade 14, malet i 1912, fø r han i oktober flyttede ind i sin nyopførte villa Casa
d'Antino på Fuglebakken, opka ldt efter den
lille bjergby C ivita d'Antino i Abruzzerne,
hvor han havde tilbragt så mange somre.
Maleriet, der ses side 12 er nu på Bornholms Museum, i det ser man det nederste
af tæ ppet, der er trukket netop så langt ud
af kisten, så det dækker forsiden.
Han brugte e llers med forkærl ighed tæppet i malerier med fyrsteligt motiv. Det er
dronningekåbe i »Kong Sa lomo og dronningen af Saba« fra 1886, er bordtæppe
(med en hvid, broderet dug over) i begge
udgaver af »Dronning Sofie Amalies død«
i henholdsvis Den hirschsprungske Samling (1881) og Statens Museum for Kunst
(1882) og er brugt som dække over brudekisten i »Leonora Clu-istine og Dina Vijnhofvers« fra 1910.
Tæppet va r en af hans kæ reste ejendele,
for han havde arvet det samt et andet, med
det sammenhørende tæppe, efter sin mormor - bedstemor, som han kaldte hende.
Det er disse to tæpper denne historie drejer
sig om.

De to tæpper
Tæ pperne var nedar vede i bedstemoderens
familie, en fremtrædende købmandsfamilie
i Rønne. De består hver især af tolv sammensyede en kel tbroderier med bibelske
bil leder inde nfo r en oval krans og med
blomster på en sort bund udenom. Omramningen af moti verne er forskellig i de to
tæpper, men ens indenfor hvert motiv.
I det ene af dem, der ses side 15, er felterne lidt mindre, end de er i det andet, side
17 viste. Motive rne side 15 ses umiddelbart
at forestille episoder af Kristi Lidelseshistorie; men de sidder ikke i rette rækkeføl-

ge. Dette, samt det for dette tæ ppe særegne,
at der forneden i alle fe lter er indbroderet
H. HIORT MPDL ANNO 1709, har gjort
tæppet mindre velegnet ti l brug i ma lerierne.
Det er derimod svært at se, om motiverne
i det udaterede tæ ppe side 17 på ligne nde
måde fortæller en fra bibelen kendt historie.
Det forekommer en nærmere at vise enkeltepisoder (et problem vi ska l vende tilbage
til senere); men netop dette forhold gjorde
tæppet a nvendeligt for ham.
Der er dog eet sted, hvor felter fra det daterede tæ ppe er taget i brug. I ma le riet
»Dronning Amalie Sofies Død« på Statens
Museum for Ku nst, har han anbragt to af
dem med henholdsvis »Gravlæggelsen« og
»Tornekron ingen« som motiv bag det øverste af ryggen på dronningens stol. De n
dækker det meste af felterne; men en del af
motivernes »omramning« ses tydeligt, og
der er netop så meget af dem selv at se, så
de (med kendskab til det daterede tæ ppe)
kan identificeres. Unægteligt godt skjulte
symboler for død og forhånelse.
I »Der var engang en konge og en dronning« side 10 har Zahrtma1111 i øvrigt måttet supplere vægtæppet med en fjerde lodret
række af felter. Dem han taget fra den del
af tæppet, der er dækket af kongeparret.
Initialerne MPLD i det daterede tæppe
står for M argrethe Pedersdatter Lester, der
var en af Zahr tmanns tiptiptipoldemødre.
Hun var købmandsfrue i de n selv samme
købmandsgå rd i Rønne, hvor hans moder
senere blev født og voksede op, og tæpperne var med gården nedarvet i fami lien
til hans bedstemor. Så at følge gårdens historie er også at følge tæppernes, indtil de
blev Kristian Zahrtmanns.
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BO DIL TORNE l-I AVE

Bagsiden af det daterede tæppe, li vor farverne i
broderiet ses i de oprindelige 1111a11ce1: Samtlige billeder aflæppeme erfologrq/eret afJo'111 Lee, Nationalmuseet.
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ZAHRTMANNS REKVISITTER

Det daterede tæppe, sat sammen af tolv med uldgarn broderede.felte1; der nuiler ca. 44x51 cm. hve1:
Tæppet er fotograferet inden den fla111111esyede bort
(so111 blev tilfojet tæppet ejier at Bornhol111s Museum
overtog det), blevjj emet.
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BODIL TORN EHAVE

Bagsiden af det udaterede tæppe, hvorjc1rveme i
broderiet ses i de oprindelige 1111a11ce1:
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ZAHRTMANNS RE KV ISITTER

Del udaterede læppe, sat sa111111en af tolv med uldgarn broderede.felte1; der 111åler ca. 49x55 c111 li ve1·:
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BOD IL TORNEHAV E

Hvor tæpperne blev til
Det tidligste kort over Rønne stammer fra
o. 1680 og blev lavet til Peder Hansen Resens Danske Atlas fra 1684. Vi ser på det
den lille by med kirken , der hæver sig op
over hav nen, klyngen af huse omkring den ,
og, udgående derfra, to gader, som følger
kystlinien nordpå, nutidens Grønnegade og
Storegade.
Her lå de førende købmænds gårde, alle
med store haver og store avlsbygninger, for
de drev tillige landbrug på de jorder i byvangen, de ejede. De var ofte både købmænd og skippere eller skibsredere.
Især på den nordlige del af Storegades
østside var gå rdene store og havde ekstra
store havea realer, som nåede tæt op til det,

Kort over Rønne, tegnet til Ped er Hansen Resen s
Danske A tlasfi-c1 1684. Husene langs gademe svarer ikke til den daværende bebyggelse, men markerer k1111, !tvor den lå. Havearealem e er angivet ved
!tegning ud til gaden . Ved en fejltagelse er vand/tullet Gnr111111ek11len af tegneren blevet opf alle / som el
j ordstykke med et !tus.
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der i dag er byens Store Torv, men dengang
lå som en endnu stø rre, åben plads ude n
egentlig randbebyggelse. Den brugtes til
mønstringsplads for borgervæbningen.
Det va r i disse gårde, a t flere af de mænd,
der i sidste halvdel af 1600årene blev borgmestre i byen, boede. Hvor dagbladet Bornholmeren en gang holdt til (Storegade 32),
boede, indtil han døde i 1674 1, Peder Lauridsen Møller, allerede borgmester under
bornholmernes vellykkede opstand i 1658
mod deres nye herrer, svenskerne. Det var
under et møde i hans gå rd, at oprøret startede. Hvor A mtsma ndsgården nu ligger,
havde borgmester Hans Pedersen Kofoed
(der døde fø r 1681) sin gå rd, og sikkert før
ham hans fader, Peder Hansen Kofoed.
Både den og naboejendommen mod nord,
som borgmester Oluf Svendsen Brock g iftede sig ti 1, havde havearealer, der strakte
sig op ti I mønstringspladsen. Ende I ig va r
der, hvor den nuværende Kommanda ntgård
ligger, endnu en stor gå rd med ti lsvarende
stort havearea l. Den tilhørte den magtfulde
borgmester He rma n Mortensen Bohn, hvis
enke Barbara Jørgensdatter i adski llige år
efter mandens død i 1668 drev købmandsvirksomheden videre med stor dygtighed.
Det var en af disse gårde, Oluf Svendsen
Brocks gå rd på syd hjø rnet af nutidens Storegade og Kr ystalgade (tidligere ka ldet
Skidenstræde), de to tæ pper skulle blive
knyttede ti l.
Brock stammede fra Bornholm, men var
indtil 1659 købmand i Malmø. Som deltager i byens oprørspla ner mod svenskerne
va r han bl andt de dødsdømte, som i sidste
øjeblik undgik at bl ive henrettet, takket
være den svenske konges benådning; men
han mistede alt sit gods og blev landsforvist. Han tog tilbage til Rønne og genoptog
sin købma ndshandel de r. Borgmesterposten ti lfa ldt ham i 1680.

I Jvnf. hans e1>itafiu111, nu p1\ Bornholms Museum.

ZA HRTMANNS REKVI SITTER

Fo1ogmfifir1 o. 1920 afgården på hjørnet afS!oregade og K1ys1algade, se/fi" nord, efter al Mele 11ordlæ11ge11
og de o//e sydligslefag var so/g/ji"(I og erstattet med nybyggeri. Foto C/11: A. Mol/e1; o. 1910-20.

Som nævnt giftede han sig til gården og
va r stadig dens ejer efter konens død. Han
indgik hurtigt et nyt ægteskab med de n
unge Margrethe Pedersdatter Lesler, der
var datter fra Kyndegård i Nyker2 .
Om der al lerede i hans tid blev drevet fa rveri i gården vides ikke, men er sandsy nligt. Der var enkelte købmænd i byen, hvis
hustruer drev fa rve ri som supplement til
handelen, og vi ved, at Margrethe Pedersdatter Lester gj orde det i a lle sine tre senere ægteskaber.
Hun overtog gården efter manden, der
døde omkring nytår 1688 3, og giftede sig
atter, med købmand Laurids Lauridsen

2
3

J. Bidstru p, Stamtavler over de bornholmske fam ilier Mliller, Madvig og Sode. Kbh. 1884, s. 19.
Kirkeinspektionsarki ver, Bornholm. Ronne Kirkes regnskaber 1684- 1699, fol. 26a: betalt for Oluf Svendsen
Brocks lig 17/ 1 1688. LA.

Hjor t. Han nævnes flere gange i landd istrikternes skifteprotokoller som »farver«.
r dette ægteskab fødte hun 0. 1695 en datter, der fik navnet Karen.
Ma rgrethe Pedersdatter Lesler blev enke
igen i 17024, og giftede sig endnu en ga ng,
med Hans Hjort, en broder til Laurids Hjort.
Det er dette ægtepar, der lod de to tæpper
udfø re.
At arbejdet hermed blev sat i gang ska l
sikke rt ses i sammenhæng med en større
ombygning af gården i 1705, som har omfattet en fornyelse af dens længe langs Storegade, en længe, de r endnu i begyndelsen
af dette århundrede stadig eksisterede som

4

Kirkeinspektionsarkiver, Bornholm. Ronne Kirkes regnskaber 1699-1747, fol. IOa, betalt for Laurits Lauritsens lig
14/12 1702. LA.
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BODIL TORNEHAVE

Gårdens indretning

Sa11dstenstavlejir1 ægteparret Hjorts i 1709 opJØrte
vestlænge til deres gård, .for;J111el med deres navne
og årstal, 011110 1705.

del af ejendommene Storegade nr. 38 og 40,
omend i ombygget stand. I dag er der kun
bevaret fem fag af den, nemlig de fem sydligste fag af Storegade nr. 40 (side 2 1), der
nu er den eneste rest af den gamle købmandsgård . Ved nedrivning af længens
port, der lå sydligst i Storegade nr. 38 (der
har fået bygningen forn yet), stødte man på
en indemuret sandstens tav le med ægteparrets navne og å rstallet 1705. Den befinder
sig i dag på Bornholms Museum.
20

Den tid I igste beskrivelse af gården fi nder vi
i taksationen af byens huse fra 1736 5• Den
bestod d a af tre længer. Nord I igst lå stuelængen på 15 fag i retning øst-vest og med
gavl ud til Storegade. Den havde to tilbygninger nordud, hver på tre fag. Langs Storegade lå den foran omtalte længe, vestlængen, der var på ti fag foruden tre fag ti l port.
Mod syd lå endelig en 16-fags ladelæ nge i
øst-vest med gavl ud mod Storegade.
Gården var opført i bindingsværk med
klinede vægge, dog var bindingsværket i
stuelæ ngen s vestgavl og vestlængens mur
ud mod Storegade udmuret med mursten,
og der var tegltag på begge længer, mede ns
sydlæ ngen havde halmtag. Des uden va r
grunde n totalt indhegnet, ud mod Storegade og Skidenstræde med bindingsvæ rksmur (»vægge red«). Muren mod Skidenstræde va r på et stykke drejet indad, så der
blev plads til en skråt anbragt port, som tillod indkørsel af vogne, der kom i retning
fra mø nstringspladsen, Store Plads.
Gårdens an læg svarede fuldt ud til det da
sædvan lige for de større gårde ude omkring
på øen, hvor stuelængen uvægerligt var anbragt i øst-vest og suppleret med to til tre
udlænger. Taksationen fra 1736 viser, at
Rønnes købmandsgårde da stadig fo r en
stor dels vedkommende fulgte dette mønster, også selvom det fo r bl.a. den gård, vi
interesserer os for, medførte, at stuelængens
eneste v induer ud til gaden sad i den ene
gavl. Inden fo r dem lå gerne gårdens mest
repræsentative rum, »salen«. Det er først
ved senere ombygninger, at sådanne gå rde
fik stuelængen til at ligge langs gaden.
Ægteparret Hjorts gård har tilsyneladende kun haft kontakt med omverdenen gennem portene. Dens døre har fø rt ud ti I enten

5

Sjællands stiftsamt, bornholmske Kobstæders Taksationsforretninger 1736, Rønne, LA.
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Fotografi.fra 194 1 afgården set fra syd. Bemærk, at de sydligste (nærmeste) fem fag afden gamle vestlænge er
kortere end de ovrige, der oprindelig udgjorde en gavl. Foto H.P Holm.

gårdspladsen eller baggården nord for stuelængen. Det gælder også for dens butiks
vedkommende, for den lå i 1736 og til lidt
ind i 1800årene i stuelængen. Kunderne
kom ind ad portene, kom de ude fra landet,
kørte de direkte ind på gårdspladsen, overlod hest og vogn ti l en gårdskarl og gik ind
i stuehuset for at handle.

Gården kommer i slægten Bo/m's eje
Hans Hjort døde i 17126 . 11 /6 1711 var Karen Lauridsdatter Hjort blevet g ift med
Herman Mortensen Bohn (f. 1682) 7, søn-

6

7

Kirkeinspektionsarkiver, Bornho lm. R.onne kirkes regnskaber 1699-1747, fol. 46b, betalt for Hans Hjorts lig 23/4
1712. LA.
Kirkeinspektionsarkiver, Bornholm. R.o1me kirkes regnskaber 1699- 1747, der betales offerpenge ved deres bryllup
11/6 17 11. LA.

nesøn af ovennævnte borgmester af samme
navn og søn af borgmester i Hasle, Morten
Hermansen Bohn. Svigersønnen var gået
ind i købmandsha ndelen og havde taget
borgerskab 9/1 171 2. Nu overtog han den
helt.
Det havde været naturligt, om moderen
var gået på aftægt hos de unge. I stedet
valgte hun at indgå endnu et ægteskab.
Margrethe Pedersdatter Leslers nye ma nd
blev Christian Leegaard, der var fu ldmægtig hos Bornholms guvernør. Han var fød t
i 1682 og dermed jævnaldrende med svigersønnen. De flyttede i 1714 ind i en nyopfø rt gård, hvor han nedsatte sig som købmand og tog borgerskab 9/2 1715.
Gården blev bygget på et areal, som hun
må have lagt til, nemlig den østlige del af
haven til hendes tid ligere gård, suppleret
med et stykke af mønstringspladsen. Dette,
samt et stykke agetjord i den nordlige del af
21
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byen, købte hun som enke af byen 28/ 6
1713. 8 Det var en anseelig gård med fem
længer, hvoraf stuelængen lå langs Skidenstræde, altså placeret på den sæd van Iige
måde i øst-vest.9 Mønstri ngspladsen blev i
årene derefter ka ldt for Leegaards Pl ads,
for deres gård va r den første større bebyggelse ved det, der skulle blive til Store Torv.
Margrethe Pedersdatter Lesler nåede at få
6-7 år som husmoder i gården, hun døde i
1720 e ller -21. 10
Hun havde taget farvervirksomheden
med sig til sit nye hjem , for Christian Leegaard oplyser i 1744, at han driver fa rve ri
og havde lært det af sin førs te hustru. 11
Samtidig havde hendes datter Karen fortsat
farveriet i gården i Storegade, en virksomhed , der nedarvedes videre i fam il ien. Så
sent som i 1801 omtales der i en brandtaksation af gården et »farverhus med to kedler
til fa rveri«, som har ligget i vestlængen, op
til porten.12
Herman Mortensen Bohn udv idede det
til gården hørende agerbrug stærkt, så han
kom hurtigt til at behøve flere avlsbygninger. Det blev ikke, som man kunne forvente det, ti I en opførelse af en fje rde længe i
øst, men til bygning af en hel trelænget ladegård på 30 fag i alt, placeret på et areal på
den anden side af Storegade over for selve
købmandsgården og med gårdsplads vendende mod gaden. Ladegå rden blev omtalt
som »Nygården«. 13
Han var byens største skatteyder. Ægte-

8
9
I0

11

12
13
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R.onnc Rådstue, Kæmnerprotokol 1710-77, fol. 7a. LA.
Sjæl lands stiftsamt, bornholmske K.obsttcders Taksationsforreminger 1736, R.onnc, LA.
Kirkeinspektionsarkiver, Bornholm. Rønne kirkes regnskaber 1699- 1747. Der betales for hendes lig i regnskabsaret
1720-21. LA.
Bornholms Amt, g ruppesager 0111 kobs tædernes friheds
jorder og sammes grænser 1736- 1805. Håndværkerliste af
1744. LA.
Brandtaksationen 180 I, gengivet i K. Thorsens upublicerede artikel om gården. Kopi på Bornholms Museum.
Sjællands stiftsamt, bornholmske K.obstæders Taksationsforretninger 1736, R.onnc, LA.

Lykønskningsdigt ved Lars Hjort Bo/ms og Maria J.
Anchers enkes b1yllup. Bomho/111s Jv/11se11111.

parrets velstand afspej ler sig i deres donationer, f.eks. skænkede de i 1723 et fløjlsforhæng, kantet med sølvkniplinger, til alteret og et grønt fløjlsdække med sølvfrynser til prædikestolen i Røn ne Kirke. 14
Han var i 1717 blevet forstander for Rønne Hospital, e n velgørende institution for
gamle og syge. 5/4 1723 udstedte han et gavebrev på opførelse af en ny bygning til hospitalet fo ruden en donation på 500 sl.d. 15
Huset, der lå øst for mønstringspladsen blev
på otte fag og havde tegltag. Der var et kirkerum, to store stuer samt en mindre stue og
et køkken. Kirkerummet var udstyret med
prædikestol, alter med malet altertavle, et
krucifiks, to messingstager, skammel med

14 Kirkeinspektionsarkiver, Bornholm. R.onne kirkes regnskaber 1699-1747, fol. 182a. LA.
15 R.on11e Hospitals Regnskabsbog 17 11 - 1773,fol. 49. Bornholms Museum.
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tralværk (gitterværk) for alteret, skriftestol
og to mands- og to kvindestole, hver på fire
sæder. D e 500 sl.d. skulle dække udgifter til
morgenandagt, gudstjeneste, brændsel og
vedligeholdelser. Til dette formål skænkede
ægteparret 1/6 1742 yderligere 500 sl.d.
l hjemmet voksede tre børn op, Lars
Hjort Bohn (f. 1715), der g if tede sig til en
købmandsgård i Rønne, Barbara (f. 1717),
der blev gift med købmand Mads Bohn og
ligesom sin mor drev farveri , samt Morten
(f. 1719), der efter den på Bornholm sædvanlige skik som den yngste søn skulle
have gården.
Morten Hermansen Bohn tog 614 1750
borgerskab som købmand efter at have

overtaget handelen fra faderen, der fremover levede af sine midler, og 28/4 1768 fik
han for 2840 sl.d. skøde fra forældrene på
deres ejendom og jorder. De forbeholdt sig
værelser i købmandsgården ti I deres eget
brug. Herman Morte nsen Bohn døde i
1773, hustruen Karen i 1784.
Morten Bohn afløste faderen som hospitalsforstander, forretn ingen og landbruget
trivedes fortsat, og også han lå i toppen
blandt byens skatteyde re.
I hans tid var gården (og med den de to
tæpper) nær ved at bl ive udslettet ved ildebra nd. I naboejendommen havde e nglænderen James Davenport fået indrettet e n
stengodsfabrik, hvor man september l792

Malerier afMorten Her111a11se11 Bo/111 og hustru Barbara JochumsdatterA11che1; 1745. Ukendt male1:
Erichsens Gcirc!. Foto Jesper Høm, 1953.
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Teg11i11g a.f kobmcmd, kancelliråd Peder Dam
Jespersen. Ukendt k1111stne1: Bomholms Museum.

Tegning afBarbara Kirstine Jespersen,f Bolm,
ud.ført c!fA. Richter Ibsen. Bomholms Museum.
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var parat ti I at fyre op i e n stor, nyopført
ovn , der var bygget ind i ejendommens
nord lige længe. Morte n Boh ns sønd re,
halmtækkede læ nge lå kun fi re alen fra den.
Da der blev fyret op i ovnen, dannedes der
kraftigt ildskær over skorstenen, og med en
stærkt opfriskende søndenvind føg der gnister ind over halmtaget og truede med at
antænde det. Kun de n omstændighed , at
tililende rø nneborgere med byfogeden i
spidsen tvang Davenport til at slu kke for
ovnen, reddede Morten Bohns gård og dermed sikkert også store dele af byens nordre
kvarter fra a t brænde ned. 16
Morten Bohn, der døde i 1802, havde syv
børn, fire sønner og tre døtre. Af døtrene er
det væ rd at bemæ rke Marie (f 1760), der
efter to ægteskaber døde barnløs og særdeles velhavende i 1838. Hun er stifte ren af
etatsrådi nde Ma rie Kofoeds legater.
Af sønnerne blev det Jochum Ancher
Bohn (f. 1756), der fulgte efter fade ren i
købmandsgården. Indti I da havde han været købmand i Svaneke, men flyttede nu til
R ønne, hvor han tog borgerskab 23/8 1803.
Også han nåede at gøre sig gældende i byen, før han døde i 1809. Han blev eligeret
borger, og det var ham, der stod bag oprettelsen af en borgerskole i byen. H an udvidede i 1806 gården b etydeligt ved dels at
fo rlænge den søndre længe mod øst og dels
opfø re e n østre, så købmandsgården nu
blev en næsten lukket, fi rlænget gå rd. Bygn ingsmæssigt va r gården, hvortil Nygå rden
stadig hørte, da på sit højeste.
Ha n havde eet barn, datteren Barbara
Kirstine, de r va r fød t i 178 1. Hun blev i
1798 gift m ed Peder Da m Jespersen (f.
1772), der var søn afNexøs by- og herredsfoged og selv prokurator og by- og herredsskr iver der. Da Jochu m A ncher Bohn døde,
va r datteren hans enearving og en særdeles
velhavende arving.
16 Bodil Tomehave: Fajancefabrikken i Storegade. Bornholmske Samlinger li. I0 bel. s. 9-83.
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Gården i slægten Jespersens eje
Ægteparret Jespersen overtog nu gården i
R ønne. Han var en god forretnings mand og
udnævntes i 181 I ti l kancell iråd. Det, der
interesserede ham mest, va r nok det tilh ørende store land brug, som han udvidede.
H an erhver vede bl.a. gården Sejersgård i
Knudsker, hvis jorder han drev sammen
med sine jorder i byvangen.
Det, Peder Dam Jespersen huskes bedst
for, er imidler tid ha ns indsats som sand-

fl ugtskommissær. Det var ham, der sørgede
for, at fly vesandsstrækninge n mellem Rønne og Hasle blev beplantet m ed skov, så
ma n slap af med sandflug tsproblemerne på
jorderne indenfor kyststrækningen.
Da han døde i 1835, sad enken tilbage med
hele ansvaret for driften af v irksomheden og
for at få de yngste af deres børn, syv søn ner
og seks døtre, i vej . Hun giftede sig ikke
igen. Købmandsforretningen drev hun selv
videre, men overlod drifte n af landbruget til
de endnu ugifte, hjenuneboende sønner.

»B edstemors Ha ve«, 45x67 cm. Ma let i 1869 og tilhørende Bornholms Kunstmuseum. På maleriet ser man
gårdens gamle nordlænge og en del af vestlængen. Zahrt11iann har givet motivet liv ved at befo fke det, so111 han
huskede d et jir:i bedstemoderens tid, med hende sefv s tående ind ti{ dagfigstuen, to børnebørn, der vipper p å
gårdspfadsen, og to unge piger promenerende i fia ven.
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Plan over gården, som den så ud omkring midten af I 800c1rene med angivelse af
benyttelse af ru111111e11e 111. 1( ifØ!ge en skitse, udført q( Elisabeth Ericlisen Ovnj nole 18).
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1838 opgav de at drive landbruget fra
gården i Røn ne, der nu blev koncentreret
om Sejersgå rd. I den forbindelse solgte hun
Nygården fra, og gårdens gamle, søndre
længe blev nedrevet. Hvor den lå, anlagdes
der en kartoffelhave. Sønnerne, der havde
taget sig aflandbruget, giftede sig efterhånden (bortset fra den ældste, der var døvstum) og fik egne gårde rundt om på øen,
e n af dem fik Sejersgård. Omkring 1840
var gården i Storegade således udelukkende
e n købmandsgård.
Hun blev centrum for fam ilien, der hurtigt voksede med svigerbørn og børnebørn,
som ofte besøgte hende i gården med den
store plads. Oftest besøgte den yngste datter, Laura Pouline (f. 1822) hende, for hun
boede blot 100 meter længere nede ad gaden på dens modsatte side sammen med sin
lægemand, Carl Vi lhelm Zahrtmann.
Dette ægtepars ældste barn, Kristian, den
senere kunstmaler, gik ofte med sin hånd i
moderens, rundt i bedstemoderens store
have og lærte navnene på alle de farvestrålende blomster. Indendørs hos hende hang
de to spændende tæpper, også med blomster og med mange farver og med en billedverden, han ikke blev træt af at se på.
M eget af grundlaget, han byggede på som
kunstner, samlede han som barn op i bedstemoderens hjem - og i 1864, da hun døde,
blev tæpperne hans.
Ved Barbara Kirstine Jespersens død
rykkede sønnen Jacob Ancher Jespersen (f.
1808), der havde været proprietær på Splitsgård i K lemensker, ind i barndomshjemmet
som particulier. Han nedrev gårdens østre
læ nge, hv il ket i 1869 tillod Kristian Zahrtmann at male sit bi llede af Bedstemors
Have, hvor gårdens nu kun to længer ses
ude fra haven, og hvor han har anbragt bedstemoderen i den åbne dagligstuedør, kiggende over mod den have, der i hendes tid i
gården, var helt skjult af østlængen. Jacob
Ancher Jespersen udstykkede i årene derefter gården i flere parceller, og ved hans

død i 1880, g ik den sidste rest af den ud af
slægtens eje.
Margrethe Pedersdatter Leslers to tæpper
havde hørt til i denne gård fra deres fæ rd iggørelse i 1709 til Kristian Zahrtmann fik
dem fo rærende som 21-årig. Kun i de få år
i hendes sidste ægteskab, kan de have været
væk fra den, og de blev omhyggeligt opbevarede i gården gennem generationerne.
Hos Kristian Zahrtmann fik de en helt anden tilværelse.

Om tæppernes tilblivelse og tidligere
udseende
I fam iIien var der en nedarvet historie om
tæppernes tilblivelse, som to af Kristian
Zahrtma nns yngre søskende, lægen og
bornholmerhistorikeren Marius K. Zahrtmann 17 og Elisabeth, gift Erichsen 18, ha r
fortalt om .
Ifølge den var det deres formoder, Margrethe Pedersdatter Lesler, der selv havde
vævet stoffet, de var broderede på, og havde
spundet og farvet uldgarnet derti l. Selve
syarbejdet var derimod udført af to ældre
damer med nogle dels runde, dels ovale
små male rier som forlæg - de mentes at
stanune fra Tyskland .
M.K. Zahrtmann har yderligere i en samtale med Elna Mygdal oplyst, at tæpperne
oprindelig havde flammesyede borter imellem og omkring billedfelterne, men at broderen, da han fik tæpperne, havde skilt dem
ad. De flanunesyede borter havde han udnyttet til betræk til stole, og han havde sat
billedfelte rne på sine blå gardiner.19

17 M.K. Zahrtmann, Slægten Bohn fra Rønne. Personalhistorisk Tidsskrift U rk, Vi s . 26 5-96. Artiklen indeholder bl.a.
en stamtavle over slægten og er en kilde til de an forte data
uden kildeangivelser.
18 Kopi på Bornholms Museum af Elisabeth Erichsens beskrivelse af gården, som hun busker den fra sin barndom.
19 Elna Mygdal, Lidt om Dragter og tekstilier fra Bornholm.
Turistforen ingen for Danmarks Aarbog 1926, s. 137-59 (s.
155-57).
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Det har ved den i forbindelse med Bornholms Museums hundredårsjub ilæum i
1993 foretagne konservering af tæpperne
vist sig, at adskillelsen af tæpperne har været nødvendig for Kristian Zahrtmann.
Sortfarvet uldgarn fra så gam mel tid, som
den tæpperne er fra , har gerne tendens til at
smuldre bort, og tæpperne må, da han overtog de m, have haft mange bare partier i den
sorte bund for blomsterne.
Dette er blevet udbed ret ved en omfattende oversyning af bunden med nyt, sort
uldga rn, og også mindre defekter i broderiernes kulørte partier er blevet reparerede.
Det er sikkert Zahrtmann selv, der har udført arbejdet. Han var ne top startet som
elev på Kunstakademiet, så penge har der
ikke været for mange af, og han var ferm
med nål og tråd. Han er kendt for selv at
have syet adskillige af de dragter, hans modeller er iført på hans malerier.
Da Zahrtmann i 1912 flyttede ind i sit nyopførte hus Casa d'Antino på Fuglebakken,
hængte han det største af de to tæpper, det
udaterede, op i sin forstue. Her så E lse
Moltke det, da hun og Hara ld Moltke fik
forevist hans nye hjem. Zahrtmann må da
have ladet en bemæ rkning fa lde om sit syarbejde på tæppet, som Else Moltke mi sforstod, for hun fik den opfattelse, at h an selv
havde udført hele broderiet! 20
Det har taget lang tid for ham at udbedre
skaderne, og han har åbenbart haft for vane
at hænge et færdigt billedfelt op en tid, så
han kunne glæde sig over resultatet af anstrengelserne.
Han har haft bestemte planer for udnyttelsen af broderierne. De flammesyede borter havde gjort tæpperne urol ige at se på, så
de måtte udelades, nå r han ville bruge tæpperne fremover i sine malerier. Han kunne
desuden få givet dem en størrelse og et format, der passede bedre hertil.
20 Else Moltke, Fra herregård til kunstnerhus, Kbh. I 965, s.
202.
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Det er ved den fo rnyede sammenføjni ng
af felterne, at rækkefølgen af billederne
kom i uorden. Han havde ellers rige muligheder for at overholde den, for han kunne
støtte hukommelsen ved hjælp af de små
malede fo rlæg, hvoraf der stadig eksisterede 21, for de er nummererede. Til det daterede tæpper er de r bevaret 11 ova le forlæg,
svarende til 11 af billedm otiverne, kun nr.
et mangler. Til det udaterede tæppe er forlæggene cirkelrunde, her mangler både nr.
et og nr. to, så kun ved disse to kunne der
være tv ivl om rækkefølgen.
Det er nok den kendsgern ing, at felterne
i hvert af de to tæ pper varierer lidt, der har
været det afgørende. Dele af de fla mmesyede borter er stadig tilstede, og de varierer
i bredden mellem 17 og 19 cm , så de har
kunnet udligne forskellene. Uden dem har
det været et rent puslespil at passe felterne
sammen, og det er kun lykkedes helt for det
ene tæppes vedkommende, det udaterede.
I det daterede flugter de ikke i underkanten,
det midterste felt rager lidt nedenfor.
Af de flarnmesyede borter er der kun bevaret godt en tredjedel. D et sled på dem at
blive brugt som stolebetræk. Den bevarede
del af dem kom ifølge mu seumsprotokollen
til Bornholms Museum i form af dels et
lille tæ ppe, dels en pude. Den sidste ses på
maleriet side 10, hvor kongen hvi ler sine
fødde r på den.
På museet udny ttede man det flamrnesyede til at give det daterede tæ ppe den sammenfl ikkede bort, vi ser på side 15, hvorved
tæpperne fik samme må l. De blev herefter
sømmede op på to lige store træplader til
udstilli ngsbrug, og først for få år siden er
de atter blevet pillede af dem. Nu kan de to
tæpper efter endt konservering ophænges
fo rsvarlig t og er blevet udsty rede med en
redegørelse for, hvad deres billeder forestiller.
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Tæppernes brug som vægtæpper
Nå r ma n ved konserveringen har valgt at
bibeholde tæpperne med den sammensætning, Kristian Zahrtmann fik givet dem , er
det dels af hensyn til, at sådan brugte han
dem i si ne malerie r, dels fordi broderierne
v ille lide ved endnu en gang at blive pi llede
fra hinanden. Og vi kan alligevel ikke genskabe dem, som de engang så ud, selvom
rækkefølgen af billederne kunne blive rigtig. Alt for meget af de fl.ammesyede borter
mangler, og vi ved heller ik ke, hvordan bille dfelterne var sat sammen i dem oprindelig.
Det kan ikke have været som nu med fire
rækker billedfelter med tre i hver. Med den
nuværende højde på det største af tæpperne
på lidt over to meter, vi lle de godt nok kunne have været på væggene i de lavloftede
stuer; men med 18 cm brede borter imellem
og omkring felterne er det ikke muligt - og
vi ved fra M .K. Zahrtmann 21 , at Barbara
Kirstine Jespersen havde haft dem hængende i gå rdens storstue, et naturligt sted til
ophængning af de to pragtbroderier. Hans
beretning om tæpperne kan imidlertid ikke
bero på egen erindri ng om dem, for han var
kun tre år gammel, da bedstemoderen døde, det er famili ens historie herom vi får.
Den otte år ældre søster Elisabeth har derimod skrevet om gårdens indretning ud fra
egne oplevelser, og hun husker tæpperne
som ophængte i det største af de to gæsteværelser, der lå mellem storstuen og porten.22 Her må de være blevet fo rviste til, da
der (måske efter en lidt hårdhændet rengøring?) var opstået bare pletter i deres sorte
bund.
Det er nærliggende at fo restille sig, at
tæpperne oprinde(ig har haft tre rækker

2 1 M.K. Zahrtmann, 186 1- 1940, læge og lokalhistoriker,
yngre bror til Kristian Zahr~nann .
22 Se note 18. Skitsens ang ivelser er overfør! til tegningen af
gården, som den så ud i 1850erne, side 26.

med fi re bi lledfelter i hver. I så fald ville de
med 18 cm brede borter imellem og omkring felterne have må lt he nholdsvis 2,0
gange 2,9 m og 2,2 gange 3,1 m , og der har
væ ret 25 meter af borterne i alt. Med et sådant udseende har de kunnet være på storstuens endevægge, og det største af tæpperne har nået fra gulv ti l loft.
Det er sandsy nligvis først i Barbara Kirstine Jespersens tid, at tæpperne har været
brugt til vægtæpper, fo r deres bevaringstilsta nd udelukker, at de kan have hængt
fremme i gå rden lige fra de var færd ige i
1709. De har antagelig det meste af tiden
1igget hengemt i en kiste.
Storstuen opstod nemlig først ved en
gennemgribende ombygning af gården,
Barba ra Kirstine Jespe rsen lod gennemføre først i 1840erne. Indtil da havde de
vigtigste beboelsesrum ligget i nordlængen,
selv om de havde bredt sig noget ind i vestlængen. Ved ombygningen blev de vestligste fag af nordlængen lagt til vestlængen,
der yderligere forlængedes nord ud, så
den nåede ud til Krystalgade. Gården fik
derved en ubrudt længe la ngs Storegade på
i alt 19 fag, hvoraf de tre var port. I gavlenden mod Krystalgade blev der indrettet
butik med indga ng fra Storegade (se side
26).
Gården fik også indgangsdør ud til Storegade. Den blev anbragt i et af fagene, som
tidligere hørte til nordlængen. Fra den kom
man ind i en entre, som for enden førte videre til de sekundære rum, såsom folkestue, køkken, spisekammer og bryggers,
som optog resten af den gamle nordlænge.
I e ntreen var der yderl igere døre til to små
nyindrettede soveværelser på nordsiden
og i sydsiden en dør ind til spisestuen,
der samme n med entreen havde udgjort
gårdens gamle »sal«. Fra spisestuen kom
ma n videre ind i den gamle vestlænges nyindrettede rum, først en dagl igstue, dernæst
storstuen , som erstattede den gamle »sa l«,
og endelig ind til en lille entre med indgang
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fra gå rdspladsen, og som førte ind til de to
gæsteværelser (side 26). r disse rum havde
der i Peder Dam Jespersens tid været kontor
og butik og endnu læ ngere ti lbage farve rhus.

Hvad broderierne har været
beregnede til?
At de malede forlæg er numme rerede betyder, at vi kan få den rette rækkefølge af billederne frem. Det blev realiseret på Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede, hvor
konserveri ngen fandt sted, ved hjælp af fotografier af de enkelte felter. For det daterede tæppes vedkommende fa ldt det som
forventet smukt på plads som en »tegneserie« af Kristi lidelseshistorie. Derimod viste
der sig ikke nogen genkendelig historie ud
fra det udaterede tæppe. Tæpperne blev set
af mange af museets ansatte, og da museumsinspektør Inge Meier Antonsen så dem,
va r hendes umiddelba re reaktion: de har da
været beregnede til at sætte på stole!
Ideen blev straks fulgt op - og det viste
sig, at felterne fra de to tæpper netop vi Ile
passe til en gammel, på Bornholm tidligere
gæ ngs stoletype, der ses til høj re. Den omtales i skifter fra omkring 1700 som en
»bagstol«. Imidlertid bærer broderierne absolut ikke tegn på at være brugt på den
måde, det ville uvægerlig have sat sig spor
som slid. Forklaringen kan være, at man er
blevet betænkelig ved, om det va r passende
at sidde på »passionen«, så man har ændret
planerne og i stedet brugt broderierne til
tæpper - måske til brug som »bordklæder«,
altså bordtæpper. Det v ille deres mål passe
til, hv is sammensætningen har været som
ovenfor antaget, og de ville stadig kunne
udsmykke »salen«, som stolene sikkert h ar
sku llet bruges i.
At broderierne har væ ret beregnede til
stolebetræk blev slået fast, da det blev opdage t, hvad bi llederne p å det udaterede
tæppe »fo restiller«, fo r de passer, nummer
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S om man kunne forestille sig en gammel bornholmsk »bagstol«,forsy nel med de broderede arbejd e1: Tegning Lone Schiots Nielsen, Bonrholms Musewn.

fo r nummer, samme n med billederne i det
daterede tæppe, idet hvert nummersæt har
motiver taget fra eet bestemt af billederne i
e n meget kendt kobberstiksserie fra slutningen af 1500å rene, He nrich Goltzius's
passionsserie i Lucas va n Leydens stil, en
serie på netop 12 bi lleder.
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Flamske kobberstik. 1j1skeforlæg?
Vi er nu i stand til at give en plausibel redegørelse for broderiernes tilblivelse.
Det var i sin tid almindeligt, at malere
brugte grafik som forlæg, hvad adskillige
altertavler og a ndet kirkeligt malerarbejde
vidner om. Også ved broderi var det al mindel igt at benytte grafik som forlæg, en
praksis Georg Garde har gjort rede for i sin
bog »Danske silkebroderede lærredsduge«
fra 1961, hvad angår denne g ruppe brodener.
Ved disse består broderiet i at dække et
påtegnet mønsters linje med stingrækker,
og her kan et træsnit eller kobberstik bruges direkte som forlæg. Hos os drejer det
sig om en anden type broderi, en :fladedækkende, fri syning i mange farver ud fra et
påtegnet mønster, og i dette tilfælde har der
været stukket et mellemled ind mellem det
benyttede kobberstik og mønstertegningen: et malet forlæg som vejledning ved
både mønstertegning, valg af farver i broderiet og ved dettes udførelse.
Kobberstikkene er lavet i årene 1596-98
af den berømte, flamske kobberstikker,
Henrich Goltzius, der levede fra 1558 til
1617. At de er i Lucas van Leydens stil indebærer, at de i flere henseende bygger på
dennes passionsserie fra 1521, hvad der i
vort tilfælde mest afgørende viser sig ved,
at personerne i Goltzius's stik, der vrimler
med folk og liv, er klædt i renæssancedragter fra tidligt i 1500årene.
Karakteristisk for disse var et udstrakt
brug af spalter i stoffet, hvorigennem et underfor i en afvigende farve viste sig. De ses
i soldaternes dragter omkring knæ, hofter,
sku ldre og albuer, hvor de giver større bevægelsesfrihed i den stramme beklædning,
tillige andre steder i dragten som ren udsmykning. Endvidere kan man bemærke
den tids brug af stramme hoser, supplerede
med stærkt fremtrædende skam kapsler.
Det er meget troligt, at købmand Hans

Hjort har erhvervet de 24 malede forlæg i
Tyskla nd , sandsynligvis i Lybæk. Bornholm havde i middelalderen besøg af tyske
handlende, der havde slået sig ned på Øen.
Datidens rønnekøbmænd med navne som
Bohn, Wickmann, Marchmann og Rosmann er alle af tydelig tysk oprindelse, ja,
selv den familie, man i dag ser på som den
mest typisk bornholmske, Kofoed'erne, har
sine rødder på lybækkanten. 23
De bevarede bornholmske toldbøger fra
tiden (de er fra 1637-40 og 1700) røber, at
handelen stadig i udstrakt grad g ik ti l
Lybæk, lybækkerne havde jo haft Øen i
pant gennem 50 år i 1500årene. Det var
også skik og brug, at man sendte sine unge
sønner i købmandslære i Lybæk, så det var
en by, man havde gode forbindelser til.

Frit efter Goltzius
Hans Hjort har næppe selv ladet de malede
forlæg til broderierne udføre, for som vi
skal se, har de ikke umiddelbart kunnet
bruges til betræk på den stoletype, der her
synes at være tale om. Det må have været
forlæg, der allerede tidligere havde været i
brug, han fik fat på.
Så på et tidspunkt, der godt kan have ligget adskillige år forinden , har der været en
eller anden, der har afgivet bestill ing på
forlæggene hos en maler, som har gået sin
beholdning af egnet grafi k igennem og har
fundet gode muligheder i Goltzius's passionsserie. Han har forelagt kunden det og
fået projektet godkendt.
Maleren har derefter taget noget lærred
frem til at male på - det synes at have haft
en fortid som feks. omhæng til en himmelseng elle r måske som tapet, for han har anvendt bagsiden af et stykke stoftryk dertil,

23 Jørn Klindt, På spor af de forste Kofod 'er, Ronne, 1979,
kap. ri og IV.
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se s. 36, hvor bagsider af fo rlæg er brugt
som erstatning fo r de manglende.
Han har malet med raske tag og med brug
af kun få farver. I dragterne er således udelukke nde brugt rødt, blåt, brunt, sort og
hvidt. A lt for mange detaljer skulle der ikke
være i dem, når det drejede sig om broderi,
f.eks. er de mange spalter i dragterne kun
antydede uden brug af afvigende farve tiI at
vise underforet, og jo længere fremme i serien, maleren var nået, jo sjældnere blev de
angivet.
Forenklingen er især gået ud over de menige soldaters dragter samt over ansigterne,
der er groft udformede. Hoserne er blevet
ændret ti l benklæder, og deres stærkt varierende hovedbeklædninge r forenkl edes
mere og mere, jo længere hen vi kommer i
historien. Bedst genkendeligt er personernes holdninger og gebærder, som ofte er
særdeles godt ramt.
Hvo r i kobbers tikkene Goltzius lader
lidelseshistorien udspille sig er i Jerusalem
fyldt med renæssancepaladser, -kirker og
-borge, har maleren som et samlende e lement valgt at bruge et åbent landskab
som bagg rund. Over hovedparterne af scenerne i de små ma lerier, hvælver der sig en
blå himmel med lyserøde skyer i horisonten. Landskabet er m ed få undtagelser
grønt, med måske et par buske i fo rgr unden, men ellers kun fjerne træer eller bjerge.
Malerens måde at skabe to selvstændige
billeder på ud fra eet kobberstik, demonstreres tydeligt a Ilerede ved sæt no. I, »Den
hellige nadver«. Forlæggene ti l dem mangler, men af broderierne ser vi, at han til rygstykket har udvalgt Jesus, anbragt midt for
bag bordet med Joharn1es fo ran sig og yderligere en discipe l på hver side. Til venstre
ser v i Peter, genkendelig på skægget og den
lille hårtot på issen, og til høj re en krølhåret
og skulende Judas. Til sædestykket har han
udtaget de tre disciple for bordenden, hvor
der dog af den ene kun ses en profi l på kob-
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berstikket. Han er blevet udstyret med en
krop for at udfylde billedfeltet.
Hvad der unægtelig t gør det svært at genkende scenen som del af et nadverbillede er
landskabet, de er anbragt i, med en kirke til
at afbalancere de på j orden siddende skikkelser.
Det er et af de kun tre af malerierne, hvor
v i ser en bygning i landskabet. I sæt no. 2,
»Gethsemane Have« har maleren bibeholdt
Goltzius's borglignende port, som soldate rne og Judas trænger ind igennem. Vi
skal derefter helt frem til sæt no. 10, »Korsfæstelsen«, før der igen optræder en bygning, en lille borg, der på sædestykket skal
afbalancere de på jorden siddende soldater,
de r kaster lod om Jesu klæder. Dog optræder der i sæt no. 5, »Jesus frem sti Iles for
Herodes«, til højre i rygstykkets billedfelt
en mur med en port i til at antyde, at vi er
ved et palads. Herodes sidder selv i sædestykket på sin trone i fri luft.
I mange af forlæggene optræder kun udvalgte skikkelser, men det er sjældent, at
bi lledets indhold derved ændres så meget,
som det skete ved sæt no. 1, »Den hellige
Nadver«. Et godt eksempel på, at den fulde
mening er bevaret trods forenk lingen, har
v i i sæt no. 8, »Ecce homo«, hvor folkemæ ngden, der råber »korsfæst, korsfæst«,
på sædestykket er reduceret til tre markan te personer, manden, der holder et kors, den
gamle råbende mand med strudhætten og
bondemanden med sin kurv med æg i hånden. Det var dette bil ledfelt, de r førte til
opdagelsen af, at det va r Goltzius's kobberstik, der var anvendt.
Ved de nævnte billedsæt har maleren ikke
haft vanskeligheder ved at få dannet de to
nødvendige g rupper, Jesus med omgivende
p ersoner til rygstykket og en anden, helst
sigende gruppe til sædestykket; men de t
sidste er ikke a ltid helt vellykket. Et eksempel herpå finder vi i sæt no. 11, »Gravlæggelsen«, hvo r en sørgende g ruppe e r stykket sammen af det gamle ægtepar oppe ved
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gravens indgang, de to ungdommelige personer, der sidder på en repos indenfor, samt
den sørgende mand bag k isten nede i gravkammeret. Anbrag t på stribe, som maleren
har gjort det, er det svært at se, hvad de to
un ge har at gøre der, og hvad det hele forestiller.
Han har af og til tilføjet en person, f.eks.
e n fakkelbærer, men kun eet sted har det
ikke været muligt for ham at få en passende
g ruppe dannet ud fra bipe rsonerne i billedet. Ved sæt no. 9, »Korsgangen«, har han
måttet opfinde de tre kvinder, der rædselsslagne ser til. Kun en af dem kan have sit
forbi llede i kobbersti kket, den midterste af
kv inderne, der har fælles træk med kvinden
lige bag korset i sti kket.

Mø nstertegneren
For at få lavet broderimønstre til at overføre til stoffet, har Hans Hjort måttet overlade de ma lede forlæg ti l en mønstertegner.
Denne har fremstillet dem ved at lægge
gennemsigtigt papir over de malede forlæg,
så h an har kunnet trækket konturer og andre støtteli nier op derpå.
D e cirkelrunde forlæg ha r imidlertid ikke
egnet sig til sædestykkerne på den type
sto l, der var tale om, så tegneren har måttet
lave ovale billedfelter ti I både rygge og
sæder. Det er opnået ved, at personerne i de
cirkelformede oplæg er fo rrykkede lidt i
forhold ti l hinanden samt ved tilføjelse af
fle re træer i baggrunden og lignende.
Tegneren har åbenbart ikke kendt Goltz ius's kobberstiksser ie. Det røber sig ved
en række småændr inger i motiverne, som
den, der var fo rtrol ig med serien, næppe
vil le fo retage. Tydeligst ser vi det i sæt no.
4 »Jes us fremstilles fo r Ypperstepræsten
Kai fas«, med en Kaifas, som er i færd med
at sønderrive sine klæder. Både den i kobbersti kket stærkt ophidsede ypperstepræst
og den knap så altererede i det malede forlæg har en hætte over hovedet. På broderiet

har en noget udtryksløs Ka ifas fået en sort
ka lot på, en ændring kun tegneren ka n have
fore taget.
Det kan også væ re tegnerens ukendskab
til kobberstikke ne, der ligge r bag den
kendsgerning, at vi i sædestykket til sæt no.
12, »Kvinderne ved Graven« i broderiet får
forta lt en lidt anden historie end den , Goltz ius beretter.
Her har maleren antage lig fået vildledt
tegneren ved at udelukke alle de fa lde nde
og liggende soldater, så den eneste, der er
tilbage af gravens vogtere, er den halvsovende høvedsmand med ryggen til begivenhederne. Det ka n have bragt tegnerens
opmærksomhed hen på den udgave af e pisoden, vi finde r i Lucasevangeliet, hvor
kvinderne ved den tomme grav af »en hvidklædt y ngling« få r at vide, at Jesus er opstanden. I alt fald er det en særdeles vågen,
lidt lapset klædt ung mand, v i i broderiet
ser foran de to kv inder med salvekrukker i
hænderne.
Tegneren har haft eneansvaret for at komponere »rammerne« omkring billedfelterne. Udformningen af dem e r typisk fo r
1600årene og genkendes fra utallige flamskvævede pudestykker: omkring det ovale
felt er der en stiliseret laurbærkrans med
fire heraldiske roser i, en omramning af de
bibelske motiver, vi også finder på de silkebroderede lærredsduge. Udenom kransen
er der på sort bund blomster, i hjørnerne er
de store og natura Iistisk udformede, som vi
finder dem i 1600å renes ftorilegier24 , medens der i de smalle felter langs siderne er
mere eller mind re sti liserede blomster og
blade. Midt forneden på rammen ti l rygstykkerne har der været gjort plads til navne og årstal.

24 Blomstersamlinger.
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Påtegning og broderi
Endnu en proces skulle der til, overførsel af
mønsteret til stoffet. Den er sandsyn I igvis
fo re taget af brodererskerne på den da
gængse måde. Den udførtes ved, at man
gennemprikkede mønstret passende tæt
langs dets linjer, lagde stoffet på et bord og
placerede mønstret ovenpå det, godt holdt
på plads af tunge genstande, som man efter
behov kunne flytte rund t på. Derefter gned
ma n hen over perforeri ngerne med en pose,
fyldt med f.eks. knust trækul. Undervejs
ku nne man ved at fje rne en passende vægt
og løfte lidt på papiret kontrollere, om
mønstret stod kla rt nok på stoffet. Nå r papiret til slut blev fjernet, blev linierne trukket op med en mere bestandig farve.
Ved disse broderier har der været b enyttet to sådanne gennemprikkede mønstre til
hver broderet firkant, et med »ram men«,
som gik igen i al le tolv billeder i en serie,
og et med det aktuel le billedmotiv.
Ved e t af motiverne har der været et
uheld, ved sæt no. 2, »I Gethsemane Have«, for her e r bi liedmotivet i sædestykket
blevet spejlvendt. Forlægget til det er et af
de manglende, men fo rlægget til det tilhørende rygstykke er der, det er retvendt i
fo rhold til stikket. Hverken male r eller tegner har haft brug for at s pej lvende det, så
det må være sket ved mønsterpåtegningen.
Det ser ud, som om man ved udprikn ingen
er kommet til at vende tegningen med bagsiden op. På det gen nemsigtige papir har
stregen tegnet sig tyde ligt også på bagsiden, og var udprikningen først startet, va r
det ikke muligt at gøre det om uden at tegne hele mønstret op igen på et nyt stykke
papir.
Det påtegnede mønster er helt skjult for
os af det totalt dækkende, velbevarede broderi , hv is udførelse blev bestemmende for
det endelige udseende. Familietraditionen
fortæller os, at det var to ældre damer, der
delte arbejdet mellem sig, og det m å formo-
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des, at den af dem, der var mest øvet i
kunstbroderi, tog sig af billederne, medens
den anden brode rede »rammerne«, idet der
for begge deles vedko mmende er tale om
en meget ensartet udførelse. Kun en ting
synes de begge at have deltaget i, det afsluttende broderi af navne og årstal på rygstykkerne. På bagsiden af felterne kan man se,
a t den ene har arbejdet systematisk med
kun lidt tråd sy nlig på bagsiden, medens
den anden har efterladt et virva r af krydsende tråde.
Med hensyn ti l va lg af farver i broderiet
er det tydeligt, at de oliemalede fo rlæg har
været vejledende, men at damerne selv med
stor dygtighed har for mået at arbejde videre dermed ud fra de muligheder, det foreliggende ga rn ha r givet dem - og her har det
være t Margrethe Pedersdatter Leslers evner som fa rver, der har været afgørende. At
hun var dygtig fremgå r af fotografierne af
tæppernes bagsider, side 14 og 16, hvor vi
stadig ser fa r verne med deres oprindelige
g lød og deres ma nge nuancer.
Det frem gå r ikke af familietraditionen,
om de to damer har boet på Bornholm, eller
om syarbejdet er foregået udenfor Øen. Den
omstændighed, at det var Margrethe Pedersdatter Lesler, der selv leverede stoffet
og spandt og indfarvede garnerne, ta ler
imidlertid for, at de r har været tæt kontakt
melle m hende og de to broderersker, så de
løbende har kunnet få leveret netop det, de
havde brug for af ga rn i bestemte fa rve r.
Det va r absolut ikke nybegyndere i kunstbroderi, der udførte arbejdet. Det gør en
nysgerrig efter, hvordan de ma nge broderede bænkeklæder, vi finder i de datidige
bornholmske skifter, egentlig har set ud.
Mon de r på nogle af dem har været lige så
pragtfulde brode rier, som dem vi ser på
K ristian Zahrtma nns tæpper?
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Om forlæggene
Det er eksistensen af de malede forlæg, der
har bevirket, at vi i dag kan se tæppernes
billedverden, som inspireret af Henrich
Goltzius's passionsserie. Er tæpperne i sig
selv usædvanlige eksempler på broderi i
uldga rn af så høj alder fra et dansk, borgerligt miljø, er bevarelsen af forlæggene nærmest en sensation. Tilsammen er tæpper og
forlæg simpelthen enestående.
Fremga ngsmåden ved brug af malede
forlæg ved billedbroderier som disse, har
utvivlsomt været a lmindelige på den tid ;
men forlæggene har måske ofte blot været
malede på papir og vil normalt være forsv undne. Sku lle vi endelig støde på et billede, der har været beregnet til brug som
forlæg til et broderi, vi l det, løsrevet fra
dette, ikke blive genkendt som det, det er,
men blot blive skubbet til side som kunstnerisk uinteressant.

Når forlæggene i dette tilfælde er blevet
bevarede, skyldes det en speciel brug, familien gjorde af dem. Sømhuller ru ndt langs
de små maleriers kanter viser, at de har været sømmet op på en væg, vel på væggen i
gårdens »sal«, som de broderede stolesæder
utvivlsomt har været beregnede til, og hvor
man i stedet har lagt de broderede tæpper
på bordet, når det skulle være festligt.
Her kan malerierne have siddet, lige til
Barbara Kirstine Jespersen lod gården ombygge, så »salen« forsvandt. Det er påfaldende, at det netop er tre af de tidligste forlæg i serien, der e r forsvundne. De kan
være blevet forrevne under nedtagningen,
før man lærte sig at gøre det forsigtigt nok.
Kristian Zahrtmann værdsatte sine to
tæpper og sørgede for, at såvel de som forlæggene efter hans død kom tilbage til
Rønne; men han vidste nok ikke, hvor værdifulde forlæggene var som tekstilhistoriske sjældenheder. Det ved vi nu.
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Den hellige nadver
Sæt no. 1
Kobberstikket: Jesus og disciplene er anbragt omkri ng et rektangulært, skråt anbragt bord. Joha nnes sidder ved siden af
Jesus med sit hoved mod hans bryst, (egent1ig i Johannes 13,23 »lå ved Jesu bryst«,
man lå ti I bords med sit hoved ud for sidemandens bryst. Det er en passus, der ofte
har voldt kunstnerne kvaler ved gengivelse
af den heil ige nadver.)

Forlæggene: mangle r helt til dette billedsæt. I stedet er gengivet bagsider af to af de
beva rede forlæg, visende det bloktrykte
mønster på læ rredet. Trykket er af den tid1ige type, hvor mønsteret er tr ykt med sort
og den røde far ve i blomsterne er malet på
med en vandopløse Iig farve, hvor der kun
er svage spor tilbage af den. Mønsteret med
de blomstrende ranker, der snor sig i næsten
lu kkede cirkler, va r meget populært til broderi i England fra slutningen af 1500-årene
til midt i 1600årene. Som mønster til stoftryk ses det på et fo rhæng på et flamsk interi ø rmaleri fra fø rste ha lvdel af 1650erne
på Tbe Nationa l Ga lleri i London. 25
Broderierne: er beskrevet nærmere s. 32.

25 Pe1er Thornton, Scventcenth-Century lnterior Decoration
in England, France and Holland, 1978. fig. 246.
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I Gethsemane Have
Sæt no. 2
Kobberstikket: v iser Jesus knælende på
Ol iebje rget, med englen han taler med,
svævende derover. Nederst i billedet ses de
tre sovende disciple Jacob, Peter og Johannes. I baggrunden trænger ypperstepræstens tjenere og sold ater samt Judas ind
gennem en portbygning. Kobberstikket har
i øvrigt også været forlæg til et bi liedvævet
pudestykke, dateret 1654, som er kommet
til Na tionalmuseet fra Lynderup kirke
Nordjylland (mus.no. D 10274) .

Forlæggene: af disse e r kun forlægget til
rygstykket bevaret. Sædestykkets forlæg er
erstattet med en bagside fra et andet i samme sen e.
Broderierne: er nærmere diskuteret s. 32
og 34, hvor der er gjort rede for det ejendommelige, at medens motivet i rygstykket
er retvendt, er sædestykkets motiv spejlvendt i forhold til stikket. Bemærk at den
sovende Peter har en hårtot på issen, som
også ses i billedsæt no. I og 3 - og at han
knuger en sabel i hånden.
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Judaskysset
Sæt no. 3
Kobberstikket: viser øverst Judas, der kysser Jesus, omgivet af soldater. Nederst ses
Peter (genkendelig på hårtotten) i færd med
at hugge øret af ypperstepræstens tjener
Malkus - legenden siger, at Jesus atter satte
øret fast. Tbaggrunden ses Jacob og Johannes i vi Id flugt.

Forlæggene: er fra nu af alle bevarede. Til
rygstykket er brugt gruppen omkring Jesus, til sædestykket den dramatiske scene
med Peter og Malkus.
Broderierne: følger forlæggene.

40

ZAHRTMANNS REKV ISITTER

41

BODIL TORNEHAVE

Jesus fremstilles
for Kaifas
Sæt no. 4
Kobberstikket: Jesus står med sam menbundne hænder og omgivet af soldater. Ti I
venstre for ham på et podie den stærkt ophidsede ypperstepræst Kaifas i fæ rd med at
sønderrive sine klæder. Han er omgivet af
tjenere. Nede i porten ses en hane - det er
den, der vil gale, efter at Peter for tredje
gang har fornægtet Jesus.

Forlæggene: h ar delt motivet op, så Jesus,
bevogtet a f soldater, er brugt på rygstykket,
Ka ifas med to tjene re ti l sædestykket. Bemærk, at Kaifas ligesom i stikket har en
hætte på h ovedet.
Broderierne: følger i det store forlæggene,
men Kaifas har fået en sort kalot på i stedet
for hætten (se s. 33).
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Jesus fremstilles
for Herodes
Sæt no. 5
Kobberstikket: her føres en bagbundet Jesus frem af to soldater, af hvilke kun en ses
fuldt ud. Herodes sidder i sin tronstol, omgivet af hoffolk. Ma n kan også møde dette
sti k med betegnelsen »Jesus fremstilles for
Pilatus«; men Pilatus, der optræder i billedsættene no. 6 og 8, har et helt andet udseende.

Forlæggene: har til rygstykket Jesus og de
to soldater, til sædestyk ket Herodes og to
hoffolk.
Broderierne: medens He rodes i stikket e r
en ældre herre, der ser stærkt bekymret ud,
er han v ia fo rlægget blevet til en betydeligt
yngre ma nd, der højst ser interesseret ud.
Se omtale n s. 32.
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Hudflettelsen
Sæt no. 6
Kobberstikket: Hovedmotivet er Jesus, der
bundet til en søjle bliver pisket af to soldater, medens en tredje ved søjlens fod indædt
binder ris ti l afstraffelsen. Scenen overværes af Pilatus, der sidder bag en skranke,
samt af fl e re af ypperstepræstens folk. l
baggrunden ses enkelte nysgerrige, der forsøger at få et glimt af, hvad der sker.

Forlæggene: til rygstykket er udnyttet Jesus og de to straffende soldater. Motivet til
sædet er stykket sammen af Pilatus, en fakkelbærer og soldaten, der binder ris.
Broderierne: følger fo rlæggene.
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Tornekroningen
Sæt no. 7
Kobberstikket: Hovedmotivet er Jesus iført
purpurkåbe og tornekrone samt to soldater,
hvoraf den ene hanuer kronen længere ned
over hans hoved og den anden overrækker
ham »scepteret« og samtidig »piber ham
ud«. Bland t de mange tilskuere må man
specielt bemærke de to ude i højre side, som
hå ner Jesus med gebærder med hænderne.

Forlæggene: ti I rygstyk ket er anvendt Jesus
og de to soldater, medens der til sædestykket e r brugt d e to mæ nd yderst til høj re.
Den bagerste af dem er trukket fri fra persone n foran h am, hvorved hans hånd e r
forsvundet. Scenen er suppleret med en
fakkelbæ rer, d er knap nok anes på stikket.
Broderierne: følger forlæggene.
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Eccehomo
Sæt no. 8
Kobberstikket: viser Jesus, omgivet af soldater, samt Pilatus, de r vasker sine hænder,
anbragt ovenover en trappe til paladset. På
pladsen nedenfor er e n større menneskemængde, bl.a. omfattende den ene af de to
røvere, der allerede va r idømt korsfæstelse,
samt den mand, der holder korset, han skal
hænges på. Folkemængden råber: Korsfæst,
korsfæst!

Forlæggene: har ti l rygstykket udnyttet
scenen oppe over trappen, meden s der ti l
sædestykket er udnyttet tre personer fra
folkemængden, den gamle mand med
strudhætte n i forgrunden, bondemanden
med æggekurven i hånden samt bag ham
samt manden med korset.
Broderiet: følger forlæggene, men personen på sædestykket er trukket fri af hinanden i forbindelse med ændringen af motivet
fra at være cirku læ rt til at være ovalt.
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Korsgangen
Sæt no. 9
Kobberstikket: viser Jesus, der slæber sig
frem under korset, men få r hj ælp af Simon
fra Kyrene, der løfter korset bagtil. En soldat skynder på med hævet k nippel. Jesus
vender hovedet mod kvinden, der rækker et
klæde mod ham - det er den hell ige Veronica, der ifølge legenden tørrede sveden af
hans ansigt, hvorved der fremkom et billede af det på svededugen. Der følger et større optog efte r den korsbærende Jesus.

Forlæggene: ti l rygstykket er b rugt Jesus,
der slæber på korset, soldaten bag ham og
de to kv inder i forgrunden. Udeladelsen af
Simon af Ky rene bevirker, at korsets bage nde svæver lidt vel højt. Til sædet ha r maleren måttet digte gruppen af kvinder, der
rædselsslagne ser ti l, ses. 33.
Broderierne: følger forlæggene.
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Korsfæstelsen
Sæt no. 10
Kobberstikket: viser Jesus og de to røvere
på korsene, der er gengivet usædvanlig
høje. Omkring Jesu kors adski llige mennesker og i forgrunden soldater, der spiller
terninger om Jesu klæder, overvåget af en
ung officer.

Forlæggene: geng iver til rygstykket det
øverste af tre kors. Maleren har tilføj et to
soldater, hvoraf den ene stikker Jesus ti l
blods, medens den anden rækker en eddikevædet svamp, sat på en spydspids, op
mod ham. Til sædestykket er udnyttet to af
de terningspillende soldater, trukket fri af
officeren, der iagttager de m. I landskabet er
anbragt en borg til at afbalancere personerne.
Broderierne: følger forlæggene.
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Gravlæggelsen
Sæt no. 11
Kobberstikket: lader gravlæggelsen foregå
i en klippe hule med trappe ned ti l gravkarnmeret. To mænd løfter det afsjælede legeme
ned i kisten, der er omgivet af sørgende
personer. Af tilskuere er der yderl igere et
gammelt ægtepar i åbningen ind ti l hulen
og to grædende børn, der sidder på en repos.

Forlæggene: På rygstykket ses de to mænd,
der løfter Jesus ned i kisten, og de to sørgende kvinder ved dens sider. Til sædet er
der stykket en sørgende g ruppe sanrn1en af
det gamle ægtepar, de to børn og den grædende mand til højre nede i selve gravkarnmeret. Ses. 32.
Broderierne: følger forlæggene.
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Kvinderne
ved graven
Sæt no. 12
Kobberstikket: v iser de to Maria'er i døråbningen ind til det, der må opfattes som et
forkammer til gravkammeret. Jesus selv
stiger op med sejrsfanen i hånden og omgivet af lysskær. På den åbnede dør ind til
gravkammeret sidder en engel, parat til at
fortælle de tre kvinder (den tredje anes bag
ved Maria'erne), hvad der netop er sket.
Soldaterne, der bevogtede graven, er faldet
om, undtagen en halvsovende høvedsmand
i forgrunden, lænet mod en sten.

Forlæggene: v iser på rygstykket Jesus med
sejrsfanen (et dannebrog!) i hånden samt
eng len. På sædestykket de to Maria'er med
salvekrukker i hæ nderne og en tilsyneladende gående soldat med nedslåede øjne.
Broderierne: følger forlæggene, dog er Jesu
g lorie ændret fra at være trekantet til at
være rund, og høvedsmanden er forvandlet
til en ung mand med åbne øj ne. Ses. 33.
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OM KØBMAN DSSLÆGTEN MOGENS SMIDT I SVAN EKE

To rejsende - Rawert og Ga rl ieb - besøgte
Svaneke i 1815 og skrev efterfølgende bl.a.,
at »Her er 172 Boliger, men ikku n 145 Fam ilier; resten beboes af Enker, ugifte aldrende Fruentimme r og A lmisselemmer.
Byen ha r blot 3 hand lende, og deriblandt
ingen Skibsreder, naa r de undtages, som eie
Part i Fiskerkvaser... her haves ingen Jagter
mere ... i denne fo r Handel næsten uddøde
By«. I

den 21. oktober 1822 og flytter ind i Kirkebak ken 6.
A ne Do rthea var d atter af skomager
Christia n Mossin . Den 29. december 1821
indbetaler han skipperl avspenge og bliver
berettiget af hav nekommissionen til at fø re
fi skekvasen »ANNE MARIE«, som Je ppe
Holst ejer. Der krævedes ingen eksa minering fo r at fø re kvaser, men havnekommissionen sk ulle ga rantere fo r skipperens duelighed.

Svaneke vågner
A llerede året efter (i 1816) havde købmand
Jeppe Holst fået dronni ngens tilladelse ti l
at lade soldaterne hjælpe til med havnebyggeriet (i stedet fo r at holde manøvre, hvilket
i a lt gav 800 arbejdsdage) . At det var d ronningen, der gav tilladelsen skyldtes, at kong
Frederik VI va r til fredskong res i W ien.
N u havde Svaneke potentiale for vækst. Og
den kom. Da havnen var færdig i 1816 k unne den rumme ca. 40 fiskekvaser eller jagter.2
Det va r hertil kvaseskipper Mogens Madsen Smidt (1794-1 872) flyttede i 1821.3

M ogens Madsen Smidt
Han var søn af fisker Hans La rsen Smidt og
hustru Karen Monsdatter i Gudhjem. Det
er formentlig hans kommende hustru den
18-årige Ane Dorthea Mossin (1804-1837)
i Svaneke, der får Mogens ti I at flytte herne d. Han køber i 1821 et syvfags hu s på
Kirkebakken af Christian Larsen Schou fo r
300 rigsdaler. De g ifter sig i Set. Ibs kirke
I
2

3

Rawert og Garlieb: »Bornholm beskreven paa en reise i
Aaret 18 15. Kjobenhavn 1819. s. 69.
ForfaJJcrcn baserer her og i den øvrige fortælling sin viden
på Th. Lind: »Svaneke Bys Historie« fra 1955, ny udgave
1986. Samt på en samling arkivalier fra fami lien Smidt,
skænket til Byforeningen i Svaneke. Se også litteraturlisten
sidst i artiklen.
En kvase er et skib til transport af levende fisk i lastrummet, der ige1rnem huller i skibsbunden står i forbindelse
med soen.

Dok11111e11tfra 1821, hvori Mogens Madsen Smidt gives tilladelse til atforefiske/01asen »ANNE MARIE«
afSvaneke efter at have indbetalt skipperlavspenge.

Fra Kirkebak ken 6 driver Mogens Madsen Smidt også købmandshandel. »Læbælter« samlede a l handel i byen. Ingen købma ndsforretninger måtte være inden for et
bælte af syv til ti kilometer omkring byen.
Det betød for Svaneke, at alle, der boede i
Ibsker eller i :fiskerlejerne Aa rsdale og Listed , var tv unget til at gøre deres indkøb
her. De fø rende fo rretninger i byen havde
hver lørdag vogne fra gå rdene i omegnen
holdende p å deres gå rdsplads. Købma nd
Holst havde foruden de a lmindelige købma ndsvarer og foderstoffer også et stort
lager af tømmer og brædder. Fa milien
Smidt havde et jernlager som sin specialitet.
61

POUL M. SONNE

Som årene gå r, kommer der børn i huset.
I 1824 Karen Kjersti ne; i 1826 Hans Larsen; i 1829 Christian Mossin og i 1833 Mogens. Så snart drengene kommer ud af skolen læ rer faderen dem sømandskab, og i
1842 få r H ans Larsen tilladelse til at føre
fiskekvasen »ANE DORTHEA« som faderen har erhver vet i 1836. (Kvasen er første
ga ng nævnt i Svanekes hav nejourn al i
1836). Broderen Christian Mossin får s in
tilladelse den 1. marts 1847 ti l at føre »ANE
DORTHEA«.
Ifølge havnejournalen var der 19 fiskekvaser og 12 jagter hjemmehørende i 1836,
og i Bornholms Avis fra den 13. juni 1835
gøres opmærksom på at: »Svaneke er noget
i tiltagende paa de sidste 20 Aar (siden havnebyggeriet), og der hersker maaske mere
Dri ftig hed i denne, end i fle re af landets
andre (bornholmske) Købstæder, hvo rhos
Byen og har en temmel ig god Havn«.
Samtidig med at Mogens Madsen Smidt
ankonrn1er ti l Svaneke fra Gudhjem, kommer også Jens M i.ille r Nansen (1796-1 864)
til byen. Det er hans aktiviteter med skibsbygning, der skabervelstand til byen. Købmændene Holst og Smidt nyder godt heraf.
I å rene fra 1833, hvor Nansen bygger det
første afn..i skibe til firm aet Peter F. Heering
i København og Henrik Hansen (18 19-91)
»SVANEN« i 1858 som det sidste, tjenes
der penge i Svaneke og de r bygges mange
huse - faktisk skabes det nuvæ rende præg
af Svaneke i fo rbinde lse med en omfattende
renovering og nybyg ning.
Mogens Madsen Smidt må have tjent
gode penge, for forude n at erhver ve fiskekvasen »ANE DORTHEA« ri ve r han s in
bolig ned og bygger i 1837 et nyt stuehus
med 13 fag so m i 1859 fik yde rligere to fag
ti lføjet mod syd. Her over for opførte Mogens Madsen Smidt i henholdsvis 1845 og
1856 Ki rkebakken nr. 7 og 5 so m pakhu se
og hestestald. Kirkebakken 6 blev brugt til
bolig og butik.
I 1840 (bilbrev af 20. februar 1840) får
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han bygget sin første jagt »SNAP OP«, som
går i fart imellem K ø benhavn og Bornholm. Fra nu af går det stærkt. Poul Jensen
Blern bygger tre jagter i hen holdsvis 1844,
46 og 48. Fra 1852 bygger Henrik Hansen
14 skibe ti l fami lien Smidt.4
Mogens Madsen Smidt har parter i skibene sammen med sine sønner. I 1863 generationsskifte r han med sine tre sønner,
men beholder dog en fje rdepar t i jagten
»TRE SØNNER« ind til sin død i 1872. I
1838 bygges »ALERT« til M. M. Smidt,
Mads Mogensen Schou, Poul Jensen Blem
og Hans Larsen. I 1840 har han halvpa rt i
kvasen »ANE MARIE« med Holst som
medej er. Den sælges i 1856 for 800 r igsdaler til D. Petersen. Smidt har også en 1/t2
part i j agten »FORTUNA« som Hans Larsen Blem bygger på Svaneke hav neplads i
1844. Der er ni pa rthavere i »FORTUNA«.
Allerede i 1845 kommer hun hjem til Svaneke fra England.
Foruden parte r i egne skibe har Mogens
Madsen Smidt også parter i andre ski be, fo r
eksempel fiskekvasen »AUG USTA« fra
1855, sammen med A. P. Hansen, Listed og
N. A. Clau sen . Udefrakommende fik også
parter i Sm idts egne ski be, således A. P.
Hansen fra Listed, der havde en 1/ts part i
j agten »SEJREN« fra 1855.
I 1862 bygger Mogens Madsen Smidt det
nuværende Oluf Høstgade 2 og flytter derned. Her bor han til sin død i 1872, hvor
huset overg ik til branddi rektør Niels P. N.
Høst fo r 1500 r igsdaler, og hvor maleren
Oluf H øst blev født i 1884.
Mogens Madsen Sm idt havde tre ægteskaber. Ha ns fø rste hustru Ane Dorthea
døde a llerede som 33-år ig i 1837. Hun havde født ha m fem børn. Det fje rde barn, Anton Theodor dø de all erede som 8-årig.
Hans a ndet ægteskab (1840) var med Karen
Cathrine Frost. Hun døde allerede i 1843.
4

En jagt er e t enmastet sej lskib, der forte storsejl. topsejl og
to-tre stagsejl. Nogle forte også en bredfok (på en rå).
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Kirkebakken 6, Svaneke opført til Mogens Madsen Smidt i i 83 7 efter 11edriv11i11g afdet gamleforhus. I S111idtfa milie11s eje ind til 1933.

Hans tredje ægteskab (1845) va r med Ingeborg Rask, enke efter skipper og bådfører
P. Hansen. Her blev han værge for tre d renge , Hans, Alexander og Renius på henholdsvis 12, 8 og 6 år, som hver arvede 150
rigsdaler efter deres far.
I 1872 dør »gamle Mons«, som han ka ldtes i Sva neke, efter et langt og virksomt liv.
Han er en af dem, som Svaneke skylder si n
opvågnen efter lang tid i d vale. Han oparbejdede en betydelig købmandshandel og
rederivirksomhed sammen med sine børn.

Når skipperne kom i havn, blev de ka ldt op
til »gamle Mons« til skidebal ler. Også byens håndværkere fik skældud, når de ikke
prompte mødte op, så snart »Mons« ka ldte
fra sin plads på en pladevogn, som blev
tru kket af to m ænd. Med sin pisk slog han
på døren for at få håndvæ rkerne ud . Fra sit
hjem i Oluf Høstgade 2 gik »gam le Mons«
med nathue og skindunderbukser og med
kikkert under armen hver morgen hen på
skansen og spejdede ud over havet efter
sine kære skibe.
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Mogens Madsen Smidt, 1794-1872,fik stor betydning får Svanekes udvikling i sidste halvdel af 1800-tallet.
Foto August Birch, Købenltavn.
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Rederi et - Kvaser og jagter
»ANE DORTHEA«
Mogens Madsen Smidt opka ldte sin første
selvejede kvase efter sin hustru Ane Dorthea. Vores dokumenter viser ikke, hvor
han fik den fra , men den ses første ga ng
hje mmehørende i Svaneke i havnejournalen
i 1836. Den opgives at laste ni commercelæster. En commercelæst er lig 2600 kg. Det
va r som nævnt en kvase, beregnet til transport af levende fisk. Mogens Madsen Sm idt
førte den selv i nogle år. I 1842 fik sønnen
Hans Larsen Smidt »ANE DORTHEA« at
føre. Han var da kun 16 år gammel!

Fa111ilie11 Smidls rederi/fag.

I 1847 fik brodere n Christian Mossin
Smidt den at føre som 18-å ri g. Der blev
normalt sejlet 6-7 årlige rejser til K øbenhavn med levende torsk. Rejserne blev gjort
om foråret og efteråret. I sommermånederne blev torsken fra Østersøen ikke sejlet
til København, da man fa ndt kvaliteten for
dårlig. Svaneke toldsted indberetter, at
»ANE DORTHEA« i 1842 har udført »Sejlads fra Nordsøen, Østersøen og Svaneke,
samt med Fragtgods imellem Kjøbenhavn
og Sva neke«. I 1843 stra nder »ANE DORTHEA« på den tyske kyst, men bjærges af
bjærgelavet fra Riigenwalde (i dag Darlowo, Polen). Kvasen ses sidste gang i havnejourna len i 1847.

»SNAP OP«
Som fø r nævnt får Mogens Madsen Smidt
sin første nybyg ning »SNAP OP« på 41h cl
(= commercelæster). Pou l Jensen Blem
byggede den i 1840. Den kostede 548-5-0
rigsdaler at bygge. Ejerne var blandt andre
Lars og Mogens Madsen Smidt med hver
1
1
/ 4 part og E. Jensen /s part. Da Sm idt selv
va r kvaseskipper og da »SNAP OP« var en
jagt, måtte han ansætte en skipper. Det blev
først Hans H. Holm, og fra 1842 P. H. Gra m.
Toldvæsenet oplyser at jagten har væ ret i
fa rt mellem Københav n og Bornholm. Der
skrives endvidere: »f 1843 har Farten paa
Kjøbenhavn været størst og udgør i Antal
afSkibe over Halvdelen og i Omfang l!f Vareimport og Eksport over to Trediedele af
den hele indenrigske SkibsfC1rt og Handel.
D er er udført til Kjøbenhavn over 16.000
Tønder Korn vare1; der næsten udgør hele
Eksporten fra Bornholm af denne Artikel.
Fra Kjøbenhavn modtager Bornholm Hovedmængden af de Fornødenhedsartikler
affremmede og indenlandske Varer, saasom Sukke1; Kaffe, Tobak, The, Ris, Manufakturvare1; Specerier m.m.«
»SNAP OP« ses sidste ga ng i havnejournalen ankommende til Svaneke den 23. oktober 1855.

»NØJA GTSOMHED«
Denne jagt på 6 1/4 cl. byggede Poul Jensen
Blem til Mogens Madsen Smidt i 1843 (bilbrev fra 24. januar 1844). Den får som sin
fø rste fører Hans Larsen Smidt. Fra toldvæsenets indberetning ser vi, at skibsfarten i
1844 for størstedelen er fo regået på indenlandske steder og hovedsageligt på København. »Der blev i Aar uc{ført Korn varer
fra S vaneke til Holland og Belgien. D et var
det første Forsøg paa at udføre Kornvarer
til Udlandet i hele Ladninger af en større
Betydenhed, hvorved man dog ikke skal
have seet nogen overveiende Fordel«.
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»NØJAGTSOMHED« solgtes i 1852 ti I
købmand og skipper Peter Thomsen, som
døde i 1865. Jagten totalforl iste ved A llinge
den 4. december 1872.

»SAR PEN«

I 1846 bygger Poul Jensen Blem jagten
»SARPEN« på 8 1/4 cl. til fa milien Sm id t.
Toldvæsenet beretter fo r 1846, at »C!/ de i
Svaneke hjemmehørende Skibe har 2 paa
71 cl. været i Fragtfart udenfor Bornholm .
2 på 36 cl. paa Fiskeri under Island. 15
Kvaser paa 112 cl. paa Fiskeri i Nordsøen.
Resten i indenrigs Fart«. For clret 1847 indberettes, at: »af de i Svaneke hjemmehørende Skibe har 4 paa 107 cl. været i.fragt/art udenfor Bornholm; 14 Fiskekvaser paa

106 1/i Læster harfisket i Nord- og Østersøen. 10 Skibe paa 71 3/4 cl. i stadigfartpaa
indenlandske Steder, hovedsagelig paa
Kjøbenhavn.« »SARPEN« blev solgt til
Rø n ne i 1852. Ved udgange n af 1846 fa ndtes i Svaneke 30 fa rtøjer på ti Isammen
294 1I4 com mercelæster.
»KAREN LINE«

I 1848 bygger Poul Jensen B lem jagten
»KAREN LINE« på 13 1h cl . til Mogens
Madsen Smidt. Sejladsen er som de øvrige
jagter. Fra Svaneke har farten på Sverige
væ ret import af tø mmer, kalk og brænde.
Her e r eksporteret s ild og skind . Fra Preussen import af egetømmer. På København
import og ekspo rt af næsten alle stedets

Jagten »KA REN LINE« fra 1853. En af datidens typiske jagle1: Skibet fører storsejl, stagfok, klyve1; jage1;
og bred/ok (l·c1sejl). På billedet stc1r: »Karen & line afSvaneke før/ af H. Smid!«. Skibsportræl Jørgen Peter
Olsen, Byforeningen Svanekes Venne1:
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fornødenheder af manufaktur- og kolonialvarer. »KAREN LINE« sej lede en del på
Sverige og Flensborg. Enkelte ture til Kalmar og Gotland. »KAREN LINE« blev
solgt til Rønne i 1854, og i 1863 til Island. l
disse år, hvor Poul Jensen Blem og siden
Henrik Hansen byggede jagter, byggedes
på Nordre Bedding ni større skibe af Jens
MUiler Nansen i årene 1833-51 (der hvor nu
yderhavnen er). Den megen skibsbygning
betød, at mange ladninger af især tømmer,
skulle sejles til Svaneke fra Sverige og
Preussen. Dette sørgede jagterne for.

»SUTJES« og »CASTOR«
Henrik Hansen byggede sin første jagt til
fam ilien Smidt i 1852. De n fik navnet

»SUTJES«, som skulle betyde »sejl forsigtigt« og skyldtes, at en af Smidts skippere
var lidt vild med sin sejlads. Solgt til Rønne
i 1859. Da beddingerne i Svaneke va r optagede, måtte Poul Jensen Bl em ti 1Bølshavn,
hvor han samme år byggede »CASTOR« til
Mogens Madsen Smidt. Den fik Bølshavn
som sit hjemsted. Jens Jensen Holm, der
også havde part, førte skibet til 1871 , hvor
den nævnes sidste gang i havnejourna len.
l 1852 er der 27 fa rtøjer på tilsam men
344 3/ 4 cl. hjemmehørende i Svaneke. Jagterne sejler manufaktur-, fabriks- og kolonialvarer til Bornholm, og fra Bornholm
sejles kornva rer, tildannede ka mpesten, cement, fajance, ure, huder, skind og laks hovedsagelig til København. Fra udl andet
hentes skibstømmer fra Preussen og Sve-

Jag ten >1SUTJES«.fi"a 1852 med Christiansø i baggrunden. Skibsportræt i privateje.
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rige; stenkul, stentøj og nogle manufakturvarer og bomuldsgarn fra England. D e r
eksporteres laks og sten til Preussen, kornvarer og kartofler til Sverige, laks, ure,
skind og sten ti l Llibeck.
»DEN BORNHOLMSKE EG«,
»CAMJLLA« og »HELFORT«
l 1854 byggede Henrik Hansen tre jagter ti I
Mogens Madsen Smidt. »DEN BORNHOLM SKE EG«, og »HELFORT« brugte
Smidt som kvaser. »DEN BORNHOLMSKE EG« blev i 1874 solgt ti I Anne Margrethe Kromann i Marstal og skiftede navn
til »ANNE« af Marstal, og i Svendborg
blev den rigget om ti l skon nert, inden den
blev indsat i farten på Nord- og Østersøen.
Under nav net »ELINE« solgtes den til
Mandal i Norge i 1900. »CAM ILLA« sejlede fo rsyninger ti I den engelske flåde, som
befandt sig i Østersøen i 1855 under Kr imkrigen (1853-56) for at fo rhindre d en russiske flåde i at nå frem til Sortehavet. Føreren af »CAMILLA« var Ditlev Jensen og
H. P. Nielsen. Christian Mossin Sm idt var
med som ladningsinspektør. »CAMILLA«
mødte det engelske admi ralskib »DUKE
OF WELLINGTON« ved Fårosund (nordenden af Gotland) og lossede halvdelen af
ladningen, der bestod af smør, æg, kartofler, tobak m.m. på to timer. En kvart tønde
kartofler beta ltes med syv shilling og en
flaske brændevin med to shilling. Resten af
ladningen afsattes ti l den øvrige del af flåden, der lå ved Nar va i Den finske Bugt.
Rej serne foregik i j un i og augus t 1855.
»CAMILLA« nævnes sidste ga ng i journalen i 1856 og »HERFORT« i 1857.
»SEJREN«
I 1855 byggede Henrik Ha nsen en stor
j agt på hele 20 commercelæst er, der
fik P. N. Kofoed som føre r. Efterhånden
som Smidts sønner blev æ ldre fik de også
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parter i skibene; ligeledes datteren Ka ren.
I »SEIREN« har Mogens Madsen Sm idt
2/J part, Hans Larsen Smidt 1/6 part, Christian Mossin Smidt 1/is part, Mogens Sm idt
1
/is part og Anders Peder Hansen, Listed 1/is
part.
»SEIREN« var stor nok til at sende over
Nordsøen til England fo r at hente ku l. Hun
gjorde således tre rejser til England i 1861
og fire i 1862 med P. N. Kofoed som fører. I
1865 solgtes »SEIR EN« til skipper Jeppe
Georg Hansen, Svaneke fo r 2500 rigsdaler.
»SEIREN« forliste ved Skanor ved Falsterbo i Sverige under stormen den 6.-7. december 1880, hvorved skipperen J. G. Hansen
omkom. Skibet blev bragt flot, men kondemneret. Toldvæsenet indberetter: »al Farten paa Preussen har været Import C!f Brænde og Egetømmer og Eksport afSten og Lax,
fra England Stenkul, Stentøj og Vitriol; paa
Østersøen med Provisionen til de fremmede
Krigs_fiaader (se under »CAMILLA«), paa
Hannover med i mport cif Tagsten; paa H olland med Eksport af Kornvarer og paa
Norge ligeledes med Eksport cifKom varer«.
I 1855 ankom i alt 549 skibe fra frem1nede
steder til toldstederne på Bornholm.
»SARBJNE«
Den 15. februar 1856 løb jagten »SARBINE« af stabelen i Svaneke. Henrik H ansen
er bygmester og Mogens Madsen Smidt har
1
/J part og sønnerne Hans Larsen, Christian
Mossi n og Mogens resten. Christian Mossin Smidt fører hende fra 1856-59. I juni
1857 kommer »SARBIN E« hjem til Svaneke fra Karlshamn med en ladning tømmer, der ska l medgå til bygning afbarkskibet »SVANEN« til Peter F. Heering, København. lge n i septe mber kommer Ch r istian Mossi n Smidt hjem med »SA RBINE«
fra Karlshamn, denne gang med tømmer til
kølsvin, dæksbjælker m.m. til »SVANEN«.
11 864 kommer »SAR BINE« to ga nge hjem
til Svaneke med kullaster fra England, og
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med H. C. Lou som skipper. I England ske r
de r en ulykke. Således skriver kaptajn P. H.
Bech på briggen »ESTONIA« af Reval til
Mogens Smidt den 5. feb ru ar 1864 fra Leith
i E ng land: »Det gør mig ondt al maatte underrette Dem om en sørgelig Ulykke, der
forgangne Nat er sket i Deres Jagt »SARBINE«, Kaptajn Lou; 2 Mand i Lukaf'et laa
døde i morges afkulosforg(fining. Naarjeg
skrive1; er det fordi Lou i Dag ikke befinder
sig ganske vel«. »SARBINE« ses sidste
ga ng i havnejournalen den 1. januar 1865
kommende hjem til Svaneke fra England
med en kullast.

»SOSTRATA« er så uheldig at strande på
Stevns den 11. feb ru ar 1861 med en ladning
hvede, byg og hav re og med H. Davidsen
som fører. Ladningen blev bjærget fra skibet, men fundet ubrugelig. »SOSTRATA«
va r også i England. Korn således hjem til
Svaneke derfra to gange i 1862, fire gange
i 1863 og tre ga nge i 1865. På en rejse, hvor
sk ibet forlod København den I. februar
1870 bestemt ti 1 Berge n med en ladni ng
ko rnvarer, forliste det eller som Mogens
Smidt skriver i sin indberetn ing til skibsregisteret »gaaet under med Mand og Muus«.
Skibsfører var Anders Jensen med borgerbrev fra 12. marts 1866.

»SOSTRATA«
I 1859 bygger Henrik Hansen »SOSTRATA« til brødrene Smidt, som hver får 1/J
part i skibet. Faderen er ikke med denne
ga ng. Skibet har en lasteevne på 17 commercelæster = 44 tons.

»TRE SØNNER«
I 1861 bygger Henri k Hansenjagten »TRE
SØNNER« på 13 comrnercelæster. Ejere er
Moge ns Madsen Smidt, Hans Larsen
Smidt, Christian Mossin Smidt og Mogens

Jagten »TRE SØNNER« var den sidste jagt, Henrik Hansen byggede til fa111ilien Smidt i 1861 . Ski bet forliste i
i 880. Tegnet afJørgen Peter Olsen.fort afP lvl. Mol/er 1867. Bornho/111s Muse11111, BM 3 766.
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Smidt m ed hver 1/4 part. Peder Mogensen
Møller bliver skibets første fører. Skibet
forsikres i Bornholms Søe-Assurance Forening for 2.500 rigsdaler fo r året 1869-70,
bestemt for i det a nførte år »af besejle de

danske Farvande og de nærmeste udenrigske Havne, dog ikke udenfor Kattegat og
Østersøen ei nordligere end til Calmar og
ei østligere eller sydligere end Retningen af
Danzig«. l 1863 ændrer ejerforholdene sig
ti l, at Mogens Mad sen Smidt ejer 2/s part,
Mogens Smidt 3/s part og Hans Larsen
Smidt 3/s part. »TRE SØNNER« solgtes i
1873 til N ivaa. »TRE SØNNER« blev den
sidste jagt, der byggedes ti I famil ien Smidt.
Toldvæsenet skriver om 1861: »Skibsbyg-

geriet, der.forinden Pengekrisen (1857) var
i en saafortrinlig Drift, er saa at sige aldeles standset. De 2 vigtigste Skibsbyggere
paa Bornholm, nemlig Dannebrogsmand
Beck i Rønne og Consul Nansen i Svaneke
gik under denne Krise Fallit. I 1861 er der
kun bygget 1 Jagt på 13 Læster« (»TRE
SØNNER«).

Jagterne og forbindelsen
til omverdenen
Jagternes storhedstid lå mellem 1843 og
1866. I 1843 skriver toldinspektør Terp,
Rønne i sin indberetning: »at man her

(1843) begy ndte paa en.forbedret Agerdyrkning og virksommere Afbenyttelse af den
Rigdom af Kræfter som Øen gjemmer i sit
Sl9ød for Fabrik- og Industrivirksomhed.
Man sætter nu et stort Ha ab til at Bornholm
nu derved vil være i Stand til at hæve sin
Anseelse og Værdighed saavel i mercantil
Henseende som i Agerdyrkning«.
Endvidere indberettes det, at: »Importen
fra Sverige har især været med Tømmer li!
Brugfor Landmanden, der i 1843 har bygget usædvanlig meget med Steen og Skibs/ømmer og Exporten især Kartofler; hvor
der er udført over 1600 Tønder. Svaneke,
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der i 1842 udførte et Parti Kreaturben til
England, udførte i 1843 12.160 Pund Kreaturben til Kjøbenhavn«.
Endvidere indberetter Bornholms Toldkammer ved told inspektør Terp den 30. januar 1844: »al hvorledes man end udstræk-

ker Beregningernefor nøiagtigere af angive
Størrelsen af Bornholms Importhandel og
Trcifik, saa vil det dog vist vise sig at Forbrugen afsaavel indførte Colonial som Maniifakturvarer er mindre paa denne Øe end
i nogen anden dansk Provins. Aarsagen
hertil skulle man fornemmelig søge i Landmandens ringe Evne til at bruge Luksus og
andreji-emmede Varer. Vel uc{føres herfra
Øen Lax, hvis Pris især i 1843 er stegne og
betalt til 16 Mark 9 Skilling pr. Pund i.fersk
Tilstand, ligeledes nogle Kreature1; Huder
og Skind, tilhugne Kampesten o.s.v., men
Hovedproductet er dog Kornvarer og af
denne Artikel blev i Aaret 1843, efter en
usædvanlig rig Høst, ud/Ørt et Partie af
16.585 Tønder. Regner man, at der paa
Bornholm er 947 Gaarde, h vilke overhovedet kan beregnes til Bøndergaarde og at
Øen har 8.300 Tønder Hartkorn, samt er Jl
Q vadrammile i Onfa ng med en Folkemængde af25.000 lndivide1; da er den aarlige Udførsel for hver Gaard kun 17 'h
Tønde, for hver Tønde Hartkorn 2 Tønder
paa hver Gaard ret nøie 1508 Tønder ogfor
hver Individ 5 111 Sl9æppe Kornvarer. Fradrager man endnu 3.357 Tønder strandet
H vede som er medtaget i ovennævnte
Kornuc(/Ørsel, vil Forholdet blive endnu
1nindre og man vil derafkunne danne sig et
Slags Begreb om Landmandens Evne og
Fo1fatning, der maaske her overhovedet vil
vise sig i ligsaa ringe et Forhold, som hans
Forbrug affremmede Vare1: Her.findes ingen Herregaarde paa Øen og ingen Herskaber rige eller velhavende, og det er saaledes alene Embedsklassen af privat og
militær Stilling og en Dee/ af de mere velhavende Handlende, der giøre noget egentlig Brug afLuksus ogji,·emmed Colonial- og
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Manufacturvarer. En Dee/ a.f disse og disses Familier forsyner sig under hyppige
Ophold i Kjøbenhavn med de Klæder de
ønske af et finere Stof og af et mere moderne Snit. Selv en stor Dee/ af Embedsmændene, især uden for Rønne bruger meget af bornholmske Tøier til daglige Dragter. Saaledes gøres i Almindelighed ikke
mindre end 30 Passagerer af Bornholmere
ugentlig herfi·a Øen til København. De Varer hvoraf landmanden giør den største
Brug afer Sukke1; Kaffe og Tobak. The bruger man kun sjældent og ved højtidelige
leiligheder og ligeledes Vii11, der erstattes
af Brændeviin, som her kun koster 8 Shilling Polten og hvorafBrugen er saa stor, at
ethvert Forsøg paa her at indføre Maadeholds Selskaber vilde være frugtesløse. For
øvrigt bestaar Landmandens Brug for det
meste afegen Produet ion. Man giør selv sit
Læder og næsten enhver Landmand er
Garve1; man fo1færdiger selv sine Redskaber ogforarbeider ved Huusfiiden Tøier til
de Klæder man forbruger. Til Fo1færdigelse
a.f Tøier, nemlig Vadmelsdunevaar, Høergarn, Bomuldstøie1; lærred, Tøier af Uld
og Bomuld, uldne Sjaler og Tørklæder er
her paa Landet i Gang omtrent 16 1700
Væve«.
For året 1846 indberettes »at af de i Svaneke hjemmehørende Skibe har 2 paa 71
læster været i Fragtfart udenfor Bornholm,
2 paa 36 læster paa Fiskeri under Island.
15 der ere Fiskerqvaser tilsammen J12 Læsterpaa Fiskeri i Nordsøen. Resten i indenrigs Fart«. I 1848 indberettes »at ji·a Svaneke har Farten paa Sverig været Import a.f
Tømme1; Kalk, Brænde, Export af Sild og
Skind. Import fra Preussen af Egetømmer.
Tagsteen fra Flensborg«. I 1852 udgjorde
handelsflåden på Born holm i alt 117 fa rtøjer af l.686 1h læsters drægtighed ; heraf fra
Svaneke 37 Fartøjer af344 3/4 læsters drægtighed.
Den 30. september 1857 sej lede »SARBINE« fra Svaneke med en ladning hvede

a

og passagerer her i blandt Laurits Kofoed,
som i 1858 påmønstrede barkskibet »SVANEN«, der dette år blev bygget i Svaneke
ti l firmaet Peter F. Heering i København.
Laurits Kofoed skriver i sin dagbog: 5
»Jeg rejste.fra Svaneke den 30te September
med en Jagt som Chr. Smit førte, vi var
mange Passagerer ombord, der var foruden mig 8 Norske Søfolk, som havde forlist
deres Skib paa Klipperne ved Aarsda/e, og
saa var der nogle gamle Koner ombord og
deriblandt min Moder. Vinden var VSV og
vi /aa NV over vi poserede Hammeren og
da Kl var JO gik Skiperen til Køjs efter at
han havde givet B estemanden Jens Bohn
Ordre til at kalde paa Skiperen Kl 12 for
saa skulle der vennes, men Jens Bohn kaldte ikke paa Skipperen Kl 12 thi Vinden rammede og han mente at vi styrede Coursfor
Falsterbo, men han havde ikke beregnet at
vi først var løbet et godt Stjikke indimod
Sverrig og derved var Coursen blive! højere endfra Hammeren, Jens Bohn mente
at nu var der ingen Grund til at vende og
han purrede de1for ikke Skipperen efter
Ordre og de1for gik det som det gaar saa
ofie naar der ikke bliver varskoet i Tide at
vi løb paa Grund med Jagten Kl J om Natten paa en Sandrævle udfor Sandhamer,
den kom snart ind over den første Rævle og
kom flot, men kort efter løb den sigfast paa
den næste Rævle. Skipperen og Pasagererne kom strax op paa Dækket vi fik sat en
Baad ud ogførte et Varpanker og Trosse ud
for at hive os flot, men der stod temmelig Sø
og det var saa sort at vi ikke kunde se om vi
hiv den rette Vej, for øvrigt sprang Varpet,
da vi satte rigtig Kraft de1paa, Skipperen
befale nu at vi skulle oppevente Dagen, og
de1paa gav han sig til at skjænde Jens Bohn
ud og oplæste alle de Djævle og Eder han
kunne tænke sig over ham, fordi han ikke
5 Laurits Kofoeds dagbog, udgivet i privattryk af By foreningen Svanekes Venner i 2007.
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havde kaldt på ham efter Ordre, han ønskede al den Onde maatte kjølhale hans
skurvede Krop. Skipperen gav os demæst
Ordre til, hvis der kom nogen Svensk Baad
ud til os, da at sige at vi var ladet med Grus,
for hvis vi sagde at vi var ladet med Hvede
saa mente han, al Svenskeme ville gjøre alt
for al fcw Jagten til at blive Vrag, men når
vi var ladet med Grus som ingen videre
Verdi havde for Svenskerne, saa mente han
at de ville gjøre hvad de kunne.for at }Cia
Jagten flot, hvis vi tog disse til Hjelp. Dagen kom og vi førte først det en e Anker ud,
men da det ikke vilde holde saa førte vi
ogsaa det andet Anker ud og kattede disse
efter hverandre.førte Kjættingen ind igjennem Agter Kljiset og til Bragspil/et, men
Vandet JCildt og det var os ikke muligt al.faa
Jagten.flot, og efter at have arbejdet de1paa
hele Dagen tog vi Pasagerer vort Tøj og gik
I/and. Skipperen sendte saa en Baad over
til Bornholm for at fcw en anden Jagt over
for at losse Lasten over i, t!ti Svenskeme
var saa ublu at.forlange for at hjelpe til at
bringe Jagten af Grund. Vi gik nu op i/and
fo r at fc1a nogle Vogne som kunne kjøre os
til Ystad for at vi kunne gaa de1fra med
Dampskibet til Kjøbenhavn, men der var
næsten ikke en Vogn at Joa, endelig lykkedes det dogfor os at fc1a lo Vogne, men de
rommede ikke meget, thi de var ikke stort
bredere end en Kat imellem Øinnen, og Hestene var nogle usle Krikker der saa ud til
at have Næringsørg. Vi.fik da vores Bagage
stablet paa Vognene og selv maatte vi gaa
de 6 Mil vi havde til Ystad, det var værst for
de gamle Kone1~ skjønl vi andre ogsaa var
træt, vi gjorde hvil paa 11ogle Beværlningstæderjor at faa noget at spise, men vi
kunde ikke.faa noget andet end kogt Sild og
Potater, men da vi var solt11e og Hestene
skulle bede, saa tog vi til takke med det /arvelige Maaltid. Vi kom til Ystad lzenimod
Morgen den Jste October tog ind paa et
Hotel og.fik god F01plejning. Den 2den October kom Dampskibet/ro Rønne som/ørle
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os til Kjøbenhavn, hvor vi ankom samme
aften. 8 dage senere kom Christian Smit til
Kjøbenlwvn med Jagten, den var ikke blevet Læk, og de havde taget Ladningen 0111bord igjenji·a den anden Jagt.6
I 1863 udgjorde handelsflåden på Bornholm i alt 128 fartøjer på i alt 2.442 læster,
he ra f Svaneke 40 stk. med 3 15 læster.
Jagterne, som havde opretholdt forbindelsen til Bo rnholm og den øvrige verden, herunder Danmark, med al slags gods og personer, fik allerede i 1844 konkurrence af
postvæsenet med indsættelsen af postjagten
»ØRNEN«. Så havde jagtskipperne ikke
længere den indtægt. Der va r næsten ingen
persontrafik til øen ( i 1843 således ca . 30
passagerer ugentligt). Det var de små jagter,
også kaldet paketter, der tog sig af forbindelsen, og de sej lede k un, når fo rho ldene
ti llod det. Da Kong Chr istian V lrT døde den
20. janua r 1848, nåede nyheden først til
Bo rnholm den 17. feb ruar, da den blev bragt
af en skipper. Skipperen ankom til Rønne
netop unde r en stor fest i byen, hvorfra han
lod am tmanden kalde, me n amtmanden påbød skipperen at ho lde tæt med nyheden til
næste mo rgen. I 1840 bad øens præster hver
søndag i kirkerne fo r den syge Frederik VI
- selv efter at han for længst var blevet stedt
til hvile i Roskilde Domkirke.7
I 1850 kom den første damper ti 1 øen.
Den hed »VALDEMAR« Det gik ikke. I
1857 blev imidlertid et lille dampskib indsat i nogenlunde fast rutefart. Det var
» MERCUR«, en lille hj uldamper, bygget af
egetræ i Norrkopi ng i Sver ige i 183 1. Den
sejlede kun fra marts til decem ber, resten
af å ret måtte paketterne klare sejladsen.
»MERCU R« blev solgt ti 1Kiel i 1866. 1 novem ber 1865 offentliggjorde m an i »Born6

7

De ol'lc norske so folk kom fra briggen »ANDREA ELISABETH« afTiinsberg. Norge, s1rande1 19. september 1857
på rejse fra Råueå. Sverige 1il Roschelli. Frankrig med en
ladning lommer. Dam pskibet fra Ronne var hjuldamperen
»MERCUR«.
Lasse Kofoed: »Poslva:scnel 1841- 1991 «, Ronne 199 1.
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holms Avis«, en opfordring til aktietegning
til bygning af et sk ib til et nyda nnet akt ieselskab, som året efter den 14. februar 1866
blev stiftet under nav net Dampskibs-Selskabet paa Bom hol111 (senere ti Iføj et »af
1866«). Det va r især købmæ ndene og bønderne, der va r initiativtagerne til oprettelse
af selskabet. At brødrene Smidt så, hvor det
bar hen, ses af, at Christian Mossin Smidt
de ltog i opfo rdringen til da nnelsen af det
nye aktieselskab.
I årene fra 1860 og fremefter føltes mere
og mere savnet af en dampskibsforbindelse
fra østla ndet ti l København. Fragtvognen
kørte ud fra Rønne til Nexø og Aakirkeby
for at samle smør, der førtes ti l Rønne for
at gå med dampskibene ti I København.
»Mejeridrift og Kvægavl var noget, som det
bornholmske landvæsen stærkere og stærker e kom ind paa. Kreaturerførtes de1.for
ugentlig til Rønne for ligeledes at gaa med
Damperne paa en bestemt Dag til Kjøbenhavn. Paa denne Maade droges Trafikken
me re og mere mod Rønne, hvad vi ugentlig
fik Fornemmelse afher i Nexø og beklagede« skriver den aktive politiker og borgerkaptajn 0. E. Sonne i sine eri ndringer.8
Den 4. apri I 1876 stiftedes »Det Østbornho l mske Damps kibs Selskab paa Bornholm«. I besty relsen ses (foruden O.E.
Sonne) bl.a. købmand Mogens Smidt i Svaneke og Peder Mogensen i Gud hjem (min
oldefar). Formå let var: »at vedligeholde en
regelmæssig Dampskibs.forbindelse til Befordring af Persone1~ Kreaturer og Gods
mellem Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge,
Hasle og København«. Selskabet fik bygget
et j erndampskib hos Kockums i Malmø for
162.000 kroner.
Nu var der ikke længere brug for jagterne, hvis antal længe havde været faldende.
En epoke var slut og det skønt der sej lede
enkelte jagter med fragt i danske farvande
til efter 2. verdenskrig.
8

Bornholmske Samlinger, I. Række, 8. bind, 19 13.

Langfarerne
Skonnert »SVANEKE«
På trods af verdensha ndelskrisen, der begy ndte i 1857, byggede Henrik Hansen i
1858 barkskibet »SVANEN« til grosserer
Peter F. Heering i Købe nhavn. For Svaneke
et meget stort skib på hele 135 commercelæster. Henrik Hansen havde nu bevist, at
han kun ne bygge store skibe, og i 1865 byggede h an skonnerten »SVANEKE« på
41 1/z cl. til de tre brødre Smidt, der hver
ejede en tredjedel af skibet. Som fører udnævntes e n fætter til brødrene Smidt: Lars
P. Smidt med borgerbrev dateret 9. marts

1862.

Skibsforer lars P. Smidt, 1836- 1867, var/ælter til
brødrene Smidt ogforlisle m ed skonnerten »SVANEKE« under orkanen den 2. december 1867 i Kattegat på rejse.fra Da11zig, Polen til Leith, England.
Polo Harlilzsch & Co, I I 3, Rund!e Sti:
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Sk ibet blev beskæftiget i europæisk fa rt.
Vi møder hende kommende hjem til Svaneke fra England med kullast fire gange i
1866. Hun var i Newcastle, England med en
ladning korn i 1867. I juni 1867 i Barcelona
med kul fra Eng land - overlastet med 13,6
tons.
Skibet afgik fra D anzig i Polen den 17.
november 1867 bestemt til Leith i Engla nd
og for modedes forl ist i Kattegat »med
Mand og Muus« under orkanen den 2. december 1867.

Skonnertbrig »SKJALM HVIDE«
D er skulle fi ndes nye m åder at drive skibsfa rt på, nu da jagternes epoke var slut.
Brødrene Smidt kastede sig over den lukrative transport af frug t fra M iddelhavet til
Østersøen og som vi senere skal se også til
Amerika.
Hem ik Hansen fik ordre om at bygge en
såkaldt »frugtfa rer« - et hurtigtsej lende
skib, der kunne nå frem til sin destination
inden den kostbare fr ugt tog skade af den

»SKJALM HVIDE«. FotoJi-a 6. oktober 1868 111ed skonnertbriggen i Svaneke havn klar til si11jo111/r11rejse til
Danzig. Skibetforliste i Nordatla11te11 i 1872. Fotofor111e11tlig Johan Hansen, Nexø.

74

OM KØBMANDSSLÆGTEN MOGENS SMIDT I SVANEKE

»SKJALM H VIDE« i kuli11gsvej1: Sandsynligvis malet på Sicilien, da vulkanen Stro111boli ses so111 på lig11e11de
malerier de1ji"(J. Ukendt 111ale1: Byforeningen Sva11ekes Ve1111e1:

lange tid ti I søs. For at sikre sig det rigtige
skib, skrev brødrene Smidt til S. P. Beck i
Kalmar i Sverige om råd. S. P. Beck havde
været skibsbygmester i Rønne i omtrent 30
å r, da han fik tilbud om stillingen sommester for væ rftet i Kalmar i 1866. Han var
umådelig afholdt af sine arbejdere i Rønne,
og de tog en rørende afsked med ham, da
han sejlede bort. I et brev til »gode venner,
brødrene Smidt« dateret 7. april 1867, skriver S. P. Beck: »J eg har med Glæde modtaget Eders kærkomne Skrivelse tillige med
tilsendte Tegning, og det glæder mig i Virkeligheden at se at H. Hansen har faa et et
saa godt Resultat ud af sin Tegning, at j eg

ingen Fejler kan.finde bortsetfi-a Bagatelle1; men i det hele taget er Konstruktionen
saa god, som den var gjort af den bedste
Mester til stor Rosfor min Ven Henrik Hansen«.
»SKJALM HVIDE« opmåltes til 142,13
både i brutto- og nettoregistertons.9 Skibet
fik en lasteevne på 71 commercelæster.
svarende til 184 tons. Foruden de tre brødre

9

I registerton = 2 ,83 kubikmeter. Bruttoregistertonnagen
(BRT) er rumindholdet af alle skibets rum. Nettorcgistertonnagen er bruttotonnagen med frndrag for rum, der ikke
bruges til ladning (styrehus, maskinrum, stores m.m.). Dem
har der altså ikke været nogen af i »SKJALM HVIDE«.
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Jens Rasmussen Hi11t::e (1830-1872) gik 11ed med
»SKJALM HVIDE« i Nordatlanten i 1872 pci rejse
fi'a Balti111ore til E11gland med e11 lad11i11g majs. Foto
Soley. G/ouceste1:

mange en la st tøm mer med sydover og ligeledes ku lladninger fra England. Størst var
travlheden i frugthavne ne i december og
j anuar, og de v igtigste hav ne for udskibning af fru g t var Messina, Sicilien og Malaga, Spanien.
»SKJALM HVIDE« var i Baltimore,
Amerika i 1870 med en frugtlast og igen på
s in s kæbnerej se i 1872. En fætter til brødrene Smidt, Jen s Rasmussen Hintze var
føre r af skibet hele dets 4-årige levetid. Der
blev tjent godt på sejladsen, da byggeprisen
blev tjent hjem på fire år. Den 8. november
1872 afsej le r »SKJALM HVIDE« fra Baltimore med en ladning majs mod Queenstow n, Irland for ordre.
I konsul Mogens Smidts indberetning til
toldvæsenet læser vi: »at der siden den 9.
Novemberforrige Am~ da foranførte Skib,
ført af Kaptajn J R. Hintze, forlod Cap
He111y efter at være afgaaet fra Baltimore i
Amerika Dagenforud - aldeles intet er hørt
eller spurgt fra dette Skib eller sames
Fører, og maa de1for antages at være forulykket totalt - gaaet under med Mand og
Muus«.

Skonnertbrig »EDOUARD S UENSON«
Smidt ha r skibets fører Jens Rasmussen
Hintze par t i skibet. De fire ejer hve r en
fjerdepart.
Hun blev rigget som skonnertbrig (senere
kaldet brigantine) med råsejl på forma sten.
Skibet kostede 19.600 rigsdaler at bygge.
»SKJA LM HVIDE« løb af stabelen de n 9.
juli 1868 og sejlede fra Svaneke den 6. oktober 1868 til Danz ig, Pole n for at laste
hvede til Belfast, Irland. Skibet havd e 8
mands besætning. Frugtfarten fra Middelhavet var sæsonarbejde. Rederne tilrettelagde deres befragtning så ledes, at det 0111
efteråret kom til at passe med en sydgående
ladning som regel med tørfisk fra nordnorske havne som f.e ks . Hammerfest,
Vardø og andre. Fra Viborg i Finland tog
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A llerede den 9. maj 1869 va r der igen stabelaflø bning i Svaneke. Henrik Hansen har
igen bygget en »frugtfarer« til brødrene
Smidt. Hun er mindre end »SKJALM HVIDE«, idet hun kun har en lasteevne på 108
tons. Skibets ejere va r Hans Larsen Smidt,
C hristian M ossin Smidt og Mogens Smidt
med hver 7h4 dele og skibsfører Jens Rasmussen Hintze 3h4 dele. Skibet fo rs ikredes
fo r 25.000 kr. D a C hristian Mossin Sm idt
døde i 1869 ændredes ejerforh oldet til, at
Moge ns Smidt og Hans La rsen Smidt hver
ejede 1/J part og søsteren Karen Kirstine
og Jensen Ras mussen Hintze hver en 116
part. Skibet havde seks mands besætning.
På jomfrurejsen va r sk ibets fører Morten
Peter Hansen. Hans N. Dam afløste ham i

OM KØBMANDSS LÆGT EN MOGEN S SMIDT I SVA EKE

Sko1111ertbrig »EDOUARD SUENSON«. Tegningfra Italien af uke11dt ku11stne1: I baggn111c!e11 ses Ve11ezia 111ed
Ma rcuspladse11 og gondole1: Bomholms Museum, BM 4583.

1\1/orten Peter Ha11sen, 1838-1912, skibsfører hos
S111id1 i Sva11eke, postbådfører Sva11eke-Christianso
1887-1906. Fra »Det kgl. c!a11ske Postvæsen«, 1904.

1873. l 12 år sejlede »EDOUARD SUENSON« for brødrene Sm idt. Skibet gik i
europæisk fa rt med lignende ladninger som
»SKJA LM HVIDE«.
l oktobe r måned 188 1 ligger »EDOUA RD SUENSON« i Vadsø (Varangerfjorden, Nordnorge) og laster tørfisk til Messina, Italien. Der bliver indlastet 5.415 vog
(norsk vægtenhed er 18 kilo) . Den 14. januar 1882 kommer det ba rske telegram:
»Skonnertbrig »EDOUARD SUENSON«,
Kaptajn Dam afSvaneke, der den 23. oktober 1881 a.fgikji-a Vadsø med en Ladning
Tørfisk bestemt til Messina for Ordre er
fundet inddrevet ved St. Uist i nærheden af
Stornoway paa Hebrideme. Fra Mandskabet er der ikke hø rt eller set noget til og
formodes omkommet«.
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Skibet blev fundet de n 9. januar 1882
med kølen i vejret og uden ladning (= åb ne
luger) og master. Kaptajnen og skibsdrengen var fra Bornholm, styrmanden va r københavner og den øv rige besætn ings hjemsted ukendt. Englænderne benyttede siden
skibet som fiskeskonnert.

Skonnert »SØLL!NG«
»SØ LLING« bygger Henrik Hansen samme år som »E DOUA RD SUENSON«,
nemlig i 1869. Christia n Mossin Smidts

enke Oliva ejer 'h part og Mogens og Hans
Larsen Smidt hver 1h part. Hun opmåles til
80,14 BRT. og 75,07 N RT. Skibet forsikres
i Bornholms Sø- Assurance Foren ing for
10.000 rigsdaler. »SØL U NG« løb af stabelen den 13. september 1869. Første fører var
Hans N. Dam.
Han førte skibet til sommeren 1873. Da
overtog Hans Jørgen Olsen skibet og førte
hende frem til sommeren 1880. Fra da af og
indtil skibet sælges i 1904, har skibet kun
en fører, nemlig Morten Christian Ravn,
der således fik 24 år ombord. Ha n kom fra

Skon11erte11 »SØLLING« sejlede i europæiskfart med M. C. Ravn som forer i 24 å1: Sko1111erte11 ltar givetfået
navn efter ko111111andor Peter Norden Sølling, l 758-1827. Havde ko111111a11do over /..Jis({orsvaret 111elle111 Østersøen og Christiansø 1808- 1814. Besøgte sa111111en med en ven Svaneke i 1821. Ukendt 111ale1: Byfore11ingen
Svanekes Ve11ne1:
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Svaneke, Aarsdale og Snogebæk eksporteredes i ?O'erne og 80'erne saltede sild hoved sageligt til Stettin i det daværende
Tyskland og førtes der fra videre helt op til
Galicien (=historisk landskab på nordsiden
afKarpaterne mellem Pole n og Slovakiet).
Mogens Smidt gik ud af å rhundredet med
»SØLLING« og »MOGENS SMIDT« i flåden. »SØLUNG« blev solgt til Kalmar,
Sverige i 1904 fo r 3.600 kroner.

Skonnert »CHRISTIAN SMIDT«

Skibsfører Hans N. Dam. 1839-1881.forte sko1111erten 11SØLL!NG« (1869).fra 1869 til 1873. Der~fter
førte han sko1111ertbrigge11 »EDOUARD SUENSDN«, som han forliste med i 1881. Foto C/11: Neulwus, Kjobe11/wv11.

Moltrup i Slesvig og fik sit borgerbrev i
Svaneke i 1880.
Det blev til mange Englandsrejser gennem årene med korn over og kul hjem til
Svaneke. Det blev dog også med afstikkere
til Middelhavet med kullaster sydover fra
England og frugt hjem til Østersøhavnene.
Igennem 25 år kom hun hvert år hjem fra
England til Svaneke med kullaster. Det blev
normalt til tre til fem rejser årligt på England, men i 1898 nåede hun hele seks rejser.
Indtil 1890 foretog hun 10 rejser med salt
fra S. Ubes, Portugal. Enkelte rejser med
kork.
Fra egne salterier i Bølshav n, Listed,

Den 18. august 1870 er der igen stabelafløbning i Svaneke. Atter en skonnert fra Henrik Hansen til brødrene. Hans og Mogens
ejer hver en halvpart og mindes deres broder C hristian Mossin, der døde i 1869, ved
at kalde skonnerten for »CHRISTIAN
SM IDT«. Den har en bruttotonnage på
53,94 og nettotonnage på 50,51. Dens fører
bliver Krøyer Anzerinius Hansen, en stedsøn til Mogens Madsen Smidt. Han sejler i
Nord- og Østersøfart med skibet. »CHRISTIAN SMIDT« fik kun fem år at sejle i.
Den 6. maj 1876 skriver Mogens Smidt:
»D en mig og Medredere tilhørende Skonnert »CHRISTIAN SMIDT«Jørt afCapt. A.
Hansen, som afgikfra Newcastle den 8. oktober fAa. bestemt hertil Svaneke med en
Ladning Kul, har jeg siden en Tid intet hørt
ji·a, og maa de1.for antage, at dette Skib og
ombordværende Mandskab er totalt forulykket, ligesom Assurancesum men for Skibet ogsaa er mig udbetalt«.

Kuf »CAMILLA«
I 1870 blev Mogens Smidt med flere også
ejere af en hollandsk kuf ved navn »JACOBUS VERHOEFF«. Hun strandede på
Brohus rev syd fo r Snogebæk den 8. december 1870 i stormvejr på rejse fra Danzig til
Amsterdam med egetømmer. Hun var bygget i Foxhol, Holland i 1867 af eg. Den 21.
december 1870 købte Mogens Smidt skibet
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på strand i ngsstedet og fik hende bugseret
til Nexø. Her lå hun til hun blev bugseret til
Svaneke den 8. juni l87 l. Henrik Hansens
fo lk reparerede hende og den 21. septembe r
l87 l løb hun igen af stabelen. Bruttoton nagen var 76,35 og nettotonnage 71.00. Hun
fik navnet »CAMILLA« og havde sek s
ejere. Mogens Smidt og Hans Larsen Smidt
ejede hver 2/s, og Martin Larsen, A llinge,
N iels P. G rønbech, A llinge, Joha n J. Grønbech, Allinge og Hans Grø nbech, Allinge
ej ede hver 1/s par t. I 1884 sælger Mogen s
Smidt skibet til Nexø, hvor købmand 0. E.
Sonne bliver bestyrende reder med en ejerandel på rnh6. De ø vrige ejere er skibets
fø rer Carl A. A. Myhre, Svaneke med 11 136,
stenværksejer P. K. Sode, Nexø med 10136 og
endelig skibsfører H. Dam, Nexø med 5h6.
Skibet forli ste på rejse fra Da nz ig til Kolbe rg i september 1897 med tab af skibets
nye fører Rudolf J. Stange og hans to besætningsmed lemmer.

Skonnertbrig »JENS HIN TZE«
Ved udgangen af 1872 va r man klar over, at
»SKJALM HVID E«, der va r afsejlet fra
Baltimore, Amerika de n 8. november samme år, var gået tabt i Nordatlanten. For at
m indes skibsfører Jens Rasmussen Hintze
gav man rederiets sidste og største nybygning hans navn. Skibet blev bygget af
skibsbygmester G. N. Sandorff i Rønne i
1873. Den kostede 32.000 Rigsdaler. Den
havde en bruttotonnage på 196,81 og en
nettotonnage på 187,20. Skibet blev klasset
hos Lloyds som Al skib (højeste klassificer ing) og blev fu ldfo rsikret for 60.000 kr.,
heraf 30.000 kr. hos Lloyds. Nybygningen
ejedes af Mogens Smidt med 5/is, Hans Larsen Smidt med 5/i s, skibsfører Lars Peter
Pedersen med 1/is, Cathrine Hintze (skibsføre r Jens R. Hintzes enke) med 3 /is og e nde!ig Karen Smidt (brødrenes søstet) med
1
/is. Skibet fik Morten Peter Hansen som sin
første fø re r. Han havde tidlige re før t
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»SOSTRATA« og »EDUOARD SUENSON«. r syv år førte han skibet sikkert over
havene under sejl. Han ank rede op ud for
Svaneke på sine rejser med frugt til St. Petersborg. Hans arbejdsplad s var fo rtrinsv is
Nord- og Sydatlanten. Han besøgte New
York fle re gange og nåede også ned til A rgentina og Brasilien. I 1881 bliver han afløst af Hans Jørgen Olsen, der fører skibet
ti l det sælges i 1888.
Morten Peter Hansen (1838- 1912) oprettede i 1884 sammen med Jeppe Hansen
Blem Svaneke Bryggeri. Det var et hvidtølsbryggeri, der l. januar 1888 blev købt af
Thomas Madsen Munch. Morten Peter
Hansen fik kontrakt om postsejlads mellem
Svaneke og Christiansø i 1887. Med sin båd
»FLIN K« sejlede han her tiI 1906, da Laurits Christian Sonne overtog hans kontrakt
med postvæse net.
»JENS HINTZE« anløb kun Svaneke tre
gange. Første ga ng var den 31. august 1883
med en ladning salt fra St. Ubes i Por tuga l,
næste ga ng den 24. juni 1886 med kul fra
England og sidste gang den 20. juni 1887
ligeledes med kul fra England. Selv om hun
blev hårdt prøvet med meget dårligt vejr,
klarede hun sig. Matros Th. Fol kma nn (sene re skibsfører) skriver i Røn ne Søfar ts
Historie bl.a. : »Vi lastede »JENS HINTZE«
haardt med Hc11pix i Tønder og afgik fra
Baltimore til Bristol, England i November
Maaned (1874). Paa Rejsen mødte vi meget
haardt Vejr med Havet i vældigt Oprør og
havde mange haarde Dravater med Braadsøer saa høje og stejle, at vi tvivlede om, at
vor lille haardtlastede Skonnert vilde klare
Atlanterhavet. Ti/sidst da vi nænnede os
England, fik vi Sne, Frost og Østenstorm«.
I 1888 solgtes »JENS H INTZE« ti l M.
Nissen i København og omdøbtes til »Waterwitch«. Det siges, at Mogens Smidt havde
haf t tårer i øj nene, da han afleverede skødet
på skibet. Han har nok tæ nkt på sin fætter
Jens Rasmussen Hintze, der forliste i 1872
med »SKJA LM HV IDE«. I juni 1897 blev
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Skonnerlbrig »JENS HINTZE« blev bygge/ i Rønne i 1873 ogfik 1wv11 li/ minde 0 111 skib~fører Jens Rasmussen
Hi111ze, der gik ned med »SKJALM HVIDE<<i 1872. Ukendl 111a/e1: BJforeninge11 Sva11ekes Ve1111e1:

hun solgt til Skillinge, Sverige. Efter en
stranding ved Orno i Sverige blev hun solgt
ti l Danma rk til ophugning fo r omk ring
1.100 kroner.
Den l. oktober 1887 havde Hans Jørgen
O lsen »JENS HINTZE« ude i en storm med
or kanagtige byge r på Norgeskysten, hvor
skibet mistede meget af riggen. Ef ter at
have reddet skibet gennem efterfølgende
vestlige storme, fik man den 8. oktober kysten af Norge i sigte og besluttede at søge
nødhavn i Aalesund. Hans Jørgen Olsen
fo rl iste sene re med topsej lsskonne rten
»A XEL« af Holbæk på Skotla nds kyst i
1901, hvor hele besætningen omkom.

Skonnert »MOGENS SMIDT<<
Efter de mange forlis og faderens død i
1872 blev 1873 året, hvor brødrene Smidt
fik bygget to skibe. I Svaneke byggede
Henrik H ansen skonne rten »MOGENS
SMIDT« og i Rønne byggede G. N. Sandorff
skonnertbriggen »JENS HINTZE«. »MOGENS SMIDT« var e n lille skonnert på
37,83 bruttotons og 35,72 nettotons. Bilbrevet, dateret 3. novembe r 1873, opgiver som
ejere Mogens og Hans Larsen Sm idt med
hver 3/s part og søste ren Karen med 2/s.
r 26 år va r skibets fører Peder M. M øller
(ind til 18. januar 1900). Skibet sejlede
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Sko1111er1 »MOGENS SMIDT«. Foto.fiT1.for Svaneke
Fyr blev bygget (1918- 19) . Skibet var if amiliens eje
indtil 1914, blevJØrl af Peder M. Møller i 26 år og
solgtes da til Nexø. Forliste som »CORA« af Læsø i
1918. Foto Fred. Jensen. Svaneke.
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mest i Østersøen fortrinsv is mellem Bornholm og København. Under stormfloden i
1904 kæntrede »MOGENS SMIDT« i
Svaneke havn. Skibet var i familiens eje ind
til 19 14. Det blev solgt til Nexø og forliste
som »CORA« af L æsø i 1918.
Hermed slutter famili e n Smidts rederiv irksomhed, der må siges at have været
la ng og dramatisk (1836-1914). Hårdt har
det været for Mogens Smidt at skulle va ndre rundt i Svaneke og fo rtælle om de mange sømæ nd, som ikke mere kom hjem.
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Mogens Madsen Smidts børn
og efterslægt
Karen Kirstine Smidt, 1824-1890.
Karen Kirstine blev den førstefødte i hjemmet i Kirkebakken 6 i Svaneke. Hun blev
født den 12. april 1824 og det eneste, h istorien fortæller om hende er, at hun hjalp si n
fa r i for retningen på Kirkebakke n. Vi har
under skibene imidlertid set, at hun også
deltog som medejer i flere af dem.

Hans Larsen Smidt, 1826-1887
Hans Larsen Smidt va r næste barn i Kirkebakken 6. Han blev sk ipper allerede som
16-å rig, da han fik faderens kvase »ANE
DORTHEA« at føre i 1842. Der krævedes
ikke eksamination, kun en godkendelse af
havnekommissionen, efter indbetaling af
skipperlavspenge. Han fø rte de forskellige
jagter, fam ilien ejede, og var medreder i
næsten dem alle. Han var gift med Karen
Kj erstine (f. Andersen), som han fik syv
børn med, og som i 1870 alle var hjemmeboende. Ha n var fa r til Hans Smidt, den
senere købma nd i Åkirkeby, som i det hedengangne tidsskrift »VIKINGEN« i 1936
har beskrevet rejser med »EDOUARD SUENSON« og »JENS HINTZE« i 1873-74.

Karen Kirsli11e S111id1 var dal/er aflvfogens Madsen
S mid! og hustru A11e Dorolhea (/Ød! Mossi11) . Forblev ugift og bamlos. Ukendrfolograf

Mogens Smidt overtog eje ndo1mnen fra
sin far i 1863, men fra 1870 og til sin død i
1890, ejede Ka ren K irstine K irkebakken 6.
Ejendommen fo rblev i fam iliens eje ind til
1933. Karen K irstine ejede også Kirkebakken 7 fra 1870-76 og Vestergade 12 i to år
(1869-71). Før sin død testamenterede hun
s ine værdier til sine to brød res børn til lige
d eling. Mogens Smidt køber hendes fjerdepart i »MOGENS SMIDT« og 1/is part i
»JENS HINTZE«.

Hans Larse11 Smidt førte si11farsjaglerfra lian var
16 år !il lia11 g ik i land i 1860. Han bygged e» Thims
Gaard« i Veslergade, S va11eke og drev lie1.fra landbrug og s lagieri. Ha11 druknede udfor Svaneke i
1887. Uke11d1folograf
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A llerede som 24-årig i 1850 fi k han opfø rt Vestergade 35-37. Et 11 fags fo rhus,
som i 1866 b lev forlæ nget sydover med tre
fag for at give plads til en for retning. (Nuværende Storegade 25-35.)
Den søndre længe opførtes også i 1850
med 6 fag og var beregnet ti I lo, lade og
ka rlekammer. Senere blev ti lføjet syv fag.
Den vestre læ nge opfø rtes i 1875 i 16 fag af
egebindingsværk med tegltag. Læ ngen var
indrettet med vognpo rt, pakhus, lade, lo,
foderlo og stald. Den nordre længe blev opfø rt i 1853 i fire fag. Hele anlægget beskr ives som fo rnemt opført af gode materialer.
I I 860 gik Hans Larsen Smidt i land og helligede sig arbejdet på sin nye gård med avlsbrug og slagteri. Ha n d rukllede ud fo r Svaneke havn i 1887, da han i en jolle va r ude
fo r at p ilke torsk. Opfriskende østlig vind
va r årsagen. I 1882 havde han solgt sine
parter i »MOGENS SMIDT« og »JENS
HIN TZE« ti l sin broder Mogens.

Christian Mossin Smidt, 1829-1869
I lighed med sin broder Hans, e r Christian
Mossi n tid ligt ude at sejle og fø rer som
18-årig kvasen »ANE DORT HEA« og siden de forskellige jagter, hans fa r ejer. Han
er også medejer af mange af skibene. Han
gifter sig i 1857 med Oliva Marie A lice
Blem, datte r af skibsbygger Poul Je nsen
Blem. Ægteskabet forbliver barn løst.
I 1855 køber han Ejler Holck Davidsens
avlsgård, beliggende ved havnen (Storegade 2). Davidsen byggede derefter »Gr ynegaard«, mens C hristian Mossin indrettede
Storegade 2 til købma ndsgård. Han fik borgerbrev som købma nd i 1854. Straks gav
han sig i lag med at nedrive de over 100 år
gam le længer og erstattede dem med nye. I
1857 opførte ha n et pakhus til »hørkramvarer« (nuværende Skippergade 8, »GÅRDKONEN«) og bindingsværkslængen med
facade mod Storegade. Bygningen, der var
indrettet til beboelse, va r ved opførelsen 13
84

Christian Mossin S111idt var skibsfører og kobmand
ogfØrtefi1derensjagter i si111111gdo111. Han gik i land
i 1860 og lod op/Øre S1oregade 2 og hele del nuværende »Svanekegården«.

fag lang. Allerede i 1865 byggede han fire
nye fag mod vest, så huset nu kom op på 16
fag. De fi re nye fag var indrettet til butik.
Under huset var syv fag med kæ lder mod
øst som lager. l 1867 udbyggedes med pakhuse (Sk ippergade 10, 12 og 14) og endelig
i 1896 med butik og pak hus (nuværende
Storegade 2 D + E tegnet af arki tekt Math ias Bidstrup, Rønne). I 1860 gik Christian M ossin lige som sin broder Ha ns i land
fo r at hellige sig købma ndsha ndel. Han va r
kendt i Svaneke som en dygtig sømand,
modig og ihærdig. De r skri ves om h am i
bladet HEJM DAL, at han»/ Forening med

2 Brødre, der begge bo i Svan eke som
Kjøbmænd, har udfolde/ en Virksomhed og
Driftighed, som har vakt almindelig Undring. Rask og djærv, som han vm; forstod
han at sætte Liv i Forretningerne, og det
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skyldtes sikkert hans Dygtighed og Djærvhed, at Brødrene Smidt i Løbet afnogle faa
Aar udvidede sin Handel og sit Skibsbyggeri paa en for vore Forhold storartet
Maade til Gavn for Byen og Omegnen.
Christian Smidt var desuden en godgjørende Mand, og mange ville komme til at
savne ham. Hans ualmindelige Tjenstvillighed og hans venlige og muntre om end
noget djærve Charakter i Forbindelse med
hans danske og nordiske Sindelag har skaf
Jet ham mange Venner, og Svan eke og Omegn vil i flere end en Henseende længe
komme til at savne ham«.
De to brødre Mogens og C hristian var
fælles om grovva reforretningen og supplerede hinanden udmærket. Først i 1850-erne
opførtes et brænderi og Ch ristian og Mo-

gens konkurrerede om prisen på brændevin
og på auk tion. Et af deres slogane r var:
»Brændevin fryser ikke«. Købmand R. A.
Holst købte i 1880 brænderiet, der havde
været drevet som et interessentselskab indtil da. For halvparten betalte han 6000 kroner til Mogens Smidt. C hristian Mossin
døde af en blodprop den 19. oktober 1869
på sit kontor i Storegade 2, hvorfra han en
måned før havde set »EDOUARD SU ENSON« ankomme fra England med kul. Efter hans død solgte enken Oliva Marie
Smidt til sin svoger Mogen s Smid t 'h~
af »EDOUARD SUENSON« for 500 rigsdaler, 1/s af »TRE SØNNER« for 200 rigsdaler, 1/6 af»SØLLING« for 1700 rigsdaler
og 1/i2 part af»SKJALM HVIDE« for 1633
rigsdaler.

Smidts kob111a11dsb11tik i Storegade 2, Svaneke. Byg11i11ge11 med de n111de kviste er teg11e1 afarkitekf Mclfhias
Bidstntp i 1896. Foto Fred. Jensen 1905 eller 1906.
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Mogens Smidt, 1833-1910

Moge11s Smidt drev købma11d5forrelni11g og rederi
samme11 med sinjår og sine brødre. E11 rigtig en/reprenOI; der prægede Sva11ekes udvikling i sidste halvdel C!f 1800-tal/e/. Foto Hoh/enberg, København.

Som den yngste af Mogens Madsen Smidts
børn blev Mogens født den 31. maj 1833.
Han var den af sønnerne, der fik størst indflydelse på Svanekes ud v ikling. Vi lærer
ham godt at kende i hans ansøgning til sti llingen som strandingskommissær.
Han skrive r: »Til Støtte får mit Andragende tillader j eg mig at anføre, al jeg i min
Ungdom var nogle Aar tilsøes, har senere
været ved Handelen, haft meget med Skibe
at gjøre og i de sidste 21 Aar hrift selvstændig Forretning- almindelig Kjøbmandsforretning og Skibsrederi medji·a 3 til 6 Skibe
af 35 indtil 188 Registertons Størrelse,
hvorq/ nogle qf dem have haft deres Fart
paa Middelha vet og ogsaa oftere været i
Amerika, hvilke t har givet mig en del Ind-

Oliva og Moge11s Smidt med sønnerne Chrislian, Mogens og Skjalm pci verandaen i købmandsgården i S!oregade. Delle er el afen samling billeder af f amilien Smid! og deres hjem, hvorcifflere vises he1: Vi ved ikke, hvem
fologrcife n vw; 11111/igvis Fred. Jensen, tolder i Svaneke 1898-1919. El af billedem e er dateret 1908.
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sigt i Skibsfarten og hvad dermed staaer i
Forbindelse. Af/i-emmede Sprog kan jeg
tale, læse og skrive nogenlunde tydsk, derimod ikke Engelsk, hvilket jeg imidlertid
ville lægge mig efte1: hvis jeg faar Posten.
Sluttelig tillader jeg mig at tilføje, at der er
sket Forespørgsel til mig, om jeg er villig til
at overtage det ved Consul Christiansens
Død ledigblevne Consulat og har he1paa
svaret bekræftende, hvo1for jeg har Haab
om al blive udnæ vnt til denne Post. Anbefalende mig til Deres Hoivelbaarendets
Velvillie, tegner med Hoiagtelse, Ærbødigst
Svaneke den 6. December 1884. Mogens
Smidt.
Til Hoivelbaarne Hr. Kammerherre,
Amtmand Hoften, Ridder af Dannebrage.
Rønne.

Han få r begge stillinger. Konsul fra 9.
j uli 1885 og strandingskommissærfra samme år. Han bliver:
»Consul for del tyske Rige i Svaneke for
Østkysten afØen Bornholm fra Hammeren
til Dun Odden (Dueodde), samt Øgruppen
Christiansø«.
Fra 1860-63 ejer Mogens Smidt Storegade 4, som Christian Mossi n Smidts enke
Oliva Ma rie Smidt (f. Ble m) bebor fra
1870-1876. I 1863 købte som sagt brødrene
Mogens og Christian »Siemsens Gaa rd«
som Mogens efter Christians død i 1869
blev eneejer af. Mogens, Ha ns og Jens Rasmussen H intze købte C hristians skibsparter og Mogens flyttede fra » Siemsens
Gaa rd« over i Storegade 2. Forretningen på
K irkebakken blev opgivet. Den 13. november 1868 giftede han sig med Oliva Fugl-

Købmandsgården i Storegade. Bemærk gadelygten med petroleumsbrænderen. D et er interessa111 at se, a t købmandsgcirden ~ynes al være kalket »over stok og sten« altså at bindingsværket også er kalket, således al 11w11 j1
kunne give indhyk afel grundmuret hus. Den hudition er helt får/ad! i Svaneke. Foto Valdemar Mylire, 1908.
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Familien Mogens Smidts hjem.foto o. 1908. Bil/ederne giver os i dag en enestående 11111/ighedfor at se, hvordan en afSvanekes mest 1'elhave11deft1111ilier boede 0111/a-ing i 900. Klunketidens 1æppe1; porlierer og gardiner
præger hje111111e1, der er oplysl afpetro/eu111s/a111pe1: Mob/eme er »moderne<<,ji·a sidst i J800årene, der er
malerier ogfologrc!fier pci væggene - og vi aner lige en kakkelov11fir:1 Maski1!fi:1brikke11 i Ron11e 1i/ venstre i billede!. Fløjdorene er lukke/ op, så vifår el kig gennem l!ie111111els mange sl11e1:

Familien Mogens Smidls hjem, dag!igst11enfo10 o. 1908. Overclc/clige petrole11111slampe1; hylder med alskens
nips, kabinelfolos affamilien i ra111111er på bordel, b/0111sle1; piano og bogskab. Spejle! li/ /10jre mellem vinduerne var moderne dengang og har give/ ru111111e1 mere lys og s/ørre dybde.
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Familien Magens Smidts l!jem, spisestuen, foto o. 1908. De mange pelrole11111sla111pe1; der blev genspejlet i
spejlet over a11re//erborde1 har gjor/ s//len lys og venlig.

Siemsens Gaard, nordre længe, gårdspladsen.foto o. 1908.
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Haven til Siemsens Gaard, .fåto o. 1908. Bag på billedet har/å111ilie11 skrevet: >1Bedstefa1; Brødrene Cl11: M.,
Mogens Tonnes, Skjalm Smidt i Græsset paa den første Plæne indenfor Indgangen til Haven, der var mod Øst
for Enden af vestre Længes No1dgavl. Damen sikkert B edstemor Oliva, bag hende Stammen af HængekojeTrceet... bagerst Morbærh·æet«

sang fra Rønne, som fødte ham tre drenge:
Ch ristian Mossin i 1870, Mogens Tø nnes i
1876 og Skjalm Anton Fuglsang i 1880. En
datter Anna Dorthea Catrine døde efter et
år. Mogens Tønnes og Skjalm Anton læste
begge jura i Københ avn.
Ud over at tage sig af skibene med administration, korrespondance, ved ligeholdelse
m. m., va r Mogens Smidt tysk konsul i 25
å r. Han sad i byrådet i Svaneke i 24 år. Han
va r strandingskomrnissær, bra nddire ktør,
medlem af havneudvalget i 40 år, formand
for skoleudvalget (alt sammen i Svaneke),
medstifter af »Østborn holmske Dampskibsselskab«, amtsrådsmedlem og i 1895
medstifter af Sparekassen for Svaneke og
Omegn. Desuden medlem af ligningskommissionen i Svaneke og bestyrelsen i A/S
Bornholms Telefonselskab (1889-1910).
90

Endvide re den sid ste fo rmand for Svanekes borgerrepræsentation.
Mogens værnede om sin familie og påtog
sig ansvaret for de efterladte, når hans skibe
forliste. I maj 1887 bliver han således værge
for Jens Johan Hintze, søn af Jens Rasmussen Hintze, der g ik ned med »SKJALM
HV IDE« i 1872. I maj 1872 bliver han værge for skipper Lars Pedersen Sm idts børn:
Lars Pedersen Sm idt på otte å r og Agnes
Johan ne H a nsine, syv å r. I 1871 få r han beskikkelse som til synsværge for Jens Hintzes kone.
Brødrene Smidt (Mogens og Christian)
handlede med alt muligt, såsom j ern, kul,
salt, ka lk og kanoner (se »Jul på Bornholm
2008«). Da der ingenjernbane var til byen,
blev godset sejlet ti l Svaneke, mest i egne
skibe. De købte daglig i sæsonen 7-8000 ol
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sild (J ol = 80 stk.). De blev sej let til Tyskland eller kørt ti l Rønne for udskibning
som saltede sild. Der blev kørt med hestevogn tværs over øen , og man skiftede heste
i A lmi ndingen. Ved å rhundredeskiftet tog
røgningen af sild et opsving, hvorved salterierne sygnede hen.
Mogens Smidt var meget afholdt i Svaneke. Efter stormfloden den 13. november
1872 skrev fle re fiske re i et takkebrev i
Bornholms Avis følgende: »Under Stormfloden Natten til den 13. ds, var Smidt tilstede ved Havnen og ikke alene stillede han
sine Karle og Heste til Disposition og opfordrede til al hente fra hans Pakhus alt,
hvad der kunde benyttes ved Fortøjningerne eller Optrækning af Baade, men han
deltogpersonlig i Arbejdet. De afos som fik
vore Baade bjærgede have væsentlig ham
at takke de1for; og hans Optræden ved denne Lejlighed fortjener saa meget mere al
paaskønnes, som han selv intet Fartoi havde i Havnen og hans udenfor Byen liggende
Salteri ( beliggende øst for Ammunitionshuset) var udsat for stor Fare og virkelig
blev betydelig t beskadiget. En saadan Færd
egner sig til at blive offentlig bekjendt, og
det er de1for; al Vi ad denne Vei bringe ham
vor hjertelige Tak for den opoji-ende uegennyttige Maade, hvorpaa han hjalp os med
Bjergningen af vore Baade, Hovedmidlet til
vort Erhverv.
S vaneke den 21. november 1872«.
Mogens Smidt gik ud af århundredet med
»SØLLING« og »MOGENS SMIDT« ti lbage i flåden . »SØLLING« blev solgt til
Kalmar, Sverige i 1904, men skibet, der bar
hans eget navn, nænnede han ikke at sælge.
Den 10. november 1910 døde han i København og blev begravet i Svaneke den 19.
november. Ha ns søn, Christian Mossin
Smidt, fø rte virksomheden videre og solgte
familiens sidste skib til Nexø i 1914. Som
»CORA« af Læsø strandede hun den 11.
oktober 1918 ved Straaholm og forl iste.

Christian Mossin Smidt, 1870-1945,
og hans tid
Mogens Smidts fø rste barn var en søn, der
ved dåben fik navnet Ch ri stian Mossin efter sin onkel (død 1869) . Han gik til »a lmindelig Forberedelsesexamen« på Rønne
Højere Realskole, også kaldet »Røn ne Lærde Skole« i 1887.
Et »tg-« i matematik og regning tydede
ikke på, at han kunne klare sin fa rs forretning efter ham. Derefter kom han i læ re hos
købmand Andreas Caspersen i Nexø i tre
år fra januar 1888 - februar 1891. Caspersen
gav ham »den bedste Anbefaling«. Derefter
gik han et år på »GRUNERS HANDELSAKADEMI« i København (1892) og sluttede af med »første karakter« og fine anbefalinger fra lærerne.

Konsul Christian Mossi11 Smidt, 1943.

91

POU L M. SONNE

Som handelsfuldm ægtig overtog Chr istian Mossin faderens for retning i 1906
efter at have opnået borgerskab som købmand året før. I 1908 bl iver han indvalgt i
byrådet i Svaneke og fo reslået som borgmester, men taber med en stemme. Samme
år vælges han til formand fo r Sparekassen
fo r Sva neke og Omegn. I 1910 g ifter han sig
med grossererdatteren Astrid Jensen i Vor
Frue Kirke i København og opretter særeje

m ed hende. De får sammen tre børn . To
sønner: Mogens ( I 912-2006) og Erik (19162006) samt en datter Birthe (1922-1979). I
1912 bliver han tysk konsu l efter sin far.
Han er konsul indtil 1943. Desværre rummer arkivet ingen oplysn inger om konsulatets arbejde. Samt) ige tyske konsulater blev
nedlagt i 1943, da sa ma rbejdspoliti kken
med tyskerne ophørte. Et lille ka lkbrænderi i Vagtbodgade i Svaneke blev oprettet

•

Herreværelset i Astrid og ko11s11/ C/11: /v/ossi11 S111idts hjem i 1911 i Kob111a11dsgcirde11 i Storegade. E1111y generation erjlyllet i11d og har 111odemiseret stuerne. Nføblem e med sortfc1 rvel læde1; de /elle gardiner og palmen
pci et enkel! ba111b11sb/0111slerstativ og i en bron:::eret fajancebe/10/de1; som er e11 replik q/et old!ids.fimd - er all
sa111111e11 typisk for indrel11i11ge11 i cirli1111dredets fors te cirli. Bemærk al der også er kommet elektrisk lys i ejendommen.
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Dagligstuen i konsul C/11: Mossin S111idts '1je111, 1911. En lidt mere ga111111eldags indretning ifor/10/d til herreværelset. Fru Astrid Smidt !tolder 111eget afblomster i stueme og lysetftir manfra en prismelyse/arme til elektrisk lys.

ved århundredeskiftet og ophørte i 1945. I
1921 overtog Christian Mossin Smidt, Carl
0. Hansens forretning med smedeartikler i
Rønne.
I fa milien Heerings arkiv i København
findes et lille erindringsbillede af Christian
Mossin Smidt:
»Den 2' Maj havde vi (i firmaet Heering)
Besøg af Konsul Chr. M. Smidt fra Svaneke, hvis Kone drev »Siemsens Gaa rd« i

Svaneke. Han kom for at faa en lille ekstra
Ration af Cherry Brandy i Anledning af et
Sølvbryllup, der skulde afholdes paa Hotellet.
Han var en pudsig, lille, ga mmel Herre,
der udgød en Talestrøm, som var den liret
af paa en Grammofon, og mindre pudsigt
lød det ikke, da hans Maal var ganske udpræget bornholmsk.
Det va r til ham Personalet i Anledning af
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125 Aars Jubilæet - gennem Kaptaj n Jørgensen i »Bombebøssen« - havde henvendt
sig fo r at forespørge, om han eventuelt havde Kendskab t il, om der i Svaneke skulde
:findes nogle Arbejdstegninger paa Firmaets Skibe, hvilket der jo ikke fandtes.
Det viste sig, at Konsul Smidt's Bedstefader og Fader havde været Skibsbyggere 10
i Svaneke, og han kendte fra Beretn inger
godt Nansen, hos hvem alle Firmaets (Heerings) Skibe i sin Tid blev bygget.
Han var meget interesseret i alt, hvad der
hed bornholmsk Sejlskibsbygning- og Fart,
og kunde udenad Navnene paa de fleste
Skibe, ca. et Aarhundrede tilbage samt Beretninger om deres forskellige Farter.
Han erindrede en gam mel Sang, hvori
Navnene »Frode« og »Fylla« 11 forekom.
Da vi fra andre Sider har hør t udtrykt For'bavselse over, af f. Eks. et Skib paa Størrelse
med »Svanen« har kunnet bygges i Sva neke,
hvor Havnen er saa li lle, fortalte han, at Søsætn ingen af Skibene, der blev bygget paa
selve Havnen, foregik paa den Maade, at
Svanekes Drenge kort Tid fø r blev sendt
ti l Skovs for at indsamle Ris, der blev bundet
i Knipper, og Havnen blev saa fyldt med
disse Rislmipper, saaledes at Farten ved Stabelafl.øbn ingen blev taget af Skibet straks,
det begyndte at stikke Stævnen i Vandet,
hvilket ogsaa var nødvendigt, idet Havnen
ikke var meget større end et stort Skibs
Længde.
Ved at undersøge Sagen viste det sig,
at Konsul Smidt va r fa lleret i 1935 og nu
vel sagtens lever af Konens Bedrift og i
M inderne om fordums Dage, som han øjensynlig ogsaa ha r haft Tid til at fo rdybe sig
i.« 12
Mellemkrigsårene var gode forretningsår, men krakket i 1929 på Wall Street, New

ma

I 0 Med skibsbygger
man her læse reder.
I I Frode og Fylla var navne på nogle af firmaet Heerings skibe. to brigger bygge! henholdsvis 1843 og 1848.
12 Nedskrevcl afKK ('!), 3. Maj 1944.
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York, spredte sig over det meste af verden.
Bønderne handlede ofte på kredi t i et helt
år i købmandsgårdene og byttehandel med
varer var også almindel igt. Så da k risen
stra mmede til og bønderne ikke kun ne
beta le deres gæld, rev de købmændene
med ned. Christian Mossin Smidt holdt
dog ud ind til 1935, hvor købmandsgårde n,
Storegade 2, gik på tvangsauktion. I 1931
havde hans hustru Astrid overtaget »Siemsens Gaard« efter Mogens Smidts ar vinger.
Hun overdrog gården til sin søn Erik i 1955,
som i 1971 solgte den til fa milien Hans
Ipsen.
Fridolf Christensen, der ved tvangsauktionen i 1935 overtog ejendommen Storegade 2, udlejede fra 1. maj 1936 købmandsbuti kken ti I Eriks broder købmand Mogens
Smidt. Han fo rnyer lejekontrakten i 1941
med K. og H. Munch Christensen. I 1943
overgår lejemålet til købmand Kaj Bertelsen, Svaneke og senere igen til købmændene Kaj Petersen og Poul Erik Nordahn
Frederiksen, som er den sidste købma nd,
der lejer buti kken fra 1953-197 1. (Nuværende antikvitetshandel.)
I 1987 blev de øvrige bygninger i Skippergade opkøbt af »Svanekegårdens Fond«
og senere blev »GÅRDKONEN« erhver vet
af »Svanekegårdens Fond«, Bornholms
A mt og daværende Nexø Kommune.

»SIEMSENS GAARD«
Den Il. maj 1863 købte brødrene Mogens
og Christian »Sl EM SENS GAARD« af
konsul Johan Christian Pingel Siemsen fo r
5000 rigsda ler. I slutningen af 1600-årene
va r gå rden i landsdommer Ancher A nthoni i Miillers besiddelse. I 1687 modtog ha n
kong Christian V" søhe lten Niels Juel og
Norges statholder, Ulrich Frederi k Gyldenløve som gæster. En umådelig begivenhed
i Svaneke! Kongen skulle til Chr istia nsø
for at bese byggeriet af sin nye fæstn ing,
der var påbegyndt tre å r fø r (1684).

OM KØBMANDSSLÆGTEN MOGENS SM IDT I SVANEKE

Siemsens Gaard, Hav11eb1)'gge11. Fotofivfør øsh·e længe blev nedrevet i 1934. Ukendtjåtograf

Siemsens Gaard, Joha1111es Hamme1; Svaneke, tagetfiv Øslbomliol111erensforskib o. 1939. 1\1/otivet er benyttet
som postkarl.
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Gården kom i midten af 1700-tallet i købmand Jockum Thiessens (1702-75) eje, og
det er fra hans tid, at de nuværende byg ni nger stammer. Fra 178 1 står købmand Jochum Ancher Bohn som ejer. I 1802 gik
han i kompagniskab med købmand Jeppe
Holst, som i 1827 dør i en alder af 52 år.
Holsts enke, Anne Marie (født Kofoed) giftede sig i 1831 i en alder af 45 å r med den
20 år yngre huslærer hos fa mi lien Holst Johan Christian Pingel Siemsen, og hun ejede
nu både »Holstgården« på Svaneke Torv og
»Siemsens Gaard«.
Fra 1863 til 1971 stod familien Smidt som
ejere af »Siemsens Gaard«. Mogens Smidt
(1833-1910) udførte et stort arbejde med
at få bragt bygningerne i god stand. Han
boede her til sin broder C hristians død i
1869, hvorefter han flyttede over i Storegade 2.
Hotel »Siemsens Gaard« har ændret sig
væsentligt siden »de gamle dage«. I 1934
blev den østre længe mod havnen revet ned.
En gammel vestre længe blev revet ned i
1974, og erstattet af en ny værelsesfløj.
Bygningerne er velho ldte og hotellet har et
godt renonm1e.

Konsulinde Astrid Smidt, 1887-1966, var købe11hav11e1: Hun overtog Siemsens Gaard i 1931 og overdrog »Gaarden« til si11 søn Erik i 1955. Hun købte
Siemsens Gaard (særeje} afsi11 mand, så de undgik
at 111is1e »Gaarde11« ved konkursen i 1935. Hun åbnede konditori i 1934 og senere pensionat og hotel.
Foto 1943.

Ingeborg
Rask
1101·10'

Karen K.

Smidt
1114·1 '90

Stamtavle overfamilien Smidt.
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Tilbageblik
Det var folk som Jeppe Holst (havnebyggeri), Jens Muller Nansen, Henrik Hansen
(skibsbyggere), Hans Peter og Christian
Hansen (bådebyggere) og købmandsfamilierne Sm idt og Holst, der skabte den udvikling, der i dag er »Det gamle Svaneke«
- som for tjent fik Den europæiske Guldmedalje for Bybevaring i 1974 - og hvorom
Christian Stub-Jørge nsen i »Digte fra
Bornholm 1926-1967« skrev:

»De gamle Gaardes lave Længer huser
Forborgent Liv fra Tider, der forgik,
Og i den gamle Valnødkrone suser
De svundne Dage som en sød Musik,
Blandt hæget Blomsterflor stam· Madvigs
Minde,
De kloge Øjne slukt og uden Glans.
Dog er det, som det rører sig derinde,
naar Byens Kilde løves til Sankt Hans.«
Tak til:
A1me Marie Smi dt, Aaker/Aakirkeby for overd ragelse af fami lien Smidts papirer til Byforen ingen Svanekes Veru1ers arkiv

Søren Li ndgaard, Svaneke for korrekturlæsning og
billeder
T homas Mogensen, A llerød for hjæ lp med fors kning
Niels S ivebæk Moge nse n og Fle mm ing Larsen,
Svaneke for adgang ti l Byforeningen Svanekes
Venners arkiv
Bo rnholms Museum for diverse oplysninger

Kilder:
Familien Smidts arkiver Svanekes Ve1mer 2008
Post- og Tele Museet K.øbenJ1avn 1904
Byforeningen Svanekes Vem1ers arkiv
Pou l M. Sonne, Svaneke Handel Søfart Ski bsbygning Svanekes Ve1mer, 2000
Po ul M. Sonne, Jul på Bornholm 2006 og 2009
Poul M. Som1e, Bornholmske Samlinger, 3. ræ kke
Bind 8, 1994
Th . Lind, Svaneke Bys Historie Svanekes Venner
1955
Ro bert Egevang, Sva neke Bys Hi storie Svanekes
Venner 1986
Ro bert Egevang, Svaneke Historie Huse Borgere
Svanekes Ve1mer 200 5
Eri k Pedersen, B ornholms ke Strandinger, bind I
Rønne 1987
Erik Pedersen, Med Sej l, Damp og Motor Bornholms Museum 1998
Laurits Kofoed, Dagbog 1838-1 870 Svanekes Venner 2007
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Fornavnestudier i Østermarie
sogns ældste kirkebog
(1687-1700)
AfLilliane Højgaard Holm

Lilliane Højgaard Holm er uddan net
mag.art. i nordisk filologi fra Københavns universitet, Institut for nordisk
filologi , det senere Institut for nordiske
studier og sprogvidenskab. Ansat siden
1980 samme sted, dog med en afstikker
til Stockholms universitet i en fem-årig
periode. De sprogvidenskabelige interesser spænder vidt, lige fra moderne
sprogvidenskab til den gamle filologiske
tradition, med dialektologi, runologi og
navneforskning som speciale.

Indledning
Siden Christian JV's påbud i 1645-46 om
tvun gen kirkebogsføring i hele riget er den
danske befolk ning blevet registreret fra
vugge til grav. Mens man i det øvrige Danmark allerede i begynde lsen af 1600-ta llet i
flere sogne var begy ndt at føre kirkebøger,
stod det anderledes til på Bornholm. Bortset fra e n afskrift af kirkebogen fra Aa
kirke i tidsrummet 1648-82 har man ikke
kend skab til nogen fo rm for nedskri vning
afki rkelige handlinger.' Først ved amtmand
Johan Diderich von Wetbergs mellem komst
påbegyndtes i 1686 en officiel kirkebogsføring. Selv om en del af øens kirkebøger
er gået tabt i tidens løb, og selv om kirkebøgerne på Bornholm er ca. 50 år yngre end
i resten af landet, er der stadig muligheder
for at få et godt indblik i den bornholmske
navneskik gennem tiden, men ingen navnefors ker ha r ti !syneladende ladet sig friste.
Jeg betræder derfor næ rmest j omfruelig
mark med min lille undersøgelse af navngivningen i Østermarie sogn i slutningen af
1600-ta Ilet.

Østermarie sogn er et af Danmarks østligste og desuden et af Bornholms største
(5378 ha), g rænsende til bl.a. Østersøen og
A lmindingen. l tidsrummet for undersøgelsen fa ndtes der i sognet to proprietærgårde,
80 selvejergårde, 17 vornedegå rde og seks
vornedehuse2 - et helt traditionelt bondesamfund. Man ved meget lidt om befol kningstallet på den tid, men godt 100 å r se-

I Jørgen Bo Rasmussen, 1998 s. 63

2
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Trap, Danmark IV,2, 1955 s. 544
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Udsnit aJØstennarie sogn på Bemhard Frantz Hammers kort over Bornholm fra årene 1746-1 750 (kopieret
efter det originale kort i i 796 afløjtnant Joh . Heinrich du Plat). Rigsarkivet.

nere blev de r ifølge folketællingen (1801)
registreret 1479 personer i sognet. Præsten
hed Søren Lauritsen Borringho/111 (16711713) og va r, som nav net antyder, bornholmer og ha r derfor haft kendskab til øens
sprog, historie, kultur og navngivning. Det
sidste ses tydeligt i kirkebogens navneformer, der fo rekommer mig at være langt
mere folkelige, end hvad der ellers var almi ndeligt på den tid. Således døbes pigerne
Malene og Trine, hvor ellers Magdalene og
Cathrine var normen, og drengene får navne som Mons og Ole, hvor Magnus og Olaf

var det gængse. Flere degne har været knyttet til kirken i præstens e mbedstid, bl.a.
Han s Low (død 1690) og Giert Philip Simensen, der for øvrigt gif tede sig med den
afdøde degns enke ved sin tiltrædelse. Om
det er præsten eller degnen, der har før t kirkebogen, v ides ikke, men de forskellige
h ænder i bogen kunne tyde på det sidste.
F lere hænder betyder også fo rskellig ortografi og forskellige navneformer. Jeg har
derfor valgt at normalisere de enkelte navne, men giver undervejs eksempler på kirkebogens egn e navneformer.
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!viateria Ie f

Det fremgår af frekvenstabel len, at mater ialet udgøres af 45 fo rskellige mandsnavne
(= leksika lske navne), heraf 14 nord iske og
31 indlånte nav ne. Det betyder, at 31 % er
nordiske, mens 69 % er indlånte. Fø lgende
nordiske navne findes i materialet opregnet
efter frekve ns: Ole (7), Eri k (3), Esber (3),

Svend (3), Ødber (3), Eskild (2), Holger (2),
Seier (2), Ared, Kellis, Haagen, Knud, Sasser, Thor - alle (1).
B landt de ti almindeligste navne er de ni
ind lånte, kun et er nordisk, nemJ ig Ole, der
opnår en plads som nr. ti med syv navnebærere. I Christian ITI's danske ka ncelliregistranter (I 535-1550) er det så afgjort det
mest frekvente nordiske navn i bondestanden øst for Storebælt, hvilket siger noget om
dets popularitet.4 Ole er den nationale udvikling af Olaf, et velkendt nordisk kongeog helgennavn. I Danmark blev talrige kirker (og helligki lder) viet til Olafden Hellige,
heriblandt Ols kirke på Bornholm. I Hasle
kirke fandtes for øvrigt tidligere en lille sengotisk Skt. Olafs tavle (ca. 1520), men indviet ti 1den så populære helgen er kirken dog
ikke. Hverken Knud eller Erik når med henholdsvis et og tre belæg op i nærheden af
Ole. Det ser nær mest ud, som de to nord iske
konge- og helgennavne har overlevet i kraft
af opka ldelse.Tal fald er Knud og to af dre ngene med navnet Erik opkaldt efter deres
fa rfar. Om navnene har væ ret mere populære på øen fø r reformationen, tør jeg ikke
sige. Knuds k irke er, som navnet antyder,
indviet til Skt. Knud (Knud den Hellige).
Der hersker ingen tv ivl om, at de nordiske nav ne i Østermarie sogn hører ti l øens
ældste navnelag. Ikke mindre end fem af
de i alt 14 nordiske navne er bevaret i de
bornholmske runeindskrifter, hvoraf de fleste er blevet ti l i slutn ingen af 1000-ta llet.
Det drejer sig om: Esber (< Esbjørn), Eskild, Sasser, Svend og Ødber (< Ødbjørn).
- Ødber, Svend og Gunnel (se senere) må
have ti lhørt 1000-ta llets overk lasse på
Bornholm og har, hvis man ska l tro runeindskrifterne fra henholdsvis Klemensker
og Østermarie, 5 måske til og med boet i
området. På den førs te står der bl.a. »Gun-

3

4

er udskrevet fra Østerma rie sogns ældste
kirkebog i per ioden 1687-1700 og består af
navnene på 250 drengebørn og 250 pigebørn med i al t 25 1 mandsnavne og 25 1
kvi ndenavne - to af børnene bærer hver to
fo rnavne. De to gruppers navne er herefter
trad itionelt inddelt i nordiske og indlånte
nav ne. Ved nordiske navne fo rstås navne,
der er dannet i Norden før kristendommens
indførelse, og ved indlånte nav ne fo rstås
navne, der er opstået uden for No rden og
indlånt i Danmark i fo rbindelse med eller
efter kristendommens indfø relse. Den sidste gruppe er, som det skal vise sig, langt
den største og består fo rtrinsvis af navne på
helgener, såvel kendte som ukendte. Nogle
af dem har naturl igvis påka ldt sig større
inte resse end andre. Helgennavnene er for
overskuelighedens skyld opdelt i forskellige
undergrupper i henhold til frekvenstabellen
for bl.a. at se, om de højest rangerede helgener også var de hyppigst anvendte i navng ivningen. Der herskede nemlig inden for
kirken en streng rangorden bla ndt de hellige mænd og kvinder. Øverst står Jomfru
Maria, himmeld ronn ingen, hvorefter kommer ærkeenglen Mikael, Johan nes Døberen
og apostlene, så martyrer, bekendere og ordensstiftere og ende lig de kv indelige marty rer for nu at nævne de vigtigste.3

Nordiske mandsnavne

Niels-Knud Liebgon, 1982 s. 85
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nild lod denne sten rejse efter sin ægtefælle
Ødbjørn«, og på den anden kan man læse,
at »Øde og Sven og Ødger rejste stenen efter deres broder Gunn ulv den gode og efter
moderen Gunnild«. Fa mil ierelationerne
skulle være til at få øje på, når man kender
Iidt til en af Nordens gam le opkaldelsesskikke - variationsprincippet - hvor man
enten anvendte fo rleddet eller efterleddet i
forældrenes navn som opkaldelse. Mens
Ødber er sparsomt overleveret i middelalderen, fortrin sv is kendt fra Bornholm og
Skåne, er Svend, nævnt på ikke færre end
syv bornholmske runesten og tillige kendt
fra et par skånske og sønde1jyske indskrifter, et yderst populæ rt navn både i v ikingetid og middelalder, såvel i som uden for de
danske kongeslægter. Også Sasser er kendt
i et par bornholmske runeindskrifter. 6 Navne t synes, ligesom Ødber, fo rtrinsvis at
have været i brug på Bornholm og i Skåne.
Det er lidt mere tvivlsomt, hvor vidt formerne isbiorn og asbiarn, der står på henholdsvis Aaker-stenen 2 og Bodilsker-stenen 5,7 kan sammenholdes med nav net Esber. Det kendes dog i tilsvarende former fra
andre indskrifter både i Skåne og i det øvrige Danmark og e r i det hele taget et almindeligt brugt navn i den danske middelalder. Endelig er der navnet Eskild, der
muligvis forekommer på en runesten fra
Vestermarie i formen askil. 8 Navnet har
været i brug over hele landet, men må have
haft en særlig betydning for den bornholmske befolkning i middela lderen. Eskil(d)
va r ærkebiskop i Lund i 1100-ta llet og fik i
11 49 størstedelen af Bornholm som gave af
kong Svend (Grathe) . Nav net er egentlig et
nordisk helgennavn, så måske var det af
den gru nd , at ærkebiskoppen ikke skiftede
sit nordiske navn ud med et kristent, som
det ellers va r blevet almindeligt ved indtræ6
7
8

Smst. nr. 379, 402
Smst. 1u. 37 1, 378
Smst. 1u. 383

delse i præstestanden på den tid. Om
Eskil(d)s fo rbindelse til Bornholm har været med til at gøre navnet populært, er svært
at sige. Sighar findes belagt fra 1400-tallet
i formen Seier og skulle efter sigende være
særlig udbredt i vestda ns k. Det skal nok
passe, men eftersom det fo rekommer i såvel
skånske som bornholmske ki lder, må det
også have væ ret i anvendelsen her. De to
belæg, som materialet kan opvise, stammer
fra en og samme familie. Jens Seiersens
æ ldste søn få r i dåben navnet Seier (1689).
I 1696 døbes endnu en søn Seier, hvilket
ku nne tyde på, at den første søn var død i
mellemtiden. Vi står her over for en af de
gamle opka ldelsesskikke, hvor »et afdødt
barn skulle opkaldes i det næste barn af
samme køn«.
De sidste fem nordiske navne Ared, Hel/is, Holger, Haagen og Thor er overleveret
en-to gange i materialet. Samtlige navne,
med undtagelse af Thor, er hovedsagelig
kendt fra østdanske ki lder med hovedvægten lagt på Bornholm og Skåne og tilhører
hermed en navnetradition, som jeg vil definere som fæ lles skånsk-bornholmsk. Navnet Hel/is er en bornholmsk særform af
Helle(< Helge) (»hellig«), en form der, så
vidt jeg kan skønne, ophæves til norm i de
bornholmske kirkebøger og andre officielle
kilder. Holger (af Holmger) og Haagen (af
Hakon) lever videre i den bornholmske navnetradition gennem opkaldelse, mens Ared
(af Arnwith) synes at forsvinde for bestandigt i løbet af 1700-tallet. Navnet Thor optræder først som mands navn i Danmark fra
1300-tallet, eftersom krigsgudens navn som
personnavn var tabubelagt i hedensk tid.
Måske er det bornholmske Thor, der for øvrigt lever videre gennem opkaldelse, et levn
fra de ga mle nordiske nav ne på øens runesten, fx Thorkild, Thorsten og Thm.fåst.
De nordiske navne har 31 repræsentanter
i materialet (= løbenavne) og de indlånte
220, hvilket udgør henholdsvis 12,4 % og
87,6 % af den sam lede navnebestand. På
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bagg rund af et repræsentativt udvalg af fornavne hentet fra tingbøger og kirkebøger
fra 1600-tallet i seks udvalgte områder i
Danmark har Eva Meldgaard9 i en artikel
om dansk fornavnesk ik i 1600-tallet udregnet de nordiske navnes bevaringsprocent
for hvert område. Den ligger fo r bondesamfundenes vedkommende me llem 11 ,0 % i
Sydvestjyl land og 8,8 % på Midtsjælland.
De to byområder har henholdsvis 7,9 %
(København) og 4,5 % (Nakskov). Østermarie sogns bevaringsprocent på 12,4 er så
absolut den højeste, men følges tæt af et andet bondesamfund i Sydvestjylland, nemlig
Skast herred. Man har undertiden plæderet
for, at årsagen til, at man i Skåne (og på
Bornholm) har bevaret flere nordiske navne
end and re steder, skulle væ re, at landsdelene hørte til de sidste, der overgik ti l kristendommen.JO Måske er det rigtigt. Jeg tror
nu snarere, at de strenge opkaldelsesskikke,
som man ser på øe n langt op i tiden, ha r
spi Ilet en ikke uvæsentlig rolle - og så naturligvis ti lfældigheder.
De nordiske navne, som forekommer i
sognet, har flere fæ lles træk med navnene i
det øvrige land. Det gælder først og fremmest de tre nordiske helgennavne, Olaf >
Ole, Erik og Knud, hvor dog kun Ole hører
til blandt de hyppige. Hertil kommer Svend,
der næppe har haft svært ved at overleve
som fo rnavn, når man tager dets store popularitet i betragtn ing. I den nævnte a rtikel
om fornav neskik i Danmark i 1600- tallet
findes ingen eksempler på følgende navne
hentet fra kirkebogen: Ared, Esber, Haagen,
Sasser, Seier og Ødber. Jeg v il derfor definere dem som egn snav ne, ved hvilke der
forstås navne, der alene forekomme r i et
område, eller som e r særlig karakte ri stiske
fo r dette om råde. 11 Der hersker ikke tv ivl
om, at de nævnte nav ne har været i anven-

del se på øen i mange generationer, og j eg
udnævner derfor Bornholm til et reliktområde for disse gamle navne. Mens således den sidste rest af den gamle nordi ske
navnetrad ition på det nærmeste forsvandt i
løbet af 1600-tallet i det øvrige Danmark,
lever flere gamle nordiske navne videre i de
bornholmske sogne for til sidst i 1800-tallet
at ende som slægtsnavne, fx Espersen, Heilisen, Haagensen, Sassersen og Ødbergsen.
Måske er det også værd at nævne, at flere af
de ovenfor behandlede navne får en renæssance under romantikken i 1800-tallet, som
regel i deres oprindelige fo rmer: Asbjørn,
Erik, Hakon, Helge, Holger og Olaf Men
det er en anden historie.
Meget få navne udefra trængte i v ikingetiden ind i navngivningen, men med kristendommen æ ndredes sa mfundet totalt.
Danmark får del i en ku lturstrøm, som
kommer hertil sydfra. Det gælder ikke
mindst navngivningen. I begyndelsen forlangte kirken ikke kristne navne, men fra
ca. 1050 forbød paven kristne mennesker at
bære hedenske navne.12 Dette forbud blev
dog langt fra overholdt. På de bornholmske
runesten, der som nævnt næsten alle er blevet ti l i 1000-ta llets slutning, spores ingen
kristne navne ud over de helgene r, der nævnes i de enkelte indskrifter. Navngivningen
var stadig nordisk. Men det ændrer sig i takt
med, at kristne navne vinder indpas i kongeslægten, selv om de r sku lle gå flere generationer efter kristendommens indførelse,
før en af Svend Estridsens (1047- 1074) yngste sønner som den første i kongeslægten
får det kristne navn Benedikt. 13 Ikke længe
efter bliver de kristne navne a lminde lige
blandt gej stlige og de højere stænder, for ti l
sidst at nå ud til bondebefolkningen. Navne
på helgener, apostle og martyrer var en realitet i den danske - kristne - navngivning.

9 Eva Meldgaard, 1982 s. I90ff.
10 Alfred Thomsen. DanskeStudier. 1926s. 138
11 Eva Meldgaard 1982 s. 187

12 Eva Melclgaard, 1965 s. 19
13 Eva Melclgaard, I994b s. 206
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Østermarie gamle middelalderlige kirke, der blev delvis nedrevet i 1885-86. Foto G. Stockel o. 1880.

Kun enkelte nordiske nav ne overlevede
bå de katolicismen og reformationen og det
kun i kraft af de gamle opka ldelseslove,
som de fleste steder stadig blev overholdt.

Indlånte mandsnavne
Mens det nordiske navneforråd udgjordes
af 14 leksikalske navne, er det indlånte langt
større, nem lig 31. Følgende indlånte navne
fi ndes i materialet opregnet efter frekvens:
Ha ns (40), Peder (3 1), Jens (29), Anders
(17), Lars (14), Jeppe (10), Michel (9), Mons
(8), Niels (8), Jørgen (6), M ads (6), Morten
(6), Rasmus (5), C hristian (4), Poul (4),
Christen (2), David (2), Herman (2), lsach
(2), Lasse (2), Ma rcus (2), Simon (2), Claus,
Gabriel, Henri k, Jacob, Jochum, Joha n,
Mourids, Thomas, Zacharias - a lle (1).

Gruppe /:
Johannes Døberen ha r så afgjort været en
populæ r skikkelse i middelalderen , og utallige kirker er blevet indv iet til ham, heriblandt Aa kirke, øens gamle hovedkirke,
der under tiden også e r blevet kaldt Skt.
Hans kirke. Johannes hører til blandt de
tidligste indlån (1100-tallet), men det e r i
dets danske og tyske va rianter, vi kender
det bedst, fx Jens, Jes , Jon , Johan og Hans.
I materialet fo rekommer tre af formerne,
nemlig Jens, Johan og Hans, første fo rm er
en nationa l udv ikl ing, de to sidste er tyske.
Jens er det tredje hy ppigste navn med 29
belæg, kun overgået af Peder og Hans.
Sidstnævnte er udviklet af Hannes, der i
dansk sa mmentrækkes til Hans, et navn der
bliver lige så elsket i bondestanden som
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Jens, måske hjulpet godt på vej af den danske kong Hans (1481-1513), der oprindel ig
var dø bt Johannes. I Østermarie sogn er
Hans med sine 40 belæg så afgjort det mest
anvendte af alle de indlånte navne (16 % af
hele den samlede navnebestand). Måske
har Hans også føltes mindre katolsk efter
reformationen - hvem ved. Johan , der er
den tyske kortform af helgennavnet, er kun
nævnt en gang i kirkebogen. Også apostlen
Peter har været umådelig populær, hvil ket
kan ses af de mange kirker, der er viet ti l
ham . På Bornholm er Peders ki rke, som
navnet siger, en af dem. Peter, almindeligvis i fo rmen Peder, hører, ligesom Jens og
Hans, ti l de mest anvendte i bondestanden
overhovedet, såvel i middelalderen som i de
følge nde perioder. Navnet er nævnt i kirkebogen 31 gange. Samlet udgør Jens, Hans
og Peder 40 % af hele navnebestanden i
sognet i perioden. Det siger noget om deres
popular itet. Også Poul anses almindeligvis
for at være bla ndt de mest yndede navne i
middelalderens bondesta nd. Apostelnavnet
er ind lånt i dets latinske form (Paulus) og
anvendtes som sådan hovedsagelig af ma nge gejstlige. Den almindelige danske form
Poul kendes fra 1300-tallet. Navnets påståede popularitet synes im idlertid ikke at
stemme overens med k irkebogens belægsmateriale (4). Noge n forklaring herpå findes vel ikke. Måske har navnet virket for
højki rkelig t blandt bønderne, også i Østermarie sogn. Povls kirke er natu rligv is viet
til apostlen Paulus, og i kirken findes en
Paulusfigur med en runeindskrift. 14
Vi skal et godt stykke ned på listen fo r at
fi nde det normalt tredje hyp pigste nav n på
landsplan, nemlig Niels, der kun er overlevere t otte gange. Navnet er udvik let af Nicolaus , navn på de søfarendes helgen, der
natu rli gt nok var yderst populær på Born-

holm, så populær at både en af øens rundkirker, Nylars, og to købstadskirker, Rønne
og Nexø, har ham som skytshelgen. Niels
spi ller ti lsyneladende inge n nævneværdig
rolle i sognets nav ngivning, men måske har
der ikke været så mange at opkalde efter i
perioden. Den tyske for m af navnet, Claus,
har kun en repræsentant. Anders (<Andreas)
og Lars(< Laurentius) er også velkendte i
sognets navng ivning, det første med 17 og
det sidste med 14 eksempler. Apostelnavnet
Andreas kendes først og fremmest som
navn på gej stlige i Danmark, men bl iver senere i formen Anders et elsket navn i bondestanden over hele landet. På Bornholm er
R ø kirke indviet ti l Skt. Andreas. Skt. Laurentius var både skytshelgen for domkirken
i Lund og for Bornholms største rundk irke,
Østerlars. Det siger noget om hans placering
i helgenhiera rkiet. Laurentius fo rdanskes
a llerede i 1200-tallet til Laurens. Senere optræder også for men Laurids, Laurits, hvoraf
kortformen Lasse (2 be læg) er dannet. Det i
bondestanden så udbredte navn Lars er først
kommet til efter middelalderen , formentlig
dannet ti I helgennavnets mer e folkelige
form Larentius. Lars og Lasse bla ndes ald rig sammen i Østermaries kirkebog. Ende1ig er der ærkeenglen Mikael, Bo rnholms
tid I igste skytshelgen, ti I hvem R uts ki rke er
indviet. Skt. Michel er nævnt på flere af øens
runesten, bl.a. Østerlarsker-stenen 2,15 hvor
der står: »Krist og sankt Mikkel og sanlda
Maria hjæ lpe hans sjæl«. Rutsker sogn hed
fo r øvrigt tid ligere Skt. Michels sogn.' 6 Helgennavnet kommer i brug fra ca. 1200 og
bliver et meget yndet navn gennem he le
middelalderen i alle stænder. På Bornholm
viser tingbogsmaterialet, at Michel både hører til de tidligste og mest brugte. Det kan
derfor undre, at det kun optræder på en syvende plads med ni belæg.

14 Danmarks Rune indskrifter nr. 368

15 Danmarks Runeindskrifter nr. 398
16 Danmarks Slednavne bd. I0 s. 23 I
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Fire ru11este11 pci Østermarie kirkegclrd, bencev11t Øsler111arie-ste11e11
2, 5, 6 og 3 - alle fra sl11t11i11ge11 af
i 000-lallet. M : 5 har/ølge11de indskrift: Øde og Sve11 og Ødger rejste
stenen ej;er deres bmder G1111n11/v
den gode og efter 111odere11 G111111ild
(oversætte/se Ludvig Wi111me1/
Foto Bom/10/ms Museum.
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Gruppe2:
Jep(pe), og Mons har henholdsvis 10 og 8
belæg. Jep(pe) er udviklet af Jacob, de r var
et af de allerførste navne, der nåede Danmark i forbindelse med kriste ndomme n. Af
Jacob dannes Jep og heraf igen kortformen
Jeppe. Endnu senere optræder Ib, der ikke
forekommer som døbenavn i perioden. Til
gengæld er det he lt almindeligt som patronym til de døbte børns fædre. Skt. Ibs kirke
er, som navnet antyder, viet til Skt. Jacob,
hvilket sikkert har været medvirkende til
navnets popularitet, der, så v idt j eg kan se,
tager ti l i løbet af 1700-tallet. Få navne indlånes i dansk før kristendom mens indførelse. Mag nus (»stor«) er e t af dem, idet det
kom mer i anvendelse allerede i 900-årene
og kan derfor siges at ligge i tiden mellem
de gam le nordiske og de religiøst indlå nte
navne, men regnes al mindeligvis på gru nd
af dets anvendelse som helge nnavn ti l de
indlånte. Den hellige Magnus var Bayerns
apostel og i Italie n e n af de 14 nødhjæ lpere.
Om kring 1400 optræder nav net i for me n
Mogens, der i v isse egne udvikles til Mon s,
en form der først og fremmest kendes fra
Bornholm og Skåne, hvor navnet er yderst
alminde ligt. I kirkebogen fo rekommer det
otte gange i perioden. Også i Danmark tilbedes de 14 nødhjælpere, men meget få af
dem har sat sig spor i den da nske nav ngivning. H vem ville vel hedde Blasius e lle r
Pantaleon for de n sags skyld, men enkelte
er de r dog. Det gælder således Skt. Jørgen
(den he llige Georg ius) og Skt. Erasmus
(den hellige Erasmus). Navnet Jørgen (seks
belæg) er indlånt fra tysk og ligesom Rasmus belagt i dansk fra 1400-ta llet. Skt. Jørgen og dragen ha r været et særdeles populæ rt moti v på mange ka lkma le rier rundt
om i landets middelalderk irker. Desuden
har Skt. Jørgensgc/rde, navn på mange hospitaler i middelalderen, været med til at
gøre nav net populæ rt - også på Bornholm,
hvor både et Skt. Jørgens hospital og et Skt.
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Jørgens kapel nævnes i 1500-tallet i Aaker
sogn. 17 Den hellige Erasmus - dansk form
Rasmus (fem belæg) - bliver i senmiddelalderen en meget y ndet nødhjælper. Han anråbes mod kolik og mavesmerter, hvilket
m åske har givet navnet en vis popularitet
også uden for Fyn, hvor det har været blandt
de mest elskede navne gennem tiden. Hverken kirker eller altre er indviet til ham på
Bornholm, me n et Erasmusalter findes dog
i Lund. Mads (seks belæg) er almindeligt
kendt i 1400-tallets Danmark og udviklet af
Mathias (en af Judas' apostle) e ller Mathæus (en af evangelisterne) . Hvilket af dem
er svært at sige, eftersom udtalen af de to
navne falder sammen i Mads (< Mats <
Mattes), de r for øvrigt bliver et af de mest
karakteristiske navne fo r bondestanden
overhovedet. Det gælder også Morten (seks
belæg), der er dannet ti I helgennavnet Martin (afTours). Måske har navnet opnået sin
popularitet efter reformationen i fo rm af
opkaldelse efter Morten Luther som en
slags modvægt mod de mange katolske helgennavne. I al fald synes det at være blevet
særdeles populæ rt i hele landet efter 1500ta llets midte.
Christian e r ikke indlånt som helgennav n, men dannet til adjektivet »kristen«.
Christian e r som beke ndt nav net på flere
danske konger og udvikles sent i middelalderen til Christen, som vel nok fortrinsvis
hører bondestanden til. 1 sognet forekommer Christian fire gange, Christen to. At
den ene Christian (1689) har fået et kongenavn skyldes vel fadere n, Jens Pedersen
Kofoed, almindeligvis benævnt som Bornholms befrier. Barnet va r for øv rigt hans
24. og sidste. Jep Smed er far til en anden
Christian. Måske er der tale orn fa milien på
e n af sognets stør re gå rde, Smedegaard.
Endelig kunne det tæ nkes, at kong Christia n V 's besøg på Bornholm i 1687 har

17 Danmarks Stednavne bd. I 0 s. 489, 496
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Epitafium i Østermarie kirke over Jens Pedersen Kofoed (1628-1691), hans to hus truer samt lwns 24
børn, de fors te 21 med Margrethe Sandersdalfer lesler (død 1678), de sids te tre med Elisabeth Gabrielsdatter Acceleye (død i 739). Epitafiet blev ophæng t i kirken i 1682. Foto Bornholms Museum.

107

LIL LI ANE HØJG AARD HOLM

væ re t udslagsgivende for navnevalget.
Unde r alle omstændigheder er bondestandens Ch risten ikke et hyppigt anvendt
navn i sognet i modsætning til fx i Nordjylland , hvor det i 1600-tallet indtager en
klar fø rsteplads bl andt landsdelens døbenavne.

Gruppe 3:
I den tredje gruppe er belægsmaterialet for
de enkelte navne ikke stort. Det drejer sig
udelukkende om navne med et-to be læg.
Simon, der er overleveret på dansk grund så
tidligt som i 1100-tallet, er i Det ny testamente navn på et par af apostlene og desuden navn på flere helgener, hvi lket kunne
have været med ti l at gøre det populært. Det
er da også brugt i middelalderen i alle stæ nder, men bliver aldrig helt almindel igt, heller ikke i Østermarie sogn, hvilket man
også kan sige om Marcus, navn på e n af
evangeli sterne. Måske har den latinske
fo rm virket for afsk rækkende. Mourits,
ind lå nt fra tysk, er udviklet af det latinske
helgennavn Mauritius. Det er i middelalderens Danmark meget lidt kendt, men v inder
i 1600-tal let stor udbredelse i bondebefolkningen i former som Mourits, Mowrids og
altså også Mourids i Øste rmarie sogn, hvor
der på Maglegaard i 1400-ta llet for øv rigt
fandtes et gårdskapel viet til Skt. Mauritius
(og Skt. Mm g rethe). Om he lgenens ti lstedeværelse i sognet har spillet nogen rolle,
skal jeg ikke kunne sige. Joachim er også et
helgennavn og a nvendtes almi ndeligvis af
adelen, men udvikledes efte r middelalderen på dansk grund til Jochum, hvor det fik
en v is udbrede lse i bondestanden . Jochum
forekommer kun denne e ne ga ng. Præsten
er fader ti l barnet, hvilket umiddelbart kunne tale for en me re høj kirkelig form, som vi
ofte møder hos præstebørn. Barnet er imidlertid opka ldt efter sin morfa r, og ha n hed
Jochum. Thomas - et apostel- og helgen-
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navn - er ikke meget brugt uden fo r Jylland,
hvor formen Tammes næsten er enerådende.
Mens der i Lund fandtes en kirke indv iet
til Skt. Thomas, synes Bornholm hverken
at have kirke eller kapel viet til denne helge n, hvilket afspej les i den spa rsomme
navngivning. Endelig er der Zacharias navnet på Joha nnes Døberens fader - et
navn som fo rekommer særdeles sjældent i
den danske navneflora , og som sikkert ku n
kan have overlevet i enkelte fa milier på
grund af opkaldelse. I en skattelis te fra
16 10 findes navnet Zachriis J bssen, Hammershus len. 18 - Navnet ku nne måske også
med forde l have væ ret anbragt i næste
g ruppe - gammeltestamentlige navne - eftersom Zacharias også kendes fra Det
gam le testamente som en af de »små profeter«.

Gruppe 4:
Foruden de nytestamentlige navne og andre
helgennavne indlånes tid ligt i middelalderen en række gamle bibelske navne, hvoraf
kun få kommer til at spille en rol le. 1 Østerma rie sogn drejer det sig om Jsach og David, begge belagt to gange. Den ene Jsach
er opkaldt efter sin farfar (fa r Peder Jsachsen), det samme er tilfældet med den ene
David, hvis fader til og med er døbt med det
gammeltestamentlige Salomon (Davidsen).
Selv om denne type navne er sparsomt repræsenteret i sognet, viser materiale fra
øens andre kirkebøger på den tid, at ikke så
få af disse ga m le bibelske nav ne stadig er i
anve ndelse. Det drej er sig dog fo rtrinsv is
om overleverede mandsnavne, hvilket nok
skal tages som et udtryk for, at navnene er
bevarede ge nnem opkaldelse.

18 Danmarks gamle Personnavne sp. 1606
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Gruppe 5:
Som nævnt ovenfor er det svært at finde
ind lånte navne, de r ikke på en eller anden
måde ha r tilknytni ng til kristendommen. I
kirkebogsmateri alet findes k un to, nemlig
Henrik og Herman med hen holdsvis et og
to belæg. Henrik, indlå nt i 1000-ta llet, er
den danske for m af det tyske Heinreich.
Navnet forekommer i m iddelalderen i den
da nske kongeslægt og bliver særdeles popul ært i den da nske adel, hvoraf en del som
bekendt stammer fra Tyskland. Navnet synes fo rtrinsvis at have været i anvendelse
på øerne, da det finder vej ti I bondestanden.
Også Herman er et tysk ind lån og kendt i
Da nmark a llerede gennem sagnhistorien.
Det va r ret a lm inde ligt i m iddela lderen,
men træffes sjældent herefter uden fo r Sønde tjylland. På Bornholm bliver det imidlertid en de l af det fas te nav neforråd op gennem tiden.
Mens det ikke var noget større problem at
identificere de nordiske egnsnavne, stiller
sagen sig ganske anderledes, nå r det gælder
de indlånte. Bla ndt de hyppigere navne i det
bornholmske materiale er der vel nærmest
kun tale om Lars og Mons. I den anden
ende af skalaen er det endnu sværere, men
med baggrund i øens navng ivni ng som helhed er det måske muligt at se de ga mmeltestamentlige navne, Isach, David og Zacharias, hvortil kommer Gabriel og Jochum,
som en slags eg nsnav ne. Det tyske islæt,
navnene Claus, Johan, Henrik, Herman og
Mourids, kunne måske også høre her til.
H vis vi herefter koncentrerer os om de
bornholmske helgennavne, viser g ruppe 1,
at d er udelukkende er tale om navne hentet
fra kirkens høj est rangerede helgener, nemlig Johannes Døberen, ærkeenglen M ikael,
tre af apostlene og to af de fo rn emste helgener i hierarkiet. De udgør samlet ikke
m ind re end 70,9 % af den indlånte navnebestand. De »store helgener« har været de
mest populæ re på øen, når børnene skulle

døbes, hv ilket falder fi nt i tråd med M ar ius
Kristensens ide o m, at de forskellige k irkers skytshelgener har spi llet e n væsentl ig
rolle i nav ng ivningen i de enkelte egne. 19
Det vise r sig da også, at samtlige he lgennavne i gruppen ha r modsvarig heder i de
bornholmske kirke rs skytshelgener. I sognet møder vi dog ikke Clement, men det er
nok en tilfældighed. Den sidste skytshelgens navn, Bothu(f, har været for fremmedartet til at kunne anvendes som mandsnav n,
så fre m medartet at det ligefrem er blevet
omtolket ti l Bodil. De øvrige g rupper har
næsten ingen eksempler på fo rnemme helgener, kun et par mindre kendte apostle og
et pa r fol ke lige nødhj æ lpere. Ma n savner
fuldstændig det lokale islæt i for m af en
Skt. Søren (Ry) eller en Skt. Thøger (Vestervig), men ud over Skt. Michel, Bornholms første skytshelgen, kendes ingen lokale helgener på Bornholm.
Det ka n synes ej endo mmeligt, at man så
længe efter reformationen - mere end hundrede år - ikke har taget nye navne i anvendelse som modvægt mod den katolske kirkes m ange helgennavne. Måske ska l man
se flere af de tysk r eligiøse navne som en
fo rm for fo rnyelse, nav ne som Claus, Hans,
Johan, Jørgen og Mourids, m åske også
Christian. Ga nske vist har de fleste væ ret i
brug i Danmark a lle rede i middelalderen,
men a lmindeligvis fo rbeholdt adel- og borgerstanden. N u ser det ud til, at de er på vej
ind i bondestanden, også i Østermarie sogn.
Sikker kan jeg dog ikke være, eftersom
kirkebøgern e ingen oplysn inger giver o m
stand og erhverv. Måske er der ta le om
tyske hå ndværkere eller købmæ nd, måske
om efterkom mere fra lybækkertiden, e ller
måske om nogle af officersfamilierne fra
de store gårde i sog net. Kirkebogen nævner
sj ældent tilnavn eller slægtsnav n, me n
næsten ude lukkende faderens patronym.

19 Marius Krislensen. Blandinger, 1896- 1916 s. 66
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K lart er det imidlertid, at netop denne navnetype så s måt vinder indpas i bondebefolkningen i det følgende århundrede ikke
kun på Bornholm, men også andre steder i
landet.

Kvindena vne
Det fremgår af frekvenstabellen, at mater ialet udgøres af 29 forskell ige kvindenavne heraffem nordiske og 24 indlånte navne.
Det betyder, at 17,2 % af navneforrådet er
af nordisk herkomst, mens 82,8 % e r indlånte navne. Følgende nordiske navne fi ndes i materialet opregnet efter frekvens :
Boel (24), Signe (13), Inger (8), Gunnel (6),
I ngeborg (2).
Blandt de ti al mindeligste navne hos
mæ ndene fandtes kun et nordisk navn,
nemlig Ole. Hos kvinderne ser billedet anderledes ud. Her er tre af nordisk oprindelse, og de udgør desuden en væsentlig større
andel af, hvad man kunne kalde »top 10« 22,4 % - i modsætning til mændenes, nemlig 4 % . Det er e nd videre påfaldende, at
kv inderne døbes med væsentlig færre fo rskel Iige navne end mændene, men det synes at være tendensen i hele Danmark på
den tid. I Østermarie sogn dækker de fem
hyppigste navne ikke mindre end 61,4 % af
den samlede navnebestand. Det betyde r, at
ca. 2/3 af kvinderne er nav ngivet med et af
disse fem navne. Forklaringen herpå er måske, at kvindenav nene er mere modeprægede end mandsnavnene. I a l fald er det
blandt k vinderne, man først skal søge nyskabelserne i navngivninge n, og klart nok
blandt de y ngste i flokken , hvo r man var
mindre bunden af opkaldelsesskikkene. At
nordiske navne oftere har været i brug som
døbe nav n frem fo r indlånte, viser måske
også, at der har været færre kv indenavne at
vælge ime lle m. Blandt de kristne nav ne,
der var i anvendelse, fandtes der naturligt
nok flest mandsnavne, eftersom det var
mændene, de r dominerede helgenskarerne.
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De nordiske kvindenavnes repræsentation
i sognet (21,I %) er som hos mændene den
høj este i landet,jfr. Eva Meldgaa rds undersøge lse. Her ligger bevaringsp rocenten
mellem 3,4 (Fy n) og 9,4 (Midtsj æ lland). I
København og Nakskov er den he nholdsv is
6,8 og 5,4. 20

Nordiske kvindenavne
Boel er det hyppigste nordiske kv indenavn
i materialet med 24 belæg og hermed 9,6 %
af den samlede nav nebestand, hvilket e r
lidt højere end på Sjæl land, hvor det opnår
en bevaringsproce nt på 6, 1. 21 Nav net er
udvi klet af det gamle nord iske Bothild >
Bodil > Boel. I middela lderen er det udbredt over hele landet, måske på grund af
den danske dronning Bodil gift med E rik
Ejegod (1095-1 103). Alle rede i 1400-ta llet
opt ræ der navnet i flere dialektale former,
fx Buolde, Boeldt, Boe/cl, Bo/læ og Boel, og
i 1600-ta llet synes disse fo rme r at være
hyppigt i anvendelse rundt om i Danma rk,
hyppigst dog i Østdanma rk, hvilket også
gælder for Sig ne, det næst almindeligste
nordiske navn ( 13 belæg). Det er udviklet
af Signy, overleveret på en upplandsk runesten (sikni),22 men kendes ellers i middelalderen oftest gennem sagnhistorien. Navnet
er særdeles sparsomt overleveret, fo rtrinsvis i sjællandske og skånske ki lder, f x S eyne Swe11nings, Ystad (1464), 23 men spille r
ellers ingen rolle i den danske navneflora
undtage n på Bornholm, hvor det er helt a lmindeligt. Signe sk r ives al mindel igvis
Seine e ller Seigne i kirkebogen, hvilket synes at stemme meget då rl igt med bornholmsk tradition, men da jeg ikke kender
den pågældende degn s baggrund, må det
stå for hans regning. Navnet fo rbliver en

20 Eva Meldgaarcl, 1982 s. 194
21 Smst. s. 199
22 Danmarks gamle Personnavne sp. 1225
23 Smst.
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fast del af det bornholmske navneforråd populært i visse kredse og til visse tider.
De n nordiske gud Inger den guddom, der
næst efter Thor har sat sig flest spor i den
ga mle nord iske navngivning. Navnet indgår ikke overraskende i to af kv indenavne ne i materialet, nemlig Inger (otte belæg)
og Ingeborg (to belæg). Inger er en efterm iddelalderlig udvikling af Ingegerd, og
navnet er særdeles populært i folkeviserne
(Ingerlil) og måske derfor a lmindeligt i
brug i alle stænder, hyppigst dog i den østlige del af Danmark. Det synes at være et af
de få navne fra bondestanden, som har
overlevet, bl.a. via flernavnemoden (Inger
Marie, Inger Mette, Inger Lise) . Det andet,
Ingeborg, er kendt fra sagnhi storien. I midde lalderen fo rekommer det som navn på
flere nordis ke dronninger og anvendes
flittigt blandt adelen. Senere er det hovedsagelig i Østdanmarks bondebefolkn ing, v i
træffer navnet. Gunnel (kirkebogens form,
sek s belæg) er udviklet af Gunhild og ligesom Ingeborg navn på flere nordiske dronninger, og hvad der er v igtigt i denne
sammenhæng, kendt fra to bornholm ske
runesten, som tidligere nævnt. Gunhild er
sammen med Botirda 24 de eneste kvindenavne kendt i de born holmske rune indskrifter, men der kunne i det mindste godt
have været et par stykker til. På den største
af øens runesten - Brogård-stenen - finder
vi følgende indskrif t: »Sve11ger lod rej se
denne sten efter sin fader Toste og efter sin
broder Alvlak og efter sin moder og efter sin
søstern.25 Enten har der ikke været plads til
de to sidste navne på stenen, eller også er
det nordboernes almindelige kvindesyn, vi
står overfor. Gunhild er ikke ualmindeligt i
middelalderen, men fo rekommer senere
sj ældent og som regel ku n i Østdamnark.

24 Danmarks Runcindskrifter nr. 378

Mens således ganske mange af de nordiske mandsnavne kun ne karakteriseres som
egnsnavne, er det samme ikke tilfældet fo r
kvindenavnenes vedkommende. Kun Sig ne
kan betragtes som sådan. De fire andre
navne er ga nske vist rester af den gam le
fællesnordiske navneskat, der har overlevet
kristendommens bastante tryk af helgenog martyrnavne, men Eva Meldgaa rds undersøgelse fra 1600-tallet v iser, at det er
nøjagtig de samme nav ne, der går igen over
hele landet. Kun få andre nord iske navne er
i brug på dette tidspunkt, fx Gyda og Thy re.26 De er således sammen med Boel, Inger, Gunnel og Ingeborg næ rmest at betragte som datidens rest af nordiske modenavne - et fænomen som også bornholmerne synes at være underlagt. Nogen fo rk laring herpå g ives næppe, men måske har
kongeslægtens dronninger og de popu læ re
folkeviser spi Ilet en rolle. Flere af navnene
bliver ge noptaget i 1800-tallet i forbindelse
med roma ntikken.

Indlånte kvindenavne
Som det fremgår af frekve nstabel len er de
indlånte navne i klart flertal. Det gælder
også kv indenavnene. D et er derfor ikke
mærkeligt, at de hyp pigste navne i »top
fem« udgø res af indlånte nav ne. Kun Boel
sniger sig ind imellem på en delt tredjeplads. Følgende indlånte navne fi ndes i materia let opregnet ef ter frek vens: Ki rsten
(45), Ka ren (38), Ma rg rethe (24), An ne
(23), Gertrud (10), Lisbeth (9), Maren (7),
Sidsel (6), Birgitte (5), E llen (5), Hanne (4),
M alene (4), Elsebe (3), Marie (3), Bente (2),
Trine (2), Barbara, Else, Johann e, Marine,
M arta, Mette, Sophie, Valborg - a lle (1).

26 Meldgaard, 1982 s. 2051T.

25 Smst. nr. 40 I
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Gruppe }:
Hyppigst er Kirsten med 45 belæg, hvil ket
svarer til 18 % af he le den samlede navnebestand. Kirsten er d en d anske udvikling af
Christina, en for øvrigt ret så ukendt helgen inde. Navnet er t idligt i brug i de nordiske kongeslægter, fx hertug Knuds (Lavard)
datter Kristin, kendt fra folkeviserne. De
fo rskellige danske udv iklinger, Kristine,
Kirstine, Kiersten, bl iver særdeles populære
i alle stænder gennem m iddelalderen. I
1600-ta llet synes navnet mest at væ re i brug
på Sjælland. På Bornholm er det så afgjort
et af de mest elskede overh ovedet, og populariteten synes at holde la ngt op i tiden. Former som Kierstene eller Kiersten anvendes
ofte i kirkebogen, hvor førstnævnte er i fuld
overensstemmelse med den gam le bornholmske udta le. Et næsten lige så hyppigt
navn er Karen med 38 belæg, Det e r udv iklet af Katharina , navn på fl ere helgeninder,
og er et af de æ ldste og mest almindel ige
fremmede kvindenavne i Norden. Desuden
bæres det af medlemmer af de nordiske kongeslægter. Fra o. 1500 udv ik les genne m
sjæld ne overgangsformer navnene Karrine
og Kame (Karna) øst for Storebælt og Karen på Fyn og i Jylland. Nav net er gennemgåe nde skrevet Karne i ki rkebogen - men
ikke Karna (den bornholmsk-skånske udtale af nav net). Karen hø rer så afgjort ti l
blandt bondesta ndens m est elskede nav ne
gennem tiden. D et e r i a nvende lse over hele
landet, men nok mest i Østdanmark, knap
så udbredt i Jylland og på Fyn. Trine (to belæg) er en kortform til Kathrine (< Katharina) og har sikkert været velkendt som
ka ldenavn la ngt tilbage i tiden, men har
først i 1900-ta I let f ået status som officielt
døbenavn. Det er dog overleveret a llerede i
1300-tallet i formen Trinde.27 Margrethe,
der er det tredje hy ppigste navn med 24 be-

27 Danmarks gamle Personnavne sp. 14 76

11 2

læg, er den danske udvikling af Margaretha
og kendes i Danmark fra 1200-tallet. Ganske vist er der ta le om et helgenindenavn,
men det er snarere dets anvendelse i den
danske kongeslægt, der har gjort det til så
yndet et navn, fø rst blandt adelens kvinder,
senere også i borger- og bondestanden. Som
de ovenfo r nævnte navne er Margrethe i
1600-tallet hyppigst brugt i Østdanmark. På
Bornholm havde m an tidligere et kapel på
Maglegaard, der va r v iet ti l Skt. Margrethe ,
men om det ha r spillet nogen rolle for navnets popularitet, vides ik ke. Også Anne hører til blandt de mest frekven te nav ne i sognet med sine 23 belæg. Det er udviklet af
Anna (Jomfru Mari as moder) og sjældent i
1300-tallet og begyndelsen af 1400-tal let,
men bliver almindeligt i takt med Skt. Anna
kultens udbredelse. Kun få kirker er viet til
Skt. Anna, hvilket nok skyldes den sene udbredelse, hvor de fleste kirker for længst var
taget i brug. På Bornholm fand tes tidligere
et Skt. Anna kapel i Gud hjem. Formen synes i middela lderen at veksle mellem Anna/
Anne. I kirkebogen skrives det vekslende
Anne og Ane.

Gruppe 2:
Der er et stort spring ned til næste navn på
frekvenslisten, nemlig Giertrud (kirkebogens form). Nav net ser nordisk ud , m en er
et gammelt tysk he lgenindenav n. Den hellige Gertrud er som bekendt de vejfarendes
skytshelgen, og hendes bil lede stod ofte i
vejkanten under åben himmel. Derfor gik
»gla nsen af Skt. Gertrud«. Nav net er fo rmentl ig kommet hertil med de hanseatiske
købmænd og bliver ga nske populærtimiddela lderen, hyppigere i bysamfundene end
i bondestande n. All igevel synes Gertrud
med sine ti fo rekomster i kirkebogen at
være relati vt a lmi ndel igt, selv om der tilsyneladende ikke er belæg fo r, at Skt. Gertrud
har været dyrket her på øen. Som beskrevet
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ovenfor spiller Johannes Døbe ren en stor
rolle i den kristne nav ng ivning. Det gør
ha ns mor - Elisabeth - også. Navnet indlånes i Danm ark i 1300-tallet, men er allerede
på det tidspun kt et modenavn i fo rskellige
europæiske fyrstehuse. I Danmark kendes
Elisabeth som navn på fle re dronn inger, fx
Christia n ll's dronn ing Elisabeth. Mens
adel- og borgerstanden holdt fast i navnet i
dets oprindelige form, fo retrak bondestande n så afgjort de nationale afledninger, de
tidligeElsebe og Else (o. 1300) og senere de
måske indlå nte afledninger Lisabeth eller
Lisebeth. A lle varianter er repræsenteret i
sognet. Hyppigst er Lisebeth/Lisabeth med
ni belæg, Elsebe har tre og Else et belæg.
I intet tilfælde er der ta le om forekomster af
navnet i dets oprindelige form, heller ikke
hos præsten , der døber sin datter Lisabeth.
Sidsel, almindeligvis skrevet Sidsele i kirkebogen, er en senmiddelalderlig form af
helgenindenavnet Cæcilia. Navnet anvendes i middelalderen af den fornemme sjælla ndske Hvideslægt, men bliver snart udbredt i hele riget. Fra slutningen af 1300-tallet træffes formen Cissele, Sissele, og fra
1400-tallet kendes Sidsel. I eftermiddelalderlig tid glider navnet ud i de fleste landsdele, men benyttes stadig på Sjælland op i
tiden. På Bornholm er det helt a lmindeligt.
I kirkebogen ha r nav net seks forekomster af
de n i 1300-ta llet udvik lede form Sidsele.
Birgitte er en nordisk for m af keltisk Brigit,
men det er sikkert de n hellige Birgitta af
Vadstena, datter af Birger Jarl, der har været baggrund for navnets overordentlige udbredelse i hele Danmark, selv om det nok er
øst for Storebælt, vi oftest træffer det.

Gruppe 3:
De følgende navne har kun få repræsentanter i kirkebogen, nemlig et-fire belæg. Johanna forekommer i Det ny testamente
som en af kvinderne ved Kristi grav. Nav-

net vinder udbredelse delvis ved opkaldelse
efter Johannes og bl iver uhy re popu lært.
Den danske fo rm, Johanne, spiller dog ingen rolle i Østermarie sogn, hvor det ku n
fo rekommer en ga ng, med mindre de fire
belæg på den mere folkelige form afnavnet,
Hanne, tæ lles med. Præsten va r, som allerede nævnt, af den opfattelse, at disse kaldenavne sagtens kunne anvendes som døbenav ne. Skal man tro håndbøgerne, bliver
Hanne - ligesom Trine - først en officiel
navneform i 1900-tallet. Måske er pigerne
ti l og med opkaldt efter en af deres mandlige slægtninge med navnet Hans. Ellen al mindeligvis skrevetE/ne i kirkebogen - er
udviklet af Helena og ind lånes først i adelen, fx Ellen Marsvin , men bliver senere
a lmindeligt i alle stæ nder, dog fortrinsvis i
den østlige del af landet. Navnet kendes
endvidere fra folkeviserne. Malene (fire belæg) er overleveret fra 1500-tallet og givetvis en sa mmentræ kning af Magdalene,
ti lnavn til Maria i Det ny testamente, til
adskil lelse fra Maria , Jesu moder. Navnet
er sjældent i Danmark i middelalderen, men
bliver i eftermiddelalderl ig tid hyppigt
kendt i former som Malene og Lene. Magdalene, som ganske vist ikke er overleveret
i kirkebogen, er, så vidt jeg kan se, almindeligt i brug p å Bornholm i 1600- og
1700-tallet, så måske er det præstens accept
af de folkelige for mer, der igen slår igennem. Marie, der e r den danske form af Maria, Jesu moder i Det ny testamente, er som
a llerede antydet sjældent som døbenavn . I
perioden forekommer det tre gange. Et par
af belæggene er va nskelige at tyde, men lader sig med lidt god vilje læse som Maria.
Navnet tages først i brug i Datrnrnrk i senmiddela lderen. Ifølge den katolske tro var
Mc1ria ikke et navn, man kunne anvende
som døbenavn, dertil var ærefrygten fo r
Jesu moder fo r stor. Først et godt stykke
efter reformationen vinder navnet indpas i
befolkningen, og med fle rnavnemoden i
1700-tallet stiger Maries popularitet på be11 3
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kostning af Maren. Bente, repræsenteret
med to belæg, er enten en udvikling af
Benedikte el ler dannet di rekte til mandsnavnet Bent, som for øvrigt slet ikke er
overleveret i materia let. For men Bente kendes fra 1400-tallet, men er ikke et navn, der
slå r a n i det øv rige Danmark fø r ind i
1900-tallet. 1 Sverige (og Skåne) var og er
det imidlertid ofte fo rekommende i formen
Bengtha.

Gruppe4:
Barbara, Melie, Sophie og Valborg er alle
nævnt i kirkebogen e n gang. At Mette kun
findes denne ene gang i materialet, kan virkelig overraske. Navnet, der er udviklet af
det tyske helgenindenavn Mechtild, er et af
bondestandens mest elskede navne i eftermiddelalderlig tid. Det indlånes først i Slesvig, fo r derefter at brede sig til de øvrige
dele af la ndet, men nå r aldrig at blive almindeligt på Bornhol m. Her er det kendt, men
ikke meget brugt. Sophie optræder kun
sammen med navne t Anne (Anne Sophie)
og er således en del af det fø rste og eneste
eksempel på :flernavnernoden blandt kv inderne. Helgenindenavnet Sophie, der indlånes i Danmark o. li 00, har været særdeles
populært blandt de danske dronn inger siden
m iddelalderen, men v inder a ldrig rigtigt
indpas i den danske bondestand. Barbara er
også et helgenindenavn. Den hellige Barbara reg nes ti l de fire store jomfruer (Barbara, Katharina, Margrethe og Dorothea),
men også som en af de 14 nødhjælpere.
Flere af disse nød hjælpere forekommer
hyppig t i nav ngivni ngen, men Barbara
blive ikke så populæ rt som visse andre. I
Sverige va r dy rkelsen af Barbara langt
mere udbredt. Her udv ikledes navnet til
Barbro, en form som også kendes på Bornholm . Det synes ikke at have haft den store
betydning, hverkeni senmiddelalderen e ller
for den sags skyld op gennem tiden. Heller
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ikke Marta (søster til Maria og L azarus),
kendt i Danmark fra 1100-tallet, spiller nogen rolle i den danske navngivning, om end
det findes belagt i hele landet. Valborg, af
tysk oprindelse og indlånt så tidligt som i
1200-tallet, kendes som navn på en abbedisse i Hildesheim. Det sy nes sparsom t belagt i den danske navn etradition, men bliver
ret så kendt i 1800-tallet under romantikken.
Kirsten, Karen, Margrethe og Anne bæres af mere end halvdelen af kvinderne i
Østerm arie sogn (52 %). I det øv rige Danmark e r rækkefølgen almindeligvis: Maren ,
Anne, Karen, Kirsten og Margrethe. Man
sav ner a ltså navnet i toppen - Maren - på
den bornholmske fre kvenslistes øverste del.
Det er i håndbøgerne udråbt ti l det absolut
populæ reste kvi ndenavn til alle tider i Danmark i middela lderen og la ngt ned i 1700-tallet, me n i den bornholmske navneflora har
det ikke vundet støne indpas. Det findes
skarn, men ikke i samme grad som i det øvrige land. Forekomsten i kirkebogen - syv
belæg - synes at svare så nogen lunde til
gennemsnittet i andre af øens ki rkebøger.
I et enkelt tilfælde optræder navnets opr indelige fo rm, Marine udv iklet af Marina ,
nav n p å en ret så ukendt helgen inde. Det
indlånes i Danmark i 1300-tallet og bliver i
løbet af 1400-tallet i formen Maren et af de
hyppigste navne, måske som erstatning for
Maria , som man i den katolske tid ikke
ku nne anvende. Nogen »afløser« for Maren,
skrevet Marne i sognets kirkebog, eksisterer ikke på Bornholm. De indlånte - kristne
- kvindenavne er på landsplan hovedsagelig
ko ncentre ret om Maren, Karen, Kirsten og
Mette, men også Anne og Margrethe spiller
en stor rolle i nav ng ivningen. Lidt færre synes at hedde Else, Johanne og Sidsel. Listen
over de populæreste pigenavne e r dog nogenlunde stabil fra la ndsdel til la ndsdel. 28
28 Fx Wegcncr & Kjær, 1978 s. 127 ff" Meldgaard, 1982 s.
205ff.
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Et godt stykke kan de populæ reste navne
i Østermarie sogn følge med, men Maren og
Mette hører hverken til sognets eller resten
af øens favoritter. Flere af navnene er som
hos mæ ndene af tysk relig iøs herkomst.
Dog tror jeg ikke, at man ska l se dem som
efterreformatoriske fo rnyelser. De fleste har
a llerede på det tidspunkt længe været i brug
i bondestanden og er snarere et udtryk fo r,
at man har haft behov for flere døbenavne,
end hvad der var tilgængeligt. Eiiers viser
navngivningen så nogenlunde samme tendens i sognet som på landsplan, når bortses
fra de ma nge folkelige former: Else, Elsebe,
Lisabeth , Hanne, Malene og Trine. Kun
Bente ku nne vel med en vis rimelighed anses fo r at være et egnsnavn blandt de indlå nte helgennavne.
Jeg har tidligere væ ret inde på ensidigheden i nav ngivningen på øen, hv ilket i særlig
grad gælder kvindenavnene. Her er ikke,
udover kapellerne viet til Skt. Anna og Skt.
Margrethe og de to kirker Vester- og Østermarie viet til Jomfru Maria, nogen beviselig grund til at holde befolk ningen fast i en
bestemt nav netradition med bagg rund i
sk ytshelgenerne. Der har altså været større
mulighed for at vælge frit, også når man
tager opkaldelsesskikkene i betragtning.
Man synes imidlertid ikke at have benyttet
sig deraf. Navnene er snarest at betragte
som en slags modenavne, i brug over hele
la ndet, næppe opkaldt direkte efter de
nævnte helgener, snarere er der tale om,
som ved de nordiske kvindenavne, at Nordens dronninger og folkev isens unge møer
har spillet en rolle, når barnet sku lle døbes.
Denne ensidighed løsnes de r med flern avnemoden - se nedenfor - lidt op for, ligesom
de mange kvindenavne afledt af mandsnavne bringer flere nav ne ind i den danske
navneflora , men nye, det er de ikke. Dem
skal vi langt op i tiden for at finde.

Nye 11avnemoder
Skikken med at give børn mere end et fo rnavn stammer med stor sandsynlighed fra
Tysk land, hvor fø rst adelen, senere også de
andre stæ nder tager moden til sig. I Danmark har C hri stia n IV fået æ ren af at have
indført skikken, som han sikkert har læ rt at
kende gennem sin tyskfødte dronning, Anna Cathrine af Brande nburg, og he ndes familie.29 Det er dog først fra 1611 han selv
benytter sig af det nye modefænomen, idet
hans efterfølgende børn - legitime såvel
som illegitime - får to fornavne, bl.a. den på
Bornholm så kendte L eonora Christine.
Moden slår hurtigt igennem i adel- og borgerstanden, og bondestanden følge r snart
efter. I Østermarie sogn e r der imidlertid
kun døbt to børn med mere end et fo rnavn.
Fenrik Claus Hansen Kofoeds søn med E lisabeth Gabrielsdatter Acceleye får i dåben
navnetJens Gabriel. Moderen var tidligere
gift med Jens Pedersen Kofoed. Deres førstefødte blev efter traditionen døbt Jens
efter Elisabeths afdøde mand . Navnet Gabriel fik han efte r sin morfar. Barnet døde
desværre tre uger efter fødslen. Derimod
ved vi meget lidt om det andet barn - en
pige. Hun fik i dåben nav net Anne Sophie
og benævnes som uægte i k irkebogen . Moderen var Johanne Hansdatter. Nogen udlagt barnefader nævnes ikke. Materialet er
a ltså ganske spinkelt, men det skal understreges, at man ikke har været helt ukendt
med flernavnemoden i sognet. Således bærer en af degnene to navne, Giert Philip (Simensen), men han døber blot sine børn med
et navn efter den ga mle tradition . Om navne
som Johanne og Bente er de første spæde
fo rsøg på at danne kvindenavne af mandsnav ne, en navnemode som slår igen nem i
næste århundrede, tør jeg ikke sige med de
sparsomme oplysn inger, kirkebogen giver.

29 Eva Mcldgaard 1990 s. 142
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Konklusion
Som det fremgå r af ovenst ående skiller
nav netyperne i Østermarie sogn sig ikke i
væsentlig grad ud fra, hvad v i møder i det
øvrige Danmark på den tid. He r findes nordiske navne, ind lånte nav ne - hovedsagelig
helgennavne, bibelske navne og tyske navne af religiøs og verds lig herkomst, ligesom
de forskellige udviklinger af helgennav nene
bl ive r taget i anvendelse. Går v i lidt tættere
på navnebestanden i sog net, ser v i, at hovedparten af navnene - d et gælder mandsnavne såvel som kvindenavne - næsten udelu kkende fo rekommer i østda nske ki lder.
D et skel mellem vestdansk og østdansk
navnetradition, som man ofte plæderer fo r,
står lysende klart her. Går vi e ndnu tættere
på, ser det ud til, at der e r adskillige fælles
træk i den skånske og bornholmske nav neflora, både hvad angår den ga mle nordiske
nav netradition og de n senere kristne. De n
gode kontakt landsdelene imellem har naturligvis også sat sine spor i nav ngivningen,
så gennemgribende at m an ligefrem kan
ta le om en fælles skå nsk-bornholms k navneskik, en sk ik som især spindesiden har
gjort flittig t brug af. På Bornholm a ntages
nav ne som Barbro, Bente, Mani Id ( < Mag nhild), navn på en skå nsk fol kehelgeninde,
og Signe at tilhø re denne fæ lles tradition.
Nå r det gælder mandsnav nene, ser de ud til
at være skåret over samme læst som de
skånske, jfr. Alfred Thom sen s over sigt over
skåns ke mands nav ne i C hristia n fTI 's ka ncell iregistra nter.30 Ses der bort fra navnet
Hans, som ikke har været he lt så almindeligt i Skåne, er overe nsstemmelserne mellem den skå nske navneliste og den bornholmske slåe nde. Det er der, som v i ska l se,
en g rund til, hvis v i gå r tilbage i tiden.
Kristendommen b lev ifølge Ada m af
Bremen officie lt indført på Bornholm år

30 Alfred TI1omscn, Danske Studier. 1926 s. 146
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1070 på biskop Eginos foranledning. Knap
100 år senere påbegy ndtes det store kirkebyggeri rundt om på Bornholm, hvoraf Aa
kirke, Østerlars, Nylars og Ny kirke e r
vægtige eksempler. Nogle taler Iigefre m
o m , at ki rkerne tillige sk ulle fungere som
forsva rsværker mod en mulig indtrængende
fjende, måske venderne. Bygherren skull e
efter sigende have været en afEg inos efterfølgere, biskop Eskil (d), der so m nævnt
rådede over det meste af Bornholm i
1100-ta llet. Efter kirkernes færdiggørelse
fulgte også den traditionelle he lge nindvie lse, og hvad va r da mere naturligt end at
a nvende de fra Lund kendte skytshe lgener.
Det ser i a l fald ud til, at stø rstepa rte n af de
helgene r, der har fundet vej ti l de bornholmske kirker, også er kendte helgenski kkelser i Lund med dom k irkens egen Skt.
Laurentius som de n forne mste. 31 Måske er
der ligefrem tale o m et rent skrivebordsa rbejde. Hv is det er tilfæ ldet, at de n bornholmske befolkning admi ni strati vt har fået
tildelt et sæt helgener af ærkebiskoppen af
Lund i fo rbindelse med kirkeind vielserne,
e r der også tale om en slags »forprogrammering« af den bornholmske nav neskik fra
l lOO-tallets midte, e n navneskik der fø rst i
1800-tallet få r nye impulse r. 32
Relationerne til de no rdtyske områder er
heller ikke ti l at komme udenom. Det ses
bl.a. af de forskellige indlånte navne af tysk
oprindelse, som er overleveret i sognets kirkebog. O m det nu skyldes indvandring eller
handelsforbindelser (de hanseatiske kø bm ænd) eller begge dele, ska l jeg ikke tage
stilling til ved denne lejlighed, men en del af
de på Bornholm nok så ke ndte slægtsnav ne
vidner helt bestemt om en nedertysk forbindelse i middelalderen,33 en forbindelse som
sikkert er fortsat lang t op i tiden.

3 I Jiirgen Ericson, I96 I-62 s. 3 I
32 Der tages i denne sammenhæng ikke stilling til diskussionen om sognene og sogne navnenes oprindelse
33 Bente Holmberg, 2007 s. I03
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Skt. Salomons Kapel
- mulige spor efter dominikanere
på middelalderens Bornholm
AfJohnny Grandjean Gøgsig Jakobsen
Hv is man taler om middelalderkirker på
Bornholm, v il de fleste ikke-bornholmere
nok først og fremmest tænke på øens fire
berømte rundkirker. Men der ha r været
ma nge andre interessante k irker på middelalderens Bornholm. He lt præcist havde øen
26 kirker i a lt, så vidt v i da kender ti l dem
(se figurs. 119). 16 af k irkerne var egentlige
sognekirker og de resterende ti havde formel status af»kapeller«, altså indviede kirkehuse, som ikke var sognekirker, men
hvor der alligevel foregik kirkelige handl inger i forskellige sammenhænge.

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen
(f 1968) er ph.d. i middelalderhistorie
og ansat som postdoc ved Nordisk
forskningsinstitut på Københavns Universitet. Han arbejder især med middelalderens bebyggelseshistorie og kirkehistorie, hvor han gennem de senere år har
specialiseret sig i Dominikanerordenens
virke i Danmark og Nordeuropa, der er
emnet fo r både hans ph.d . og postdoc.

Der.findes ganske få bevarede kirkerniner fiv middelalderen i Danmark. E11 afdem, »Skt. Salomons Kapel«,
findes pci Bomhol111s 11ordspids. Foto qf'Sascha Helsengren Ha11se11 2009.
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Hasle

+ Sognekirke
e

Kapel

Kirker og sogne på middelalderens Bom/101111. Købstadssog11ene 0111kri11g Hasle, Alli11ge, Svaneke, Nexø og
Gudhjem er.først udskiltfiv de respe/..1ive landsogne i 11yere tid. Ogsci Rø11ne 111e11es oprindeligt at have hort til
el la11dsog11, .for111e11tlig Knudsker sogn, hvo1ji-a det blev udskilt i se11111iddelalderen. Middelaldersog11e11es
grænser er på kortet rekonstruerede udfra nutidens sognegrænser og skal ikke lages alt får troende; det præcise grænse.forløb kan udmærket have ændret sig i de11 mellemliggende p eriode. Dette gælder ikke mi11dst på
det indre afoe11, hvor den såkaldte hojlyng side11 Arilds rid havde udgjort et.fælles græs11i11gsareal.for hele øen,
og dermed lå udenfor sognene. Udstrækningen af Højlyngen er her rekonstrueret ud.fin Videnskabernes Selskabs Kort jiv 1805. Først i 1832-48 blev Højly11gen inddraget i sognestrukturen og.fordelt imellem de tilstødende sogne, hvortil.flere afde mindre /..ystsogne blev tildelt e11klaver af det gamle .fællesområde.
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Det er om et af disse bornholmske middelalderkapeller, at denne artikel hand ler.
På Bornholms nordspids, på vestsiden af
klippepartiet Hammeren ga nske tæt ved
kysten, lå i middelalderen en kirke, der blev
kaldt Skt. Salomons Kapel. Ruinen af kirkebyg ningen ligger der endnu og g iver indtryk af kapellets udseende og størrelse, som
har været ga nske typ isk for sen middelalderens gudshuse. Der har fra begy nde lsen
været ta le om en forholdsvis enkel byg ning
i rektangulær form i læ ngdere tningen østvest.1 Til denne er de r senere tilføjet et vå120

benhus omkring indga ngen på kirkens sydside. Hovedbygningen er et såkaldt »langhus«, hvor kor og skib gå r ud i et, en byggesti I, der kendetegne r k irkebyggeri i
1300-tallet; inde n da v ille man normalt
gøre koret sm alle re og lavere end ski bet. I
In formation om kirkebygningen er, hvor andet ikke er anfort, hentet fm Danmarks Kirker: Bornholms Amt (DK) fra
1954, hvor Salomons kapel er beskrevet s. 329-334. Vor
viden om kirkebygningen s tammer fra Nationalm useets
udgravning og undersoge lse af stedet i 1923 under ledelse
af P.C. 1-lauberg, hvorefte r den da noget medtagne kir keruin
blev restaureret til det udseende, den har i dag.

SKT. SALOMONS KAPEL

Indgangen til kapellets vclbenhus set.fra syd. Det bemærkes, at døråbningen er spidsbuet på ydersiden og
bredbuet på indersiden. Mens døren, utvivlsomt ligesom de længstforsvundne vindue1; er muret op i brændte
teglsten (»munkesten«). så er murene i ovrigt op.fort i groft tilhugne kampesten, hvorimellem sprækker erfj1/dt
ud m ed brokker afteglsten. Foto afSascha Helsengren H ansen 2009.

udvendige mål va r kirken knapt 7 1h m bred
og 13-14 m lang; pga. en skæv vestgavl er
sydmuren kortere end nordmuren.
Kirkens mure var opført i groft tilhugne
ka mpesten suppleret med brokker af midde la lderens brændte mursten, de såka ldte
»munkesten«. Muren har været ca. I m
bred , hvilket har givet et indvendigt rum af
omkring 51h meters bredde og 11-1 2 m
langt, dvs. et indre fladeareal på godt 63 m2 .
Lokalhistorikere n Marius Kofoed Zahrtmann kunne i 1913 på den baggrund regne
sig fre m til, at ki rken ha r kunnet rumme

120 mennesker.2 En sådan beregn ing fo rudsætter imidlertid et kendskab ti l brugen
af middelalderens kirkerum, som historikere af i dag slet ikke tør hævde at have.
Men under a lle omstændigheder kan det
fastslås, at kapellet på Bornholms nordspids har væ ret jævnstort med mange af
samtidens landsbysognekirker i Skån e og
på Sjælland . Det va r altså langt fra noget
lille uanseel igt kapel, som Skt. Salomon
havde på Bornholm.
2

Zahrtmann 1913, 129.
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Koret var indrettet i østenden aflanghuskirken, hvilket i dag ses af resterne af alterbordets fundament tæt ved østgavlen. Fund
af knust glas indikerer, at kirken har haft
tre vinduer: et i sydmuren tæt ved østenden
og koret, et midt i nordmuren og et i vestgavlen. Indgangen til kirken gik gennem en
dør lidt vest for midten i sydmuren, hvorom
der 1idt senere end opførelsen af selve langhuset er blevet tilføjet et våbenhus. Indgangsdøren til våben huset e r lidt speciel,
idet døråbningen er spidsbuet på ydersiden
og bredbuet på indersiden, to sti larter, der
begge henhører »gotikken« fra perioden
1300-1550. Forhold ved hovedbygningens
materialer og murteknik svarer endvidere
til en udbygning af kirken i Rønne, der kan
dateres ti I første halvdel af 1300-ta l let ,
hvorfor opførelsen af kapellet på Hanuneren også traditionelt henføres hertil. Denne
datering støttes ydermere af fund af 12
mønter i kirkens gulv, hvoraf de syv daterbare stammer fra perioden 1300-1379; der
er i øvrigt tale om fire skånske og otte tyske
og polske mønter. Gulvet var lagt i fliser og
teglsten, foroven va r kirkerummet afgræn-

set af et fladt træloft, og hele bygningen har
været dækket af et teglstenstag med såkaldte »munke og nonner«-tagsten.
Kirken har ligget p å en grund, der har
væ ret omkranset af et stengærde. Nogen
kirkegå rd i traditionel forstand synes der
ikke at være tale om, idet der ikke er fundet
spor efter middela lde rlige grave på det indgærdede område. Efter middelalderen er
stedet derimod brugt som gravplads i
sjældne ti lfælde, formentlig ti l brug for
ilanddrevne, afsjælede legemer. Adgang til
kirkegå rden har gået gen nem en åbning i
gærdets sydside. Inden for denne indgang
er der fundet spor efter e n lille bygning,
sandsyn ligvis et træskur stående på et fu ndament af sten. På en plan over onuådet fra
1820 er huset indtegnet og benævnt »Munkebolig«.
Så meget kan siges om kirken på Hammeren ad arkæologiens og bygningshistoriens vej. Fra nyere tids skriftlige og kartografiske kilder kan vi desuden fastslå, at
kirken konsekvent betegnes som »Salomons Kapel« (som fx. på illustrationen s.
122). Dermed kan vi med ri mel ig sikker-

)

Udsnit qf'original-1-kort over Allinge-Sandvigs 111arkjorderfra perioden 1826-1860. På f..J1s/e11 lidt til højre for
midten ses indtegne/ »Salomons Capels Ruin« og umiddelbar! nord he1for i 111elle111 klippem e.findes »KapelsHavn «, 111ens »Kraukaase-Havn« ligger lidt længere nede ad kys/en. Bemærk bunden af ko111paspile11, der
angiver retningen (!/'nord; korte/ »hælder« al/så mod øst. © Kort & Matrikelsty re/sen.
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hed identificere kirkeruinen med ældre
skriftlige omtaler af et sådant Salomons
Kapel, også selvom disse ikke er ledsaget
af tydelige stedsangivelser.
Den ældste bevarede omta le af kirken er
fra 3. februa r 1379, hvor ærkebiskop N iels
Jonsen testamenterede en sølvske til Skt.
Salomons Kapel: »Item cape/le sancti Salomonis ibidem [dvs. in Borandaholmis]
unum coclear argenteum.« 3 Niels Jonsen
var æ rkebiskop i Lund, til hvilket ærkestift
middelalderens Bornholm hørte, og han
har sandsynligvis kendt personligt til kapellet, idet han ligesom de øvrige lundebisper yndede at opholde sig på den nærliggende bispeborg Hammershus. Det var da
også på Hammershus, at testamentet blev
nedfældet få dage før hans død. Det lokale
ti lhørsforhold fremgår bl.a. af, at han umiddelbart forinden i testamentet på samme
måde havde betænkt Ols Kirke med en
sølvske, en ære, der ikke tilfaldt nogen af
øens øvrige kirker eller kapeller. 4 Som det
fremgår af oversigtskortet s. 119, hørte Skt.
Salomons Kapel ligesom resten af Hammeren i middelalderen under Olsker Sogn.
Kapellet omtales ikke igen i noget skrif t
bevaret fra middelalderen. Næste omtale er
fra provsten Jens Pedersens præsteindberetning om bl.a. de gejstlige forhold på
Bornholm anno 1624. Her vidste han at berette, at »Der findes et stort, øde kapel ud
med havet, Sankt Salomon, hvor prædiken
holdtes i fordums dage, som menes for fiskerne.«5 Næste omtale refererer til året
1648, om end den først er viderebragt et
århundrede senere i den bornholmske amtmand Johan Christian Urnes optegnelser

3
4

Diplomatarium Danicum (OD) og Danmarks Riges Breve
(DRB) 4. rk. bind I nr. 484.
Den bornholmske Skt. Jorgensgård for spedalske, der sandsynligvis lå i Aaker sogn, fik dog et par messeklæder, mens
samtlige oens sognepræster blev betænkt samlet under et
med en prædikensamling og afståelse af et års bispeafgifter.
Efter Zahrtmann 1913, 131.

fra midten af 1700-tallet. Uvist hvorfra han
havde sin viden, så kun ne amtmanden berette, at i år 1648 lod byfogeden i Sandvig
nedtage træloftet på Salomons Kapel, hvis
tømmer han i stedet benyttede andetsteds,
og dertil lod han kapellets klokke overføre
til kirke n i Al linge. 6 Umiddelbart er der
intet der taler imod Urnes hævdede viden.
Arkæologiske genstandsfund inde i kirken
indikerer, at den endnu har haft tag i starten
af 1600-tallet,7 og en lille kirkeklokke dateret til 1400- e ller starten af 1500-tallet
findes endnu i tårnet på Allinge Kirke. 8
Når Peder Resen i det bornholmske bind af
hans Atlas Danicus fra 1670'erne ikke har
noget at melde om Salomons Kapel, kan det
yderligere understøtte, at kapellet på hans
tid blot har været at regne for en lyngbegroet, hengemt ruin. Helt dækket af lyng og
buske var det dog ikke, idet kapellet omtales som søkendingsmærke på Bornholms
nordspids i en navigationsrapport af Bagge
Wandel fra 1676, som Resen medtog som
tillæg til sit atlas,9 ligesom kapellet også er
afmærket på Wandels samtidige kort over
Born holm, som Resen synes kraftigt inspireret af ved udarbejdelsen af sit bornholmerkort.10 I 1745 beskrev førnævnte amtmand Urne bygningen som »et forfaldent
kapel«, 11 og bedre fik ruinen det ikke i
starten af 1800-tallet, hvor sten fra murene
blev anvendt til opførelsen af det nærliggende A llinge Batteri i forbindelse med
Englandskrigene. 12 Den med ældre tiders
forhold tilsyneladende ganske velinforme-

6

Efter Zahrtmann 1913, 131 - 132; Zahrtmatm i Trap 192 1,
614; og Bulmer 1926, 122.
7 DK, 333.
8 Uldall 1906, 134.
9 Resen 1670-80, 71.
I 0 Wandels kort over Bornholm er udgivet i Bornholmske
Samlinger bind 12, 84-85 (indskudt): Resens kort i Resen
1670-80, 4-5.
11 Urne 1745, 79.
12 Delle beretles af den lokale sognepræst L.A. Hjorth i en
præsteindberetning fra 1807. Danske præsters indberetninger (Bornholm...), 15.
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Udsnit qf Bagge Wandels sokort over Bom/10/111.fi·a 1676 med »S. Sa/01110111< længst 111od venstre; be111ærk at den geogrqfiske orientering cifkortet erforskudt, sciledes at nord skal søges i
kortets overste venstre hjørne. Fra Bornho/111ske Samlinger bind J 2, s. 84-85 (indskudt).

rede amtmand Urne kunne i 1745 desuden
supplere den hidti l overleverede v iden om
Skt. Salomons Kapel med oplysningen om,
at ».. derved skal efter Fortælling een Dee/
Huse have staaet og været en Præst ved
samme Capelle.« 13 Da Laurids de Thurah i
sin »omstændel ig og tilforladelige beskrivelse« af Bornholm fra 1756 formulerede
samme viden, som h an utvivlsomt havde
fra korrespondance m ed Urne, hed det, at
»Dette Cape/le skal i forrige Tider have
haft sin egen og særdeles Præst.« 14
Når Laurids de Thurah overhovedet ind-

drog Skt. Salomons Kapel i sin beretning
var det i øvrigt ikke så meget selve kapellet,
han fandt interessant, som det ki ldevæld ,
der i hans tid havde udspring tæt derved:
»Salomons-Kilde paa Hammern , ikke langt
fi·a Stranden, udvældende af et GravSted.«15 Til historien om Skt. Sa lomons
K apel hører således også Salomons Ki lde,
der ifølge de Thurah ».. endnu har meget
sødt og klart rindende Vand, som de Søfc1rende som ojiest, naar de komme paa denne
Kant, tage Forraad med sig paa deres Skibe.«16 Også Bagge Wandels a ll erede om-

13 Urne 1745, 79.
14 de Thurah 1756, 33. Laurids de Thurah synes at have trukket betydeligt på hjælp fra J.C. Urne (Rohmann 1957,
63-64).

15 deThurah 1756, 33.
16 deThurah 1756.108-109.
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talte navigationsrapport fra 1676 kunne
berette, at ».. ved St. Salomons Cape/ ved
Hameren hos Søen er en herlig.fersk Kilde
at.faa Wand af; Dog saa meget at den kand
tilstreke.« 17 Kilden skal uden tvivl findes i
det endnu eksisterende, delvist aktive kildevæ ld under k irkens sydvestlige hj ørne,
der er fø rt hen til en stensat brønd um iddelbart nordvest for kirken; kilden synes
således nærmest at løbe langs vestmuren,
hvilket måske forklarer dennes skæve retning.18
I moderne tid har man tillagt Sa lomons
Ki lde he lbredende og h ellig kraft, men
bortset fra selve dens bel iggenhed ved kirken, kendes der reelt ingen mundtlige eller
skriftlige traditioner for noget sådan. Eftertidens ofte entusiastiske jagt på middelalderlig overtro har uden konkrete belæg ført
mangen kilde tilbage »til gammel tid«, men
i princippet behøver mange af disse »hel1igkilder« - inklusive den ved Skt. Salomons Kapel - end ikke at have eksisteret i
middelalderen. Også efter m iddelalderen
ha r danskerne helt frem til 1800-tallet været flittige til at knytte religiøsitet og overtro til alskens naturfænomener. Salomons
K ilde kan både historisk og geologisk set
sagtens fø rst være udsprunget efter middelalderen og blot have fået navn efter kapellet . Umiddelbart er der intet ved kildens
stensætning, der gør den mulig at datere.
D et forhold , at kilden tilsyneladende har
fremtvunget en særegen skævhed i kirkens
vestgavl, understøtter imidlertid kraftigt, at
ki lden fo rmodentlig har eksisteret ved kirkens opførelse. Dermed ikke sagt, at kildens vand nødvendigvis har været anset af
kirkens brugere for helligt og/eller helbredende.19

17 Resen 1670-80, 73.
18 DK, 333.
19 Målinger forelaget i forbindelse med udg ravningen i 1923
viste fakti sk en lille grad af radioaktivitet i vandel (Bulmer
1926, 119).

Hvilket formål {jente Skr. Salomons
Kapel?
Så meget - eller lidt - fore ligger af konkret
viden om Skt. Sa lomons Kapel på Bornholm. Men hvorfor blev der anlagt et kapel
heroppe på Ham meren tæt ved kysten engang i starten af 1300-tallet, og hvad blev
det brugt til? Herom melde r hverken de
skriftlige eller de arkæologiske kilder noget. Eftertidens historikere har derfor fra
tid til anden forsøgt at komme med kva lificerede gæt herpå. De fø rste fremlagte fo rmodninger om kapellets brug stammer fra
midten af 1700-tallet, hvor middelalderkapellet forment! ig havde I igget øde hen i
mere end 200 år. Amtmanden J.C. Urne
kunne forklare den ensomt beliggende kirke med, at der ifølge ga mle fortæl li nger
engang havde stået »en del huse« ved kapellet.20 Andetsteds udbyggede han i 1756
fortælli ngen med, at det faktisk var byen
Sandvig, der oprindeligt havde ligget oppe
ved kirken på Hammeren, men at resten af
byen efter en brand i fordums tid var blevet
flyttet ned på sin nuværende plads. 21 Skt.
Salomons Kapel var altså kirke for et
»Gammel Sandvig«. Denne forkla ringstese
har imidlertid ikke fået noget opbakning i
eftertiden.
Laurids de Thurah så den hosliggende
kilde som årsagen til kapellets opførelse,
således at det ».formodentlig i de Papistiske Tider [dvs. i middelalderen] er opbygget til deres Andagt, som ofte søgte til den
derved værende herlige og .fortre.fJelige
Kilde".«. 22 De T hurah nævner intet om, at
kilden opsøgtes for sin eventuelle helbredende kraft, snarere tillagde han den en ren
forsyningsmæssig værdi for de fo rbipasserende søfolk. K irken synes ifølge de Tlrnrah an lagt med det formål, at når folk havde
20 Urne I 745, 79.
2 1 Ener Zalu·tmann i Trap I921 , 562; og Bulmer 1926, 120.
22 de Thurah 1756, I 08.
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fået slukket deres fysiske tørst, ku nn e de
passende efterfølgende også få dækket deres åndelige behov.
I tiden omkring udgravningen i 1923 var
især to loka lhistorikere interesserede i kapellets mulige forhistorie. Advokaten Johan
Bu lmer mente, at det var kilden, der havde
skabt kirken.23 Salomons K ilde måtte være
at regne fo r en af m iddela lderen s mange
he ll igkilder, hvorti l bornholmerne va lfartede for at nyde godt af vandets helbredende
og beskyttende kraft; især omkr ing Skt.
Hans aften, ku nne Bulmer levende beskrive, hvordan der festedes om krin g k ilden.
Og det var a ltså som hus fo r de n relig iøse
dyrkelse af den ne he il igkilde, at Skt. Salomons Kapel skulle være opført, mu ligvis
betjent med sognepræsten fra Olsker eller
en kapellan fra Hamme rshus. Selv den
sølvske, som ærkebispen skænkede kapellet i 1379, kunne Bul mer finde funktion for
i sin hypotese: ».. Kilden kunne ledes ind i
en Kumme (Skaal, Font) i Kapellet, og herinde har man altsaa gjort Brug af Vandet
og derved maaske benylfet den.foran nævnte Sø!vske.« 24 Som kapellets sandsynlige
bygherre udpegede ha n ærkebiskop Jens
Grand (1290-1302), en hyppig b ebo er på

23 »Der kan næppe være Tvivl 0111. m det er den \'ed Kapel/el

••ærende Kilde (lille Brond). der afgorende har begrundet
Opforelsen af Sa/omom Kapel. Kilden har altsaa uden
TvM Færel en afMidde/alderens hellige Kilde1; som Folk
har rnlfi1r1e1 ti/for ••ed Hjælp afdens ltmd atjiude Helsebodfår Sygdomme, og Kapellet maa saa/edes antages at
hare ljent til g11delig1 Brug. naar Folk paa beste1111e Dage
- især Sankt Hans Aften - i Talrighed indfandt sig 1•ed Kilden. Ved saadm111e Lejligheder kan Præsten fm Ols Kirke
eller en Gejstligfiri Ha111111ersl111s være kommet tilstede 1•ed
Kapel/el og ll(we prædiket og i det hele ledet de religiose
Handlinger wd Kildedyi*e/se11. Der er w/ ogsaa 1•ed saadanne Lejligheder kommet H1111delsfolk tilstede 1•ed Kapellet får a1 q(sæ11e visse Ting. ligesom der 1naaske er holdt
/Je1•ær111i11g l'ed Klippe1•ægge11e nær Nm11rlwl'lle11 11Km11kaas«... « Bulmer 1926, 11 8.
24 Bulmer 1926, 119. En sådan kumme på indersiden af muren
ud for en åbning i sanune kunne ganske vist konstateres af
P.C. Haubcrg ved undcrsogelsen af ruinen i 1923, men både
han og eftertidens bygningskyndige vurderede. at dette arrangement sandsynligvis ikke var oprindeligt (DK, 334).
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Ha mrnershus, hvorfra kildekapellet af Bulmer tænktes besty ret.
Johan Bulmers samtid ige medinteresserede i Skt. Salomons Kapels historie, lægen
Marius Kofoed Zahrtma nn, erkendte betydni ngen af en hell igki lde ved kapellet,
men mente dog ikke, at den alene k un ne
fo rklare kapellets opførelse: ».. næppe noget
Steds byggedes et Stenkapel ene.for en en/æ lt Aarsdagsf!ygtige Kildegæster.«25 I stedet fandt han, at forklaringen på Bornholms
ensomt beliggende kystkapeller skulle søges i senm iddelalde rens betydelige sildefiskeri: »Aaret rundt, ji-a Paaske til Allehelgen, har der saa!edes i Midde/alderen været travl Færdsel fra og til alle de smaa
Skærhavne, fra Kragkaas og Frennehavn,
af Landets Bønde1; som ved Hjemkomsten
have lakket Sankt Salomon og Hellig Anders for gæv Sejlads og godt Købmandsskab, inden de hastede hjem til deres Gaarde. Og i to Maaneder afAaret,.fra September til ind i Novembe1; har her været
Trængsel.« Denne særl ige trængsel om efteråret hang ifølge Zahrtmann sam men
med de store si ldemarkeder, som hansestædernes udsendte fiskere og købmænd holdt
ru ndt langs kysterne af den vestlige
Østersø. 26 At hanseflåden også søgte sildemarkeder på Bornholm levner ki lderne ikke tvivl om, men præcis hvor dette foregik,
fremgår sjældent tydeligt. Ikke desto mindre g ik Zahrtmann så vidt som at udpege
hansestæderne som kystkapellernes sandsynlige bygherrer og primæ re brugere,27 fo r
Skt. Salomons Kapels vedkommende endda udspecificere t til stæderne Braunsberg,
25 Zahrtmann 1913, 152.
26 Zahrtmann 191 3. 155-1 66.
27 »Ydermere la/er a/1fo1; al de 11ævnle Hcmsestæder hal'e

lade/ bygge disse Kapelle1; hvis OpfiJre/se sko11nes a1111aalle henfores til Tiderne omkring Aar 1300. (..) Naar de1
lidet 111æg1ige Gripsl'O/dfolte Tmng 1il ege/ Kapel og egen
Præsr i Ro1111e, vilde sikken de slærke projsiske Slæder ikke
1111drære disse Goder paa deres Fiske- og Handelspladser
paa /Jornholms Nordos1hs1 fin Aarsda/e 1il Allinge.«
Zahrtmann 19 13. 168-169.
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Muligvis var Østersøens rige sildefiskeri den bagvedliggende årsag til 01~fø relse11 afSkt. Salomons Kapel i
starten af i 300-tallet, idet kapellet kan have ligget ved et af sildemarkederne langs de bornholmske kyste1:
Angiveligt s!od sildene i11d imellem så tæt, at en hellebard k111111e blive stående afsig selv i sti111e11. Træsnit af
sildefiskeri fra Olaus Magnis Historia de gen tibus septenh·ionalibus fm i 555.

Elbing og Danzig,28 der havde en særlig tilknytning til Allinge-Sandvig: ».. her laa
deres Købmænd og fangede og saltede Sild
efter gammel Sædvane; her paa Allinge
Sognestrand, om end tre Kilometre fra den
nuværende Købstad, ligger ogsaa Kragkaas
Skærhavn med Salomons Kapel, og omkring dette opsloges sikkert Købmændsboderne paa Slædernes nu sanddækkede
Fed.« 29 Foruden de tre nævnte mindre hansestæder vides også Hanseforbundets større
byer som Li.ibeck, Hamburg, Rostock,
Stralsund og Greifswald at have udsendt fi-

skere og købmænd til senmiddelalderens
bornholmske sildemarkeder. 30 Tilmed tidspunktet fo r kapellets nedlukning kunne
Zahrtmann datere: »Tiden for de andre Kapellers [heriblandt Skt. Salomons'] Fo1fald
kan sættes til Ærkebisp Byrge Gunnarssøns
Dage. Da Lybækkerne i 1510 blussede Bornholm af kom ogsaa hans Sind i Brand; og
han lod Hansestædernes Kirker i sit Stift
lukke og lægge øde. Mærkes kan det, at Allinge Bykirke skønnes opfø rt j ust ved denne
Tid og saaledes kan være blevet Salomons
Kapels Afløser.« 31

28 l dag alle beliggende i Polen og med de polske navneformer Ornniewo, Elblag og Gdansk.
29 Zahrtmann 19 l 3, 169. Belæg for de tre nævnte hansestædcrs fiskerimæssige tilknytning til Alli nge-Sandvig er præsenteret afZahrtmann i Trap 1921. 562.

30 Om greifswaldemc i Ronne, se r.cks. Rasmussen 1992.
31 Zahrtmann 1913, 169- 170.
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Ligesom Marius Kofoed Zahrtmann afviste helligkilden som den primære fork lari ng på kapellets opførel se, således var
omvendt også Johan Bulmer ret afvisende
overfor sin modpa rts forklaringsteori:
»Naar man gør sig nærmerefortrolig med
Egnens Terrænforhold, maa man fin de
det helt usandsynligt, at der har været en
middelalderlig Fiskerby nær Salomons
Kapel eller overhovedet paa Hammeren.
Men ligesom Lejligheds.fiskere i Sandvig
ogsaa i vore Dage i nogen Maade benytter
den foran nævnte Havn Krokaas, ved hvilken de har en Smule Materialskur, og til
hvilken en gammel Sti fører fra Sandvig,
saaledes er det ikke uantageligt, at der i en
eller anden Periode C{f Midde/alderen har
ligget el Par simple Fiskerhytter nære denne Havn; men disse har i alt Fald siklært
været uden nogen Betydning til at begrunde
Opførelsen af Salomons Kapel.« 32 Heller
ikke tanken om polske og tyske besøgende
ved kapellet fandt Bulmer v idere besnærende: »Om Salomons Kapel(..) overhovedet har været beny tte/ af udenlandske
Sildefiskere og Sildeopkøbere er meget
usikkert.«33
Senere tiders historiske præsentationer af
Skt. Salomons Kapel har ikke bragt nye
fork laringsteorier til torvs. Generelt har de
i stedet va lgt at kombinere Zahrtmanns og
Bu lmers teorier, således at både et sildemarked og en hellig ki lde knyttes til kapellet, dog med størst betydningsmæssig vægt
til markedskirken. I Born holms-bindet af
Danmarks Kirker fra 1954 blev det fx således vurderet, at Zahrtmann havde gjort ret
i at identificere »fiske rne« i p ræsteindberetningen af 1624 med de hanseatiske stæders
udsendte fiskere og opkøbere i sildemarkedssæsonen, hvilket også de relativ t mange fundne nordtyske og po lske 1300-tals-

32 Bulmer 1926, 120-121.
33 Bulmer 1926, 121.
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mønter i kapel le ts gulv støtter: »Øens af
udlændinge besøgte fiskebaser må de1.for
have været mange af tal, hvilket gør det
sandsynligt, at beretningens fiskere ikke
alene har været de få lokale næringsdrivende, men en samlebetegne/se for alle
dem, det hanseatiske sæsorifiskeri drog til
stedet, hvor ærkebispens slot garnnterede
lov og orden.« 34

Hvem var Skt. Salomon?
Et sidste forhold, der har givet histor ikerne
anledning til spekulationer vedrørende Skt.
Salomons Kapel, er kapellets navngivende
helgen : hvem er i grunden denne Skt. Salomon? Den i eftertiden bedst kendte Salomon
er den bibelske konge aflsrael og søn af kong
David, og M.K. Zahrtmann synes da også at
have accepteret denne navngiver uden videre betænkeligheder - faktisk anså han navneforbindelsen som belæg fo r kirkens betydelige a lder: »Navnet er gammelt, - ingen
vier nu til Dags en Kirke til Jøde/ands magiske Konge.« 35 Johan Bulmer turde ikke helt
afvise den konge Iige navng iver, men åbnede
også op for andre tolkningsmuligheder: »Om
det er Jødelands gamle Kong Salomon eller
en anden Salomon, som Kapellet er benævn/
efter, kan ikke med Sikkerhed afgøres. Meget
muligt er Kapellet opkaldt efter en afdeflere
i Midde/alderen, ogsaa her i Norden og ved
Danmarks Ærkebispesæde, forekommende
højere katolske Gejstlige afNavnet Salomon.
Nogen pavekaaret Helgen afdette Navn læne/es ikke.«36 Helgennavnet va r dog ti lsyneladende ikke et spørgsmål, som ellers optog de
to samtidige og inte rnt uenige forske re i kapellets historie.

34 DK, 330. De otte udenlandske monter stammer fra Hamburg, Liineburg, Liibeck (2), Mecklenburg, Garz (på Riigen), Uznam (ud for Odermundingen}, Stargard (ved Szczecin) og Tyske Orden.
35 Zahrunann 19 13, 128.
36 Bulmer 1926, 116-117.
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Kort over udbredelsen af dominikanerkonven ter i 111iddelaldere11s Skandinavien og langs Østersø/,.yste11 ved
udga ngen af 1200-tallet med ma rkering af de 0111tre111/ige provinsgrænse1: I 1301 blev d en nordlige del af
provinsen Tet11011ia udskilt til en selvstændig provins ved navn Saxonia. Ved en ny provi11srefor111 i 15 17 overgik
konventerne i Reval, Haderslev og Slesvigjiv Dacia til Saxonia.

Heller ikke fra de n etablerede stednavne1itteratur er der megen hjælp at hente med
henblik på den salomoniske nav nebrug på
Bornholm og Christiansø. l det bornholmske bind af Danmarks Stednavne fra 195 1
menes kapel og ki lde opka ldt efter »en ellers ukendt helgen«,37 mens John Kousgård
Sørensen i Danma rks Sø- og Ånavne fra
1987 kæder Sa lomons Brønd på Chr istiansø
etymologisk sammen med de to Salomonstednavne på Bornholm, som alle værende
opkaldt efter »en ukendt lokalhelgen«. 38

Den første og hidtil eneste større overvej else om Skt. Salomons identitet fi ndes i
Danma rks Kirker fra 1954.39 Ifølge Erik
Skov, der stod fo r de historiske indledninger i seriens bornholmske bind, va r det
næppe videre sandsynligt, at man i den
kristne middelalderkirke ville titulere jødekongen som en helgen, og da endnu mindre
indvie en kirke til ham. Problemet er imidlertid, at middelalderens ellers ganske righoldige katalog over kristne helge ner næste n ingen ka ndidater ha r oplistet under

37 Danmarks Stednavne bind 10, 66-67 og 73 .
38 Danmarks Sø- og Ånavne bind 6, 20.

39 DK, 229.

129

JOHNNY GRANDJEAN GØGSIG JAKOBSEN

navnet Sa lomon. Blandt de få nævneværdige muligheder er to helgenkårede hertuger fra henholdsvis 500- og 800-tallets
Bretagne, men selvom en tredje bretonsk
helgen formentlig ha r givet navn ti I Skt.
Samson Kirke og-Kloster i Halsted på Lolland,40 så er der ikke noget, der umiddelbart
indikerer ti !svarende bretonske forbi ndelser til kapellet på Hamrneren.41 Det bedste
bud måtte ifølge Erik Skov være en norditaliensk dominikaner, brode r Giacomo
Salomoni, der døde i 1314.
Inden vi ser nærmere på ham, er det måske værd lige at give en kort introduktion til
den o rden, som broder Giacomo tilhørte.
Dominikanerordenen blev oprettet i sta rten
af 1200-tallet af den spanske kannik Domingo Guzman, på dansk ka ldt Domini k,
med det formål at prædike i overensstemmelse med den ortodokse katolske kirkes
læ re, for derved at forhindre kætteriet i at
brede sig. Dertil handlede Dominiks plan
om at give så mange som muligt af Europas
k ristne mulighed fo r at høre gode og overbevisende prædikener, der kunne læ re dem
at leve rigtigt og dermed hjælpe med ti I at
frel se deres sj æle. Ordenens egentl ige betegnelse i middela lderen var da også Ordo
Predicatorum, Prædikantordenen, og dens
medlemme r kaldtes fratres predicatores,
prædikebrødre; ofte sættes forkortelsen OP
efter en dominikaners navn for at vise ordenstilhørsforholdet. Fra 1400-tallet ka ldtes ordenens brødre i Skandinavien tillige
'sortebrødre' efter fa rven på deres kappe,
mens 'dominikaner'-betegnelsen er en ef-

40 Senest underbygget af Lars Bisgaard i et endnu upubliceret
symposieindlæg fra Det 28. T værfaglige Vikingesymposium i Odense 15 .05 .2009.
41 lfolge Lars Bisgaard kan den bretonsk-lollandske forbindelse mht. Ski. Samson bygge på, at vikinger har ltjembragt
Samsons relikvier efter plyndringer i Bretagne, og i princ ippet kunne en bornholmsk vikingjo på samme m5de have bragt rester af en Skt. Salomon med sig hjem til Hammeren. men i modsætning til Halsted haves der absolut ingen ind ikationer i kildemaicrialet p:\ noget sådant.
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ter-middelalderlig opfindelse. Dominikanerne tilhørte ligesom franciska nerne den
type af klosterordener, der kaldes 'tiggerbrødre' el ler 'tiggermunke', idet de ikke
måtte besidde ejendom og udelukkende
skulle ernære sig gennem almisser fra det
omgive nde samfund. Dominikanerne kom
til Norden i 1221, hvor de ved middelalde rens afslutning havde oprettet i alt 31 klostre fo r brødre og fire nonneklostre, der
tilsammen dannede en nordisk provins inden for ordenen kaldt Dacia. 15 af brødreklostrene lå i Danmark, hvoraf de nærmeste i forhold til Bornholm va r placeret i
Åhus og Lund. På Ø stersøens sydkyst fandtes nærliggende domini kanerklostre i Kammin og Greifswald (provinsen Polon ia),
samt i Stralsund (provinsen Saxonia).

Skt. Salomon kandidat / :
broder Giacomo Salomoni OP?
Giacomo Salomon i blev født ind i en venetiansk adelsfamilie i 1231. Hans fader døde,
da han endnu va r dreng, og hans moder g ik
derpå i kloster hos c isterc ienserne, mens
Giacomo voksede op hos sin bedstemode r.
Som 17-årig gik han selv i kloster hos dominikane rne, h vorefter han ge nnem et
langt I iv virkede som præst og prior i regionens fo rskell ige dom inikanerklostre, først
og fre mmest i Forli, hvo r han døde i 1314.
Når domi nikanerbrødrene i Forl i efterfø lgende mente, a t deres afdøde prior burde
helgen kåres, hang det bl.a . sa mmen med, at
han havde særlige evner: dels kunne ha n
gennem en form for ekstase se ind i fremtiden, dels havd e han ved flere lejligheder
været i stand ti I at helbrede lammelser hos
folk. Han havde også selv oplevet en mirakuløs helbredelse for kræft. Blandt Giacomos bedr ifter talte end videre, at han som
ung skriftefade r havde formået at få en lejemorder til at e rkende mordet på den dominika nske missionær Peter Ma rtyren, der
blev helgenkåre t i 1253. I 1315, tre år efter
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det med, at kapellets formodede stiftere,
æ rkebisperne i Lund, i denne tid på grund
af det anstrengte forhold til kongemagten
havde brug fo r allierede ved pavehoffet og
hos dominikanerne: »For/i 's apostel har

hans død, oprettedes en komite, der skulle
arbejde for at få Giacomo Salomoni kronet
til helgen. Helt lykkedes projektet dog ikke,
i hvert fald ikke lige med det sanm1e, idet
broder Giacomo aldrig blev rigtig universelt kanoniseret, men kun opnåede det forudgående og mere regionalt funderede t rin
på stigen, beatifikation, hvilket skete for
Forli i 1526 og fo r Venedig i 1568 - og for
hele Dominikanerordenen så sent som i
1622.42 I Forli og Venedig dyrkes han endnu
som loka l helgen i dag, hvor han ikke
mindst anråbes af kræftsyge.
Men hvorfo r skulle en nordi taliensk dominikaner få indviet et kapel til sig på
Bornholm ga nske få år efter sin død i 1314?
Erik Skov undrede sig da også selv lidt over
dette i Danmarks Kirker, men forklarede

ganske vist levet så fjernt fra Danmark, at
man helt uden forbeho ld måtte udskyde
ham til fordel for en ellers .fuldstændig
ukendt dansk helgen af samme navn, hvis
ikke netop de omved 1300 og lidt senere regerende ærkebispe1~ deriblandt proven9aleren !sarnus, alle under stridighederne
med kongemagten havde været mere end
almindeligt henvist til samarbejde med pavehoffet og den kirkelige centralorganisation, og vel ikke mindst til dominikanerne,
hvem inkvisitionen var overdraget, og som
udmærkedes af teologisk lærdom og kyndighed i kanonisk ret.«43 I eftertidens historiske præsentationer af Skt. Salomons Kapel synes denne udledning almindelig godtaget og geng ivet - f.eks. på den infor mationstavle, som Bornholms Kommune og
Skov- og Naturstyrelsen har ladet opstille
ved kapelruinen.
Jeg v il imidlertid hævde, at det er særdeles usandsynligt, at broder G iacomo Salomoni fra dominikanerklosteret i Forl i skulle være den navng ivende værnehelgen fo r
kapellet på Hammeren. Da j eg som dominikanerhi storiker for nylig stødte på historien, vakte det fo r det første en umjddelbar
undren hos mig, at N ordens dom ini kanere
i starten af 1300-tallet lige præcis skulle
have valgt denne uden fo r Norditalien el lers
aldeles uke ndte dominikanerhelgen. H vis
ærkebispen i Lund virkelig tilbød ordenens
nordiske prov incialprior at indvie et kapel
til en dominikansk helgen, var der e t par
mere oplagte ka ndidater at vælge imellem,
såsom Skt. Peter Ma rtyren, Skt. Thomas
Aquinas og orden sstifteren Skt. Dom in ik
selv. D ertil konuner, at det ville ligne mid-

42 Butler & al. 1995, 177.

43 DK, 329.

Den dominikanske S"1. Jakob Sa/0111011 a/Venedig,
beatus Jacobus S alomoni Venetus. Siden 1954 har
han været anset for den sanc/Jynlige helgen bag
navnet på B ornholms nordligste kapel. Billedet er
l1entetjiri websitet wwll(sa111ibeati.it.
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Men hvis ikke Skt. Jakob Salomon af Venedig, hvem var Skt. Salo mo ns Kapel så indviet til? Det offic ielle midde lalderlige helgenkatalog rumme r som nævnt reelt ingen
alte rn ative kand idater, men i en note til
Danmarks Kirke r nævnes faktisk endnu en
dom ini kansk mulig hed, som nok er en ekstra overvejelse værd: »Naturligst vil tanken

tydning af, at Salomon fra Aarhus nogen
sinde blev holdt.for hellig.«44
Broder Salomon af Århus er o mtalt i en
dominikansk krønike fra 1260'erne, Historia Ordinis Predicatorum in Dacia, de r
hand ler om ordenens etablering i No rden. 45
Krøniken består af tre dele, hvor beretningen om Salo mo n og de første domin ikaneres ankomst til Norden indgå r i den første.
Den anden del er en liste over de første dom inikanske prov incia lprio rer i Norden
(provinsen Dacia), hvoraf den sidste omta lte provincial døde i 1261, hvi lket i hvert
fa ld synes at datere den ne del af krøni ken.
D en sidste del omhandler oprettelsen af ordenens konvent i Tall inn, hvorfor man mener, at i hvert fald redige ringen af krøniken
i dens fo religgende for m sta mmer herfra.
Ifølge H istoria var Salomon født i Århus
og indtrådte i Domin ikanerordenen i 1220
under et stud ieophold i Verona. Året efter
blev han af Dominik selv udpeget til at
væ re den, der skull e br inge ordenen til
Danmark. Med anbefalingsbreve fra Domini k og paven fik Salomon til opgave at opsøge den danske kong Valdemar Il og ærkebiskop Anders Sunesen for at bevæge
dem ti l at tage imod o rdenens brødre. Et
sådan dominikansk anbefali ngsbrev fra
pave Honorius III til kong Valdemar Il er
endnu beva ret. 46 Broder Salomon rejste fra
Norditalien ad landevejen til Brugge, hvorfra han fo rtsatte rejsen no rdefter ti l søs.
Imidlertid blev hans s kib fanget af tåge og
en frygte Iig storm, der bragte det så langt
p å afveje som til N idaros i de t nord lige
Norge. Herfra vandrede han gen nem fjeldene ned til Oslo, hvorfra han endelig nåede til K øbenhavn . Efter at have udstået

falde pci den broder Salomon fra Aarhus,
en qf ordensstifteren S. Domingo de Guzman's .følgesvende, som støttet af kardinalen Gregora.fCrescentia, der ved denne tid
opholdt sig i landet, fik oprettet det første
danske dominikanerkloster (i lund 1222).
Imidlertid finder vi ikke den svageste an-

44 D K, 334 (note 5).
45 En nærmere præsentation afkronikcn og dens udgive lseshistorik er sammen med selve originalleksten og en dansk
paralleloversættelse webudgivet af undertegnede på www.
jggj.dk/HOPD.htm.
46 Udgivet i DD (med dansk oversættelse i DRB) l . rk. bind V
nr. 194.

dela lderens kirkeindvielsesm ønster særdeles dårlig t, at man so m biskop skulle lade
indvie en af bispekirkens egne kirker e ller
kapeller til en ord ensgejstlig helgen for at
tækkes de n pågældende orden. Det ville set
med datidens øjne slet ingen men ing give.
Om noget sku Ile æ rkebispen skænke selve
kapellet ti l Dominikanerordenen eller give
dem særlig gode beføjel ser ti l at prædike i
kapeller og kirker p å Bornholm ; at få et kapel opkaldt efter en for bornholmerne
ukendt italien sk d ominikaner ville ingen
værdi have for ordenen. De vægtigste argumenter imod teorien er dog dels, at broder
Giacomo Salomoni for det fø rste slet ikke
havde Kirkens anerkendelse som dominikan sk helgen føre nd i 1500-tallet, de ls at
han selv da ikke kendtes som Skt. Salomon,
men der imod kun - om overhovedet - bar
Salomon so1n et identificerende tilnav n til
sit ege ntlige h elgennav n, der på latin va r
beatus Jacobus Salomon i, »Skt. Ja kob Salomon«, men lige så ofte kaldtes beatus
Jacobus Venetus, »Skt. Jakob af Venedig«.
End ikke dominikanerne selv ville a ltså
have vids t, h vem denne »Skt. Salomon«
tilknyttet kape llet på Hammeren var!

Skt. Salomon kandidat 2:
Broder Sal01no11 a.fÅrhus?
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Derfindes ingen kendte bevarede billeder afdanske dominikanere jiu middelalderen, og de1.for heller ingen af
broder Salomon afArlws. Med mindre han da skulle være en qf'de do111i11ikanerbrødre, der er afbildet 1xi altertavlen i den dominikanske klosterkirke i fødebyen Arhus, og hvis identitet ikke kanj(1stslcis med sikkerhed.
Detalje//'(/ maleri pci altertavle i Ar/tus Vor Frue Kil*e,for111e11tlig udført afClaus Be1g ca. 1509.

stor møje og fare både til vands og til lands
fik den århusianske broder Salomon en
varm velkomst i sit hjemland, hvor ærkebiskop Anders Sunesen ifølge krøniken besluttede, at alle danske stifter skulle have et
kloster af Dominiks orden, og som det første af disse oprettedes i 1222 et konvent i
ærkebispestaden Lund. Brode r Salomon
nævnes ikke igen i krøniken og kendes ikke
med sikkerhed fra andre samtidige kilder.
Det er dog muligt, at han er identisk med
den broder Salomon (frater Salomoni), der
i 1257 blev betænkt med 5 mark af g revinde Ingerd af Regenstein i dennes testarnente.47Det fremgår ikke eksplicit hvilken
orden eller konvent denne broder Salomon
tilhørte, men han står oplistet i testamentet

47 OD 2 rk. bind I nr. 240.

imellem dominikanerkonventet i Roskilde,
en broder Åstred og gua rdianen ved Roskildes franci skanerkloster, hvorfor det er
sandsynligt, at han var tilkny ttet et af Roskildes to tiggerklostre.
Som det ganske r igtigt anføres af Erik
Skov i Danmarks Kirker, så haves der ingen andre belæg for, at de n dominikanske
broder Salomon af Århus skulle være blevet helgenkåret. Omvendt må vi også konstatere, at vi heller ikke har nogen andre
oplagte, kendte helgenk:årede Salomon'er at
vælge imellem, hvilket må berettige en søgen efter potentielle loka lhelgenemner
blandt tidens hellige mænd af dette navn
kendte i Østersøområdet. Og for mig synes
den århusianske Salomon her at være den
mest oplagte kandidat. Rimeligheden af
denne påstand kan afprø ves gennem fire
spørgsmål.
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1. Hvad skulle berettige en helgenstatus hos
Salomon afÅrhus?
Vi har intet kendskab til, at broder Salomon
af Århus skulle have lidt en martyrdød, eksempelvis på Bornholm, så en mere udramatisk vej til Paradiset må fo rmodes. Gud
kunne ifølge middela lderens religionsopfattelse også finde på at helgenkrone a fdøde
mænd og kv inder, der i deres jordiske liv
havde levet særligt fromt og gennem deres
gerninger forsøgt at fremme Kirkens sag og
uselvisk slidt for at redde sine medmenneskers sjæle. Måtte personen undervejs afsige
sig personlige privilegier og døje med megen møje og fare for eget liv, så viste han
eller hun allerede der sit potentiale for Guds
udvælgelse. Og dette er jo egentligt præcis,
hvad den føromtalte krønike beretter, at Salomon gjorde. Før sin indtræden i Dominika nerordenen i Verona ha r han rimeligvis
været i byen i embeds- eller uddannelsesmæssigt medfør, og må således forventes at
have været en ung mand af god familie og
med gode karrieremuligheder foran s ig.
Dette opgav han til fordel for Dominikanerordenen, hvis mission var at sprede Guds ord
ti I resten af verden og dermed i sidste ende
redde så mange sjæle som mu ligt. For Salomons vedkommende var der tale om d anske
sjæle, idet ha n jo fik til opgave at introducere Dominikanerordenen i Daim1ark, og på
den lange og besværl ige rejse herop måtte
han udstå store prøvelser både på Nordsøen
og gennem de norske fjelde, hvor han kun
akku rat undgik druknedøden gennem miraku løs indgriben af ordensstifteren selv.48
48 I kroniken berettes det sAledes, at »For mens skibe/ blev

kas1e1 hid og did på soen. næsten dække! afbolgeme. og
alle, hinsides al menneskelig hjælp, ventede p<i denne bitre
dadens dom og påkaldte Gud afhele deres hjer/e1; sll for11æv111e broder Salomon den salige Dominik. som samme
rir Far vandre/ hen til Hi111111ele11s rige. holde skibe/ oppe
med sine arme. Derejier kom broder Sa/0111011 med stor
111ojso111111elighed på grund af11ji-e111ko111111elige veje og lw1•e1s f are1; ved den ædle /11; Skule Jads hjælp.fm Nidams til
Kobe11/um1. og derfandl han ærkebiskoppe11.«.
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I København bevægede broder Salomon ærkebispen til at lade Dominiks orden få klostre i hvert et stift, og senere prises han i
krøniken for med sin gode uddan nelse og
veltalen hed som tolk at have l~ulpet kardinallegaten Gregor di Crescentia i dennes
arbejde i Danmark. Salomon af Århus var
altså gjort af samme stof, som tidens andre
lokale helgener, såsom abbed Vilhelm af
Æbelholt i Nordsjælland.

2. Hvordan ville Salomon af Århus blive
anerkendt som helgen ?
Hvornå r eller hvor Salomon af Århus er
død og begravet vides ikke, men fredeligt
afdøde personers helgenværdighed v iste sig
typisk ved, at der efterfølgende spredte sig
behagelige dufte ved deres grav, hvor små
og store mirakle r endvidere ville ske. Sandsynligvis har broder Salomon fundet sit
endelige hvilested ved et dansk dom in ikanerkloster, f.eks. det han selv havde været
med til at stifte i Lund, så hv is Gud efter
døden havde taget ham ti l sig som helgen,
har det i givet fald været i k losterkirken, at
hans medbrødre har bemærket at noget
mærkværdig t skete. Klosterets prior v ille
informere provincia lprioren derom, og
sammen ville de underrette den lokale biskop - i Lunds tilfælde ærkebiskoppen.
Derti l e r der sikkert gået meddelelse v idere
ti I Do min i kanerordenens øverste ledelse,
men om også paven er blevet involveret er
ikke sikkert - det va r i hvert fald ikke nødvendigt. Dominikane rne i Forli dyrkede
førnævnte Giacomo Salomoni som lokalhelgen i deres kloster længe inden de pavelige godkendelser begyndte at kom me i
1500-tallet, og det samme gjaldt ordenens
store k lostergrund lægger i 1200-tallets Polen, broder Jacek Odrowaz eller »Skt. Hyacinth«, som de lokale i Krakow vidste var
blevet helgen kronet af Gud længe før pave n
gav dem papi r herpå i 1594. I anden halvdel
af J 200-tallet foregik herhjemme på sam me
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måde en livlig helgenkult med centrum i
R ingsted omkring den myrdede kong Erik
Plovpenning eller »Skt. Erik«, der aldrig
fik pavelig godkendelse som helgen. Kurien
i Rom behøver a ltså ikke at have haft noget
kendskab ti l en dansk Skt. Salomon. En
bispelig anerkendelse var dog nødvendig,
hvis helgenen skulle have status uden fo r
klosteret og ordenen, og biskoppen ville til
dette formål nedsætte en undersøgelseskom ite, der de ls skulle efterprøve vidneudsagnene om de hævdede mirakler, dels undersøge om den påståede helgen havde ført
et liv, der kunne berettige til helgenstatus.
Indvielsen af et kapel til Skt. Salomon på
Bornholm ved indgangen ti l 1300-tallet
kan altså ses som en mulig indikation på, at
æ rkebiskoppen i Lund har fundet en sådan
eventuel komites rapport fyldestgørende
for opnåelse af helgenstatus - i hvert fald i
Lunde stift. Den udførlige omtale af broder
Salomons bedrifter i krøniken Historia, der
som nævnt menes at stamme fra midten af
1200-tallet, kan således meget vel tænkes
at bygge på et hagiografisk materiale, som
dominikanerne i g ivet fald selv ville have
indsamlet, redigeret og stillet til rådighed
for en eventuel undersøgelseskomite.

3. Hvilke motiver havde dominikanerne og
ærkebisperne til at få Salomon af Arhus
helgenkåret?
Nutidige historikere har ofte svært ved at
tro på mirak ler, men uanset hvad der kan
væ re foregået af fantastiske ting ved broder
Salomons ukendte gravsted, så havde både
dominikanerne og ærkebisperne også mere
pragmatiske grunde til at anerkende Salomons helgenstatus. For dominikanerne i
Danmark og i hele den nord iske prov ins
Dacia ville det være en betydelig fjer i hætten, hvis man havde sin egen ordens- og
provinshelgen. Dette ville være med til at
understrege ordenens berettigelse og vigtig heden af dens arbejde i Norden over fo r

danskerne; Salomon bragte Dominikanerordenen til Danmark, og fo r dette havde
Gud gjort ham til helgen. Derti l kan det
også have haft betydning, at ordenen med
en helgenanerkendelse havde fået æ rkebispernes anerkendelse - igen. Anders Sunesen havde som sagt givet brødrene en hjertelig velkomst tilbage i 1220'erne, men siden midten af 1200-tallet havde især Jakob
Erlandsen og til dels hans efterfølger Jens
Grand haft et temmelig anstrengt fo rhold
til domini kanerne, der under ærkebispestridighederne i anden halvdel af 1200-tallet
havde været ivrige støtter afkongepartiet.49
Fra omkring indgangen til 1300-tallet synes de danske domini kanere imidlertid at
have forladt den kongevenlige linie, og både kapelopretteisen på Bornholm og en
eventuel dominikansk helgenkåring i Lunde stift kan altså være udslag af en politisk
v igtig forsoning ime llem dominikanerne
og ærkebisperne - i Danmark i almindelighed og i Lund i særdeleshed . Udover at æ rkebispen med sådanne træk kunne knytte
de indflydelsesrige dominikanere ti l sin
sag, så var det næppe heller uinteressant for
Lunds ærkebiskop dermed e ndelig at få en
lokal helgen i sit stift. Sådanne eksisterede
der allerede adskillige af i Roskilde stift, og
også bl.a. Viborg stift og det svenske Uppsa la ærkestift havde sine lokale helgener.
Det kunne vel ikke væ re rigtig, at Gud ikke
også lod mirakler ske ved helgengrave i
Lund, Danmarks og Nordens vigtigste kirkecentrum? Endelig ka n det anføres, at
ikke mindst i tiden efter år 1300 var en sådan ærkebispelig ane rkende lse generelt
værdifu ld fo r dominikanerne, idet en omstridt pavebulle, Super cathedram, dette år
indskræ nkede tiggerordenernes rettigheder
i hele E uropa. 1praksis ændrede bullen nok
reelt ikke på så meget endda, men den gjorde i hvert fa ld, at det i tiden efter var r igtig

49 Gallen 1946, 29-32 og 69-76; Jakobsen 2003, 16- 18.
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I eftertidens liistorieskrivningfi·e111stilles Do111inikanerordenen og bispekirken ojie so111 to rivaliserende
grupper i ko11k11rre11ce 0111 magt og penge på 111iddelaldere11s religiose marked. lndi111ellem var de da
ogsc1 i indbyrdes oppositio11, som.feks. under cerkebispestridighedem e i Da11111ark i anden halvdel C!l
I 200-tallet, 111enf år la11g1 det meste afmiddelalderen melder kilderne både i Danmark og det ovrige
Europa samstemmende 0 111 et endog som regel særdeles godt samarbejde imellem de to gejstlige parte1: Dette gælder ogsc1 111e//e111 dominikanerne og
domkapitlet i lunde ærkestift op gennem I 300-talJet. Billedetforestiller e11 dominikaner og en biskop,
Sid. Dominik og Skt. Nikolaus. side 0111 side. Detalje
.fi"a alterbillede af Fra A11gelico 143 7.

overmyndighed - en slags mniddela lderkirkelig smiley-ordning«, om man vil.
At det netop va r ærkebiskop Niels Jonsen,
der i modsætning til sine forgængere og efterfølgere i sit testamente betænkte Skt. Salo mons Kapel, gør os ikke meget klogere på
kapellets baggrund. Æ rkebispen var i hvert
fa ld ikke specielt uvenl ig stemt over for stiftets dom ini kanere. I samme testamente betænkes det dom inikanske konvent i stiftsbyen Lund således med en mark sølv, hvilket byens nonne - og franciskanerk loster
også fik, men dertil skænkedes dominikanerbroderen Bent af Åhus en bog, der menes at være den dominikanske mester Thomas Aq uinas' teologiske storværk Summa
Theologia. En prædikensamling, som ærkebispen gav ti I de bornholmske præsters fælles eje, kan ikke identificeres, me n også den
kan meget vel have været dominikansk, idet
sådanne dominikanske værker vides at have
været ganske populære ved do mkapitlet i
1300-tallets Lund. 51

4. H vo1jår lige indvie et kapel pc/ Bornholm
til en dominikansk Skt. Salomon C!fÅrhus?

fornuftigt af dom inikanere og fra nciskanere at stå sig godt m ed den lokale bispemagt, der sad med nøglen til tiggerklostrenes priv ilegier og virkernu lig heder. 50 Og
nok så vigtigt va r det også fo r de respektive
ordener at signa lere til omverdenen, at de
nød en sådan gu nst hos Kirkens regio nale

Så vidt vides blev der aldrig oprettet et eneste kloster på middelalderen s Bornholm.
Nogen videre god forklari ng herpå haves
ikke. Jeg er ikke på vej til at udfordre denne
historiske kendsgerning med et fors lag om ,
at der har ligget et domin ikanerkloster på
Ha mmeren. Men at der ha r været dom inikanere på middelalderens Bornholm, finder
jeg bestemt sandsynligt. De to tiggerordene r af domin ikan ske og fran ciskanske
brødre er ge nnem tiden blevet behandlet af
historikerne som et næsten udelukkende
bymæssigt fænomen, og det er da også korrekt, at så godt som a lle deres klostre lå
inde i byern e, men faktisk foregik en ganske betyde Iig del af deres arbejde med at

50 Jakobsen 2008, 146-1 50.

51 Jakobsen 2008, 53-54 og 68.
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prædike, tage imod skriftemål og indsamle
almi sser i landområderne uden fo r bye rne.
Fra midten af 1200-tallet arrangerede begge tiggerordener det således, at der ti l hvert
konvent blev udstukket et tilknyttet landområde, e n termin , hvori kun dette ene af
ordenens konventer måtte udsende brødre
for at ter minere, dvs. prædike og tigge. 52
Bornholm har uden tvivl indgået i terminen
ti 1 et af dominika nernes klostre i enten
Lund eller Åhus, mens det i franciskansk
sammenhæ ng formen ti ig har været termins brødre fra konventet i Ystad, der sendtes hertil. At de måtte krydse vandet i deres
terminering afskræ kkede bestemt ikke dominikanerne. I Norge vides 1400-tallets
domini kanerkonvent i Bergen f.e ks. at have
udsendt en broder omkr ing 1000 km over
Norskehavet til Lofoten, hvor han fungerede som præst og skriftefader fo r fi skerbefolkningen i vinterhal våret. 53 I det hele taget synes Dominikanerordenen i Nordeuropa at have haft et nært forhold til søfolk
og fiskere. 54 I Sverige drog brød re fra Sigtuna de godt 50 km ud til østkysten , hvor de
prædikede og holdt messe for fiskerne der.55
På kirkegården i Oravais i den nordvestfinske skærgård står en stor sten, ka ldt ' Rosen kransstenen', hvor bl.a. dominikanske
præster menes at have holdt g udstjeneste
under åben him mel for tilrejsende svenske
fi skere. 56 l 1230 lod kong Valdema r II anlægge et fyr på Falsterbo Rev af hensyn til
de søfare nde, hvilket skete efter anmodning fra fo rmentlig lybske dominikanere. 57
Og da slesvigske fi skere i 1250 fandt I iget
af den my rdede kong Erik Plovpenning i
Slien, var det måske ingen ti lfæ ldighed , at
de valgte at bringe deres uhyggelige og po-

litisk fa rlige fa ngst op til netop byens dom in ikanerkloster. 58
De nordtyske hansestæder langs Østersøkysten vides ved flere lej lig heder ligefrem
at have indgået aftaler med hjembyens lokale domi nikanerk loster om at få præster
fra konventet med sig ud på sørej ser i Østersøen, uanset om det som fo r byen Rostock
drejede sig om feltpræster til forestående
militæ rtogter imod Danmark,59 eller om
det va r de dominikanerpræster, som bl.a.
skibene fra Stralsund, Rostock og Li.ibeck
bragte med sig til de skå nske sildemarkeder
på Falsterbo og Skanør.60 Tilstedevæ relsen
af tyske domini kanere på Skånemarkederne var en evig torn i øjet på de danske dominikanere i Lund, der mente deres termineringsrettigheder krænket derved, men i
nationaljuridisk sammenhæ ng nød hansestædernes stadepladser på sildemarkederne
faktisk samme status som nutidens ambassadegrunde - i markedssæsonen va r de at
betragte som de respektive byers egenjord,
og på tysk grund, hævdede de tyske dominikanere, behøvede de kun hansestædernes
tillade lse til at være. Sagen afstedkom en
årelang strid ordensprov inserne ime llem,
der a ld rig fik nogen entydig afgø re lse; i
praksis synes den mest udslagsg ivende faktor at have været, om det var den danske
konge eller de tyske stæder, der stod stærkest i deres interne magtforhold på det
g iv ne tidspunkt. 61
Skulle dominikanerne i Norden ved indga ngen ti l 1300-ta llet p ege på en af deres
medbrødre, der va r særlig eg net til at være
helgen, måtte det være Salomon af Å rhus,
der kun ne betragtes som ordensprovinsens
stifter. Set med dominika nske øj ne burde

52
53
54
55
56
57

58 Scriptores Rerum Danicorum (SRD) bind I, 24 og 209;
SRD bind IV. 24.
59 Ulpts 1995. 242; Jakobsen 2008, I03.
60 DD 3. rk. bind V nr. 249; DD 4. rk. bind li nr. 370; Vorberg
19 11 nr. 20; Karlsson 190 1, 39: Ulpts 1995 , 3 11.
6 1 Jakobsen 2008. 88-9 1.

Jakobsen 2008. 76- 11 5: Jakobsen 2009.
G allen 1998, 145.
G allen 1958, 180: Jakobsen 2008, I02- 104.
Gallen 1998, 145.
Gallen 1998. 140.
O D I. rk. bind IV nr. I 02.
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Salomon desuden have appel til søens folk,
idet han jo selv havde udstået store fa rer på
sin sørejse fra Brugge til N idaros, og faktisk gennem hjælp fra o rden sstifteren Dominik havde reddet hele besætningen fra
skibbrud. Internt i Dominikanerordenen
va r det heller ikke du mt at benytte netop
Skt. Salomon som værnehelgen for et markedskapel på Bornholm, idet han jo som
manden bag det fø rste dominikanerk loster
i Norden i særl ig grad repræsenterede ordenens nordiske provi ns Dacia, en kærkommen markering over fo r eventuelle påtrængende tyske dominikanere på hanseatisk
sejlads i den vestlige Østersø.
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Nordens dominikanere var i /Jøjere gmd end deres
ko11ti11e11ta/e 111edbrodre afhængige af transport til
sos, med alle defare1; som dette 111edforte. Da ordenens brødre e11dvidere, jcev1!før de11111obilitet der lå
i deres geming, var nødsaget til at rejse mere rundt
i Norden end klosterbrødre cifandre orde11e1; har de
sandsynligvis lwji ganske tæt ko11ta/..1 medjiskere og
købmænd tilknyt/et skibsfarten p å Nordsøen og
Østersoe11. Bi/ledet /Jer forestiller egentlig dominikaneren Petrns de Crnce, der sejler over Middel/Javel og f.71æ/er ved Den Hellige Grm~ 111e11 det kunne
i princippet lige så godt illustrere, /Jvorda11 nordiske
eller tyske dominikanere ankom med skib til Bom/Jo/m og /Jer /arre/lede gudstjeneste ved et alter
nær borgen Ha111111ers/111s. Tegning i pilgrin1ssh-ift
af ukendt k1111st11e1; 11111/igvis Fra Angelica, J417.
© Harvard College librmy
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Har der været dominikanere på Bornholm
og ved Skt. Salomons Kapel?
Om Han saen også bragte tyske eller polske
dominikanere med sig til sildemarkederne
på Bornholm er ikke til at sige med sikkerhed. Kilderne melder intet derom. Men hvis
de havde egne præster med sig til k lippeøe n, er det højst sandsynligt, at nogle af
dem - om ikke dem alle - har været dominikanere. Når f.eks. et købmandsgilde fra
Greifswald i 1300-tallet lod oprette og drive
et kapel ved Skt. N ikolai Kape l i Rønne,
e r det ikke utænkeligt andet end at medbragte polske dominikanerpræster kan have stået for messerne her. Dette ka n måske
ligefrem være forklaringen på, at det i et
brev fra 1380 hedder, at greifswaldernes
virksomhed i kirken ikke måtte være ».. .til
skade for sognepræsten sammesteds,«
hvortil der på denne tid formentlig sigtes til
sognepræsten i Knudsker, hvorunder bykapellet i Rø nne da sandsyn ligvis endnu
hørte. 62 Men også lokale, dvs. skånske dominikanerbrødre kan have gjort tjeneste for
de udenlandske handelsbesøgende. Overalt
langs de skandinaviske kystbyer, hvor Hansaen fra tid til anden lagde til, har vi beretni nger om, hvordan fremmede fik dækket
de res k irkelige behov hos lokale dominikanere.63 F.eks. v iser gavm ilde testame nter
fra li.ibeckborgeren Heinrich von de Brincke i 1357 og stralsundborge ren Johann Zepelin året efter, at de følte sig åndeligt knyttet til domini kanerne i henholdsvis Åhus,
Lund og Helsingborg, i hvil ke byer de tilsyneladende ofte har opholdt sig pga. deres
arbejde.64 I Bergen, hvor Hansaen havde
eget kontor, havde et tysk købmandsgilde
oprettet et sidekapel i byens dominikaner-

62 OD 4. rk. bind I nr. 442; DO 4. rk. bind Il nr. 35; Damnarks
gamle Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen bind I nr.
96; Rasmussen 1992, 61-64 og 67.
63 Jakobsen 2008, 172-1 74
64 DD 3. rk. bind V nr. 54; DD 3. rk. bind V nr. 11 4.

kirke,65 og i det hele taget synes den nære
forbindelse imellem tyskerne og dominikanerne her længe at have gj ort dom inika nernes fo rhold til byens domkapitel særdeles
belastet. 66 Ud læ ndingene kendte Dominikanerordenen hjemmefra og var så ledes
bekendt med hvordan det fo regik hos dem,
hvortil de veluddannede dominikanerbrødre ofte må have udgjort det mest fremmedsprogky nd ige element i de skand inaviske
byer. Udover at holde messe fo r eksempelvis tyske købmænd og tage imod deres
skriftemå l, så har domi nikanerne også
kunnet fungere som en slags lokale konsulenter og mæglere i fo rholdet til den lokale
verdslige øv righed.
Hanseatiske købmænd kan altså, som
fo reslået af M.K. Zahrtmann, have stået
bag opførelsen af et sildemarkedskapel på
den bornholmske Hammer. Ærkebisp en og
lokale kræfte r kan også have ladet kapellet
opfø re fo r at tiltrække købmænd til handelspladsen. Uanset hvem der byggede kirken, kan messerne i kirken have været fo restået af til rejsende dominikanerpræster fra
konventet i Lund elle r Åhus under ma rkedssæsonen. Men hv is kapellet vitterligt
som her foreslået er indviet til en dominikansk loka lhelgen, Skt. Salomon af Århus,
så fo religger også den mulighed, at dominikanerne selv lod kapellet bygge - med økonomisk stø tte fra ovennævnte eksterne parter. Sådanne markedskape ller opførte dominikanerne med sikkerhed ved sildemarkederne i Malmø og Dragør, og hvor kapellet i Malmø med tiden udviklede sig til et
helt lille minikloster på helå rsbasis under
konventet i Lund, så forblev kapellet i Dragør tilsyneladende blot et sæsonkapel drevet med ti lrej sende brødre fra konventet i
Roskilde. 67 I Falsterbo vides tyske domi nikanere fra Rostock at have fået tildelt en
65 Ullem 1997, 33-34.
66 Jakobsen 2008, 153- 154.
67 Jakobsen 2008, I 07- 108.
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Ha11sealiske kogger har sat deres markante præg på liav11e111iljoet langs de bomliol111ske /..y sler i se11111iddelaldere11. I del østlige Da11111ark var de nordtyske og polske skippere især interesserede i .fangst og opkøb
a.f 1>Øslersøe11s Sølv«. der i senso111111ere11 og ejieråre/ la11dedes og handledes livligt på silde111arkedem e
langs Øresund og på Bomholm. Uds11it a.fmaleri a.fuke11d1 k1111st11e1: © Cappele11s Arkiv. Fm !111se11 & Sand11es
1977, s. 47.

grund på byens område til opførelsen af et
sådan markedskapel; grunden m eddeles i
øvrigt at have haft et areal på 20 x 50 fod,
altså mere end 100 m2, hvi lket således kan
have givet plads til en ikke helt ubetydelig
kirkebygning. 68
Skt. Salomons Kapel kan altså i teorien
have været et tilsvarende domini ka nsk
markedskapel rettet på gudstjeneste og andre religiøse tjenester for udenlandske gæster og lokale på sildemarkedspladsen nord
for Hanrn1ershus. Kapellet har i så fald været betjent af tilrejsende dominikanske præ-

68 Vorbcrg 19 11 nr. 21: Jakobsen 2008, 89.
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ster fra enten skånske eller hanseatiske
konventer, der i markedssæsonen kan have
haft deres bopæl i den lille træbygn ing sat
på en stensyld, som arkæologerne har fundet spor af syd for kapellet inden for kirkegårdsgærdet; den til dette hus knyttede
benævnelse »Munkebolig«, anført på landin spektør Lund s plan over området fra
1820, giver unægtelig interessante associationer i sådan retning.
Herti l kan kritiske røster med rette spørge, at hvis Skt. Salomons Kapel var ejet af
Dominikanerordenen selv, burde tilhørsforholdet så ikke fremgå eksplicit af den ene
samtidige omtale, nemlig ærkebiskop Niels
Jonsens testamente fra 1379? Jo, det ville

S KT. SALOMONS KAPEL
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Kort over dominikanske klostre, kapeller og ter111ineri11gs/11.1se i middelalderens Danmark. Foruden de egentlige kirker ved klosh·ene ha vde do111i11ika11e1*onventet i lund et kapel med et tilkny llet hus i Malmø, ko11ventet
i Roskilde havde et kapel i Dragør og konventet i Ros tock (provinsen Saxonia) havde et kap el på Falsterbo.
Havde dominikanere ved et C((konventem e i Skåne eller hansestædem e tillige et kap el på Hammeren?

man normalt forvente, men i dette tilfælde
kan det pga. det nære naboskab til Hammershus have været at regne for en selvfølge
og således blevet skønnet tilstrækkeligt at
bruge kapellets helgennavn; senere i testamentet omtales på samme måde to navngivne tiggerbrødre - henholdsvis en dominikaner og en franciskaner - uden at deres
ordenstilhørsforhold fre mgår af teksten,
hvor disse imidlertid kendes fra anden sammenhæ ng. Den kritiske læser kan da yderligere spørge, om det ikke er sælsomt, at dom in ikanerne skulle have været fast repræsenteret med et kapel på sen middelalderens
Bornholm, uden at dette i øvrigt har sat sig
spor i de skriftlige ki lder. Men dertil kan

svares, at noget tilsvarende vides at være
lykkedes for dom ini kanerne i Dragør, hvor
historikernes kendskab til kapellet her udelukkende er baseret på en eneste tilfældig og
indirekte omtale, der reelt slet ikke omhandler dominikanernes kapel, men derimod
salget af en nabogrund, ».. som ligger næst

ved Sortebrødre Kapel af Roskilde.«69 På
samme måde kan den eneste overleverede
indikation på dominikansk tilstedeværelse
på Born11olm og ved kapellet på øens nordspids væ re dettes mystiske helgen navn Skt. Salomon.

69 Ældste Danske Archivrcgistraturcr bind

I \~

76.
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Skt. Salomons Kapel pci Hamm eren set fra nord.
Har middelalderens stier til og ji·a kapellet været
beny ttet af 11ds tatio11erede dominikanske præs ter
under sildemarkedssæsonen? Muligheden foreslås
af nærværende artikels f o1ft1tte1; m en reelt ved vi
jårtsat in ret med sikkerhed 0111historien bag det mys tiske kapel på Boml10l111s nordspids. Foto cifSasclla
Helsengren Hansen 2009.
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Alt dette er dog stadig blot at regne fo r
endnu et bidrag t il ræ kken af mere eller
mind re kva lificerede speku latione r angående Skt. Salomons Kapel. Det sandfærdige svar om kapellets middelalderlige histor ie blæser fortsat i vinden over Hammeren.

SKT. SALOMONS KAPEL
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Militær-/Krigshistorisk
ekskursion til
Bornholm maj 2009
AfPeter A. Henriksen

Læseselskabet Re11dsborg forlagde fra sit
nuværende domicil i Kastellet, København,
til Kastellet og Galløkken i Rønne under
delle års historiske ekskursion, hvor 31
medlemmer i maj måned gennemførte
krigshistoriske felts tudier afsvensk (1658),
tysk (1940-45), og russisk (1945-46) besættelse, bombning og befrielse C{f Bornholm
med udgangsområde fra Forsvarsmuseet i
Rønne og base i Galløkkenlejren, det tidligere, under 2. verdensÆTig, tyske og russiske stabskvarter på B ornholm, samt udforskede militære forhold på Bornholm fø1~
under og efter Den Kolde Krig.

Man kan således meget vel betegne selskabets tur til Bornholm som et omrejsende
militærhistorisk symposi um med over en
snes mundtlige og skriftlige bidrag fra selskabets medlemmer, alt sammen på grundlag af dels primære, dels sekundære historiske kilder.

146

Siden værnepligtsindkaldelse i 1958 til
Bornholms Værn og efterfølgende tjeneste som officer af reserven t il 1999
har jeg interesseret mig for Bornholm
og Bornholms Forsvar, og jeg har gennem Læseselskabet Rendsborg og som
medlem af redaktionen for Krigsh istorisk Tidsskrift fortsat kunnet dyrke disse interesser.
Peter A. Henriksen, Ph.D.

Det militære læseselskab Rendsbo1g

Det mi litæ re Læseselskab Rendsborg er en
videreførelse af »Das Militair-Lesegese/1schcift in Rendsbwg«, der blev oprettet ca.
1820 i den daværende danske fæstn ingsby
Rendsborg i Holsten, hvorfor Læseselskabet som logo anvender Ejderstenen. Originalen findes på Statens Forsvarshistoriske
Museum - Tøjhu smuseet i København,
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Ejderstenen.

m en var i perioden 1671-1806 anbragt på
det gamle Rendsborgs syd ligste port, vendt
m od Ejder:floden. Indskriften, på lati n
»Eidora romani terminus imperii«, på
dansk: Ejderen, det romerske riges grænse,
fortæller, at det romerske imperium og dets
efterfølger, det tyske-romerske kejsedømme, aldrig strakte sig længere mod nord end
Ejderen. Ejderen var den gamle rigsgrænse
til Danmark og Norden. Blandt Læseselskabets tidligste medlemmer finder man
kaptajn Olav Rye, der som general fa ldt ved
udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849.
Læseselskabets virksomhed ophørte ved
krigens begyndelse i 1848 , men dets bøger
d annede grundstammen i det genoprettede
garnisonsbibliotek i Rendsborg i 1853, hvor
in itiativtageren var garnisonskommandanten , »Helten fi'a Frederiksstad«, oberst
Hans Helgesen.
Biblioteket omfattede litteratu r om militæ re, historiske og topografiske emner, fortr insvis på fra nsk og tysk, og var i 1863 på

ca. 1.200 bind. I dag er der flere tusinde
bind, også på engelsk, og naturligvis på
dansk. Ved rømningen af Rendsborg 27.
december 1863 blev bøgerne pakket i kasser og sammen med 1. Bataljons arkiv flyttet til Centraldepotet i København. Bataljonen, sene re 1. Regiment, fik garnison i
Helsingør 2 1. april 1867, hvorefter regimentet fik garnison i Kastellet i København og bøgerne fu lgte med.
I forbindelse med Danske Livregiments
200 års jubilæum 7. december 1963 blev

»Det militære Læseselskab Rendsborg«
genoprettet som en selvstændig og selvstyrende institution med særlig forbindelse til
Danske Livregiment. Udover det opri ndelige bibliotek - nu benævnt »Gamle Samling« - råder selskabet over »Nye Sam ling«,
som er tilvejebragt ved gaver fra selskabets
medlemmer. Af lovene fremgår, at selskabet bl.a. har til opgave at videreføre og bevare de minder, som selskabet af Danske
Livregiment er betroet.
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Regi111e11/s111ærkefor Bom'10/111s Værn (-2001).

Læseselskabet består i dag af ca. 130 aktive medlemmer. Hovedparten er officerer
fra de tre væ rn og Hjem meværnet såvel
tje nstgørende som pensionerede af linien
eller reserven - de fleste fra Hæren. Herudover en del civile med mil itæ rhistorie som
fag eller interesse. Nye med lemmer optages
kun efter bestyrelsens enstemmige godkendelse. Læseselskabet har i de senere år
haft fast domicil i Kastellet i Københav n.
Selskabets a ktiviteter omfatter en årlig
»Voldvane/ring« til Købe nhavns befæstningsanlæg. Desuden et antal foredragsaftener, der belyser mil itære e lle r militært
relaterede begivenheder fra oldtid til nu tid
eller marka nte militæ re personer. Herti l 2-3
mere uformelle »bibl ioteksaftener« samt en
årl ig ekskursion af ca. 3 dages varighed ti l
slagmarker eller stede r af militær inte resse
i Danmark, Sydsverige og Nordtysk land,
idet der også har været længere udgående
ekskursioner med feltstudier ti l såvel Norge
som til Polen, Berlinområdet, Austerlitz og
Ardenne rne inden for samme interessefelt.
Det militæ re Læseselskab Rendsborg udg iver siden 1964 årligt 3 num re af »Krigshistorisk Tidsskrift«, som efterhånden ha r
et betydel igt antal abonne nter i både indog udland . Selskabet ledes af e n bestyrelse,
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der vælges fo r et å r a d gangen på en årlig
generalfo rsamling i m arts måned. Bestyrelsen består af syv medlemmer, herunder
en tidsskriftsredak tør og en bibliotekar.
Formand e r for tiden oberst J. E. Andersen. Formanden e r tillige med komm andanten i Kastellet fast medlem af bestyrelsen fo r D an s ke L ivregiments Fond,
som efter regimentssa mmenlægn ingerne
gennem å re ne af Da nske Livregiment,
Sjællandske Livreg ime nt, falsterske Fodregiment, Bornholms Værn og G ardehusarregimentet unde r sidstnævntes navn er
hjem mehørende ved dette regiment.

Bornho/111 som krigsh istorisk studieobj ekt
Bornholm ligger som en naturskabt og naturskøn forpost mod syd og øst og som en
knytnæve, der fra Skåne er stukket ud i
Østersøen. Fra denne fo rp ost har Bornholms indbyggere ved deres loyalitet mod
Danmark gentagne gange i historien haft
afgørende betydni ng for landet. Ikke i form
af store mi litære slag af krigshistorisk betydning, men ved en række skelsættende
begivenheder, der ha r fundet sted på dette
geografi sk re lativt begrænsede område.
Selskabets tema for foredragsaftenerne
2008-2009 var »Besceflelsen«, forstået som
den tyske besættelse af Danmark 1940-45.
Den 5. maj 1945 sluttede besættel sen af
Danmark, men ikke af Bornholm, der skulle gennemleve endnu et kr igsår, nu med
russisk bombning og besættelse.
Temaet »Besættelse og Befrielse« kan
derud over i Born holms tilfæ lde udv ides
bagud til den svenske besættelse i 1658 og
den sam me år hur tigt følgende befrielse af
Bornholm ved en art »commandoraid«, et
k upagtigt oprør, gennemført af loka le, civ ile bornholmere. De r va r hermed lagt op
til de fire dagstemaer fo r eksku rsionen:
Svenskerne, Tysk erne, R usserne og Den
Kolde Krig, hvort il kom en ræ kke supplerende og perspektiverende emner.
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Svenskerne
Ekskursionen indledtes med et længere besøg på Forsvarsmuseet i Rønne, herunder
særudstillingen om 1658. Fra 1658-stene n i
Storegade i R ønne gik turen herefter i omvendt geog rafisk, og kronol ogisk, rækkefølge via Blykobbe, Skule Skov, Vestergade
i H asle og mindestenen på Hasle Torv, gennem Slotsly ngen ti l Ham mers hus, dvs.
Printze nskiolds dødsr ute. På Hammershus
blev begivenhederne før, under og efter den
svenske besættelse gennemgået og debatteret, herunder ikke minds t den svenske
s katteudskrivning og den militære mands kabsuds krivn ing af unge bornholmere til
svenskekongens krigsførelse.

Tyskerne
Med indkvarteringen af deltagerne på Gallø kken og deres bespi sning i den tidligere
tyske officersmesse var scenen sat for gennemga ng, drøftelse og besigtigelse af en
række tyske militæ re instal lationer på
Born holm, eller i hvert fa ld levningerne
heraf: Ga lløkken som tysk hovedkva rter,
ubådsprøvestationerne ved Levka og Snogebæk, de enorme fu ndamenter til kanonbatterie rne ved Dueodde, radarstationern e
ved Olsker og Simblegaard og de tyske soldatergrave i A llinge.

Russerne
Russerne overtog Galløkken lej ren efter
tyskerne, men de russiske soldater bivuakerede især i s kovo mråder, fx Stampen og
Robbedale. På Nordbornholm er stednavne
som Russersletten og Ostanovka, det russiske ord for stoppested, toponym iske minde r om russerne. Fysiske levninger efter
russerne, i mindre målestok, er de russiske
sk yttegrave på Ha mmerknuden. Større og
voldsommere indirekte minder er de svenske træhuse i Rønne og Nexø, samt de man-

ge mindesmæ rker om de russiske bombninger af de to byer.

Den Kolde Krig
Bornholms betydning som fo rpost trådte
kl art frem under Den Ko lde Krig. Rytterknægten og Dueodde og installationerne
der har haft stor betydning fo r den vestlige
alliance. Disse forhold behandledes under
ekskursionen, i den begrænsede udstrækning det var muligt, indti l der åbnes op for
og forskes i de højt klassificerede arkivalier
fra denne pe riode.

Resultater
For deltagerne i Læsese lskabet Rendsborgs
ekskursion til Bornholm 2009 var det en berigende og øj enåbnende historisk oplevelse
at studere flere århundredes krigshistorie og
militæ rhistorie on location. Ud over de
ovenfo r nævnte emner var der velfunderede,
veldokumenterede og velillustrerede indlæg
fra medlemme rne ved feltstudierne, bl.a.
omhandlende Ertholmene, Rønne Fæstning,
Born holms rundkirker som middelalderlige
forsvarsanlæg, forsvarsskanserne ved Bornholms kyster, flygtni ngene på Bornholm
ved krigsafslutningen 1945, modstandsbevægelsen på Bornholm, herunder den store
succes med rapporteringen til England om
nedstyrtningen af en V l bombe ved Bodilsker, den vellyk kede organisering af flugtruter til Sverige og støtte til nedstyrtede allierede piloter. Bornholms fo rsvar i nyere og
nyeste tid, i politisk, økonomisk, strategisk
og taktisk perspektiv, va r genstand for en
læ ngere udredning på grundlag af omfattende ki ldestudier.
En række af de før og under tu ren gennemførte fo redrag var så originale i deres
indsigt og/elle r bygget på nyere forskning,
at tre af disse indlæg her nedenfor præsenteres og pub! iceres på det mest relevante
sted: »Bornholmske Samlinger«.
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Planerne og befæstningen
af Rønne og den
bornholmske virkelighed
AfSvend E. Albrethsen

Forhistorien
Danmark-Norge's strategiske situation va r
i løbet af 1600-tallet blevet alvorligt forværret. Fra at være en stormagt i Østersøen
var kongeriget, efter Carl Gustav-krigene
(1657-58 & 1658-60) og den resultatløse
Skånske k rig (1675-79), der med fredsslutningen i Lund 1679 havde cementeret tabene af de østlige provinser Bohuslen,
Skå ne, Hal land og Blekinge 111111., blevet
fortrængt fra hele den østlige og mellemste
del af Østersøen. Yderligere havde svenskerne i første halvdel af 1600årene udv idet
deres besiddel ser i det nordlige Tyskland
kraftigt med erobringen af Forpommeren
og Vismar. Det eneste, der var tilbage af de
ga mle danske Østersøbesiddelser, var
Bornholm, der i 1679 lå langt inde i den af
svenskerne beherskede del af Østersøen.
Som en følge af den radikalt ændrede
strategiske situation i Ø stersøen stod det
kla rt, at besiddelsen af Bornholm va r af
største betydning ikke mindst efter anlæggelsen af Sveriges nye store fl ådebase i
Karlskrona i det østlige Blekinge - grundlagt af Karl XI i 1680 - der skulle afløse den
hidtidige hovedbase ved Stockholm. Anlægget i Karlskrona betød, at den svenske
150

Museumsinspektør (pens.) mag.art. Behand 1ingen af Rønne fæstning bviler på
et rnangeårigt studium af militærhistorie og befæstningsanlæg fra de ældste
tider til den kolde krig, samt et indgående kendskab til Bornholm i forbindelse med arkæologiske udgravninger
og fortidsmindeadmin istration.

Udviklingen afde11 strategiske situation i Østersøen i
sidste halvdel afi 600-tallet (J Kli11dt-Jensen: Barokken i Rø11nefæstni11g. Ronne 1952 s. 8,fig. 2)
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Fæst11ingsko11struktør Henrik Riise sprojekt til modernisering af Hammershus (efter H. E. Skaarup: Kastellet
i Ro1111e. Fra fæstningstårn til Forsvarsmuseum. Forsvarsmuseet pci Bornholm. Rø1111e (uden å1) s. 7)

flåde nu fik betydeligt bedre mulighed for
at operere tidl igt på året i Østersøen. Det
var derfor af afgørende betydning for Danma rk-Norge at få placeret flådesty rker, der
kunne holde den svenske flåde i Karlskrona
under observation.

Rekognosceringer på Bornholm
I 1662 sendte Frederik lll den hollandske
ingeniør og fæstningskonstruktør Henrik

Riise1 - der stod for byg ningen af Kastellet
i København - til Bornholm for sammen
med øens kommandant oberst Hans Schrøder at udpege et egnet sted til anlæggelse
af en fremskudt fl ådehav n. l en rapport til
kongen dateret 27. j uli 1662 udpegede Ri.ise
Hammersøen på Nordbornholm som den
bedst egnede lokalitet. Forslaget skulle omI

P B. Jagd, (red.): Danske Forsvarsanlæg i 5000 år. Indtil
1684. I. del. København J 986 s. 222-224
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fatte en kraftig ombygning af Hammershus
til et moderne fæstningsanlæg med et kastel omkring den gamle borg og med fremskudte bastioner bl.a. ved den nuværende
Ham me rhavn. Selve flådehavnen skulle
anlægges i Hammersøen og have adgang til
havet gennem en udsprængt kanal.
Sam me år blev der foretaget yderl igere
rekognoscer inger af Ha ns Schrøder, og i
1666-67 blev det pålagt Bergens kommandant oberst Johan Caspar de Cicignon at
rekognoscere og fremlægge et forslag, uden
at dette tilsyneladende gav anledn ing til
yderligere fremme af fæstn ingsplanerne. 2
J 1676 foretog navigationsskolens direktør Bagge Wandel en rejse til Bornholm,
hvor mulighederne for anlæg af en større
havn blev undersøgt bl.a. ved opmåling af
vanddybder og undersøgelse af bundforhold m.m. på en lang række lokaliteter. De
forvæ rrede politiske og mi litære forhold i
Østersøen bragte et par år senere nyt liv i
havne- og fæstningsplanerne, hvilket førte
til nye omfattende rekognosceringer på
Bornholm for nu omsider at få udpeget den
loka litet, der sku lle anvendes til den fremskudte flådehavn. I 1680 besøgte admi ra l
Henrik Spann Bornholm, og efter e n rekognoscering udpegede han Er thol mene
som det bedst egnede sted. I slutningen af
august 1683 rejste en større admiralitetskom mission til øen under ledelse af adm iral Niels Juel. Kommissionen foretog en
meget grundig rekognoscering, hvor a lle de
lokaliteter, der overhovedet ku1me komme
på ta le, blev besøgt. Kommissionen s rapport udpegede tre lokaliteter: Ertholmene,
Amager bugt og Rønne. Som det bedst egnede sted fo reslås Ertholmene, idet et havneanlæg her kunne opføres rimeligt hurtigt
til en overskuelig udgift. 3

2

De omfattende rekognosceri nger havde
således ført ti l udpegning af fire mulige loka liteter fo r anlæggelse af en flådebase: Ertholmene, Hammer sø, Am ager Bugt og
Rø nne.~ Dette førte i første omgang til anlæggelse af»en liden Krigshavn på Ærtholmene« og en fæst ning ti I beskyttelse af havnen. Anlægsprojektet blev godkendt af Clu-istian 5. den 26. januar 1684, og kort efter gik
byggeriet i gang. Fæstningen på Ertholmene,
der bl.a. bestod af to runde stenkanontårne
og et antal bastioner, blev bygget i årene
1684-85 under ledelse af den norske generalkvartermester Antony Coucberon, 5 der senere blev chef for byggeriet af fæstningen
ved Fladstrand. Det stod imidlertid klart, at
anlægget på Ertholmene ikke va r stort nok
til at dække flådens behov, idet havnen her
kun ku1rne bruges af et fo rholdsvis li Ile antal
mi ndre flådefartøjer. Dette fø1ie til nye overvejelser. Hammersø projektet synes meget
hurtigt at være blevet frava lgt på grund af
for store anlægsomkostninger, og for at få
afprøvet forholdene ved Amager lod flåden
fregatten Stjernen ankre op i bugten i december 1683. Fregatten blev imidlertid skruet ned af isen i marts 1684, og dermed var
der kun projektet ved Rønne tilbage.

R ønne Fæstning

I maj 1687 besøgte Christian 5. Bornholm,
og ved den lejlighed blev det besluttet, at
fl ådehavnen og en ti Ihørende fæstning
skulle an lægges ved Rønne. Allerede i 1688
forelå den endelige plan for byggeriet udarbejdet af generalkvartermesterløjtnant Peter Poulsen Arboe.6
4

se note I s. 232-235

3 vedr. disse rekognosceringer se H. E. Skaarup: K astellet i
Rønne. Fra fæstningstfirn til Forsvarsmuseum.
Forsvarsmuseet på Bornholm. Ronne (uden år) s. 8f.
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5
6

J . Klindt-Jensen: Barokken i Ronne fæstning. Ronne 1952
s. 14. Allerede under den korte svenske besættelse af Bornholm efter fredsslutningen i Roskilde 26. fcbnrn 1658 var
den svenske guvernor og kommandalll Johan Printzenskold
opmærksom på mulighederne for at anlægge en flådeha-01
ved Ronne, hvilket fremgår af en indberetning fm 1658 til
Karl X Gustav.
se note I s. 236-238.
se note 7 s. 23
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Peder Poulsen Arboe sprojekt
jiv 1688 (H. E. Skaarup: Kastellet i Ro1111e. Fra fiest11i11gståm til Forsvars11111seu111. Forsvarsmuseet på Bor11ho/111 .
Ro1111e (uden å1) s. 1 I)

Fæstningen skulle i he nhold ti l Arboe's
projekt bestå af en ca. l 0 111 bred og 2 m dyb
tør grav, bag hvilken der skulle opkastes en
3 rn høj vold med 9 bastioner. Voldanlægget skulle strække sig i en halvcirkel rundt
om Rønne by fra py nten ved Nørrekaas i
nord til pynten ved Galløkken i syd. I fæstningens sydlige del skulle der opføres et
lukket kastel med tre bastioner, hvoraf den
sydligste bastion var fælles med hovedvoldsystemets sydvestligste bastion. Endvidere
skulle der bygges et cirku lært stenbygget

kanontårn midt i kastellet. Et lignende stentå rn var planlagt i den nordlige del af anlægget formentlig i den nordvestligste bastion ved Nørrelrnas. Endvidere skulle der
opføres raveliner foran hovedanlægget til
beskyttelse af henholdsvis den nordlige og
den østlige indfa rtsvej til byen. Mod havet
skulle fæstningen lukkes af med et brystværn langs kystskrænten . Midt i fæstningen var det men ingen at anlægge en stor
parade- og eksercerplads (mærket E). Selve
fl ådehavnen sku lle bygges mellem de to

Rø1111efæsl11i11gs hovedsystem (J Kli11dt-Je11se11: Bamkke11 i Ra1111efæsmi11g. Ro1111e 1952 s. 31,fig.18)
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3

Fæst11i11gsprojektet jiv i 688 nedprojiceret pc/ et 111odeme bykort (H. E. Skaarup, Rø1111e. Fæsrni11gsby og forsvarsanlæg, Ro1111e 1995 s.6)
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naturlige stenrev, der strækker sig ud fra
kysten nord og syd for byen. Fæstningen
va r projekteret således, at der ville være
god plads ti l den forve ntede udbygning af
Rønne, der i 1688 kun havde knap 1000
indbyggere.
Anlægsa rbejderne i Rønne startede 1688
under ledelse af kaptaj n Peter Jacob Wilster
fra den norske »Fortifikation«.1 Wilster
skulle hovedsagelig tage sig af byggeriet af
ste ntårnet i kastellet. Som medhjælper ti I
de øv rige arbejder havde Wilster kaptaj n
ved »Fortifikationen« i København John
Otto Poulsen Arboe, der va r broder til Peter
Poulsen Arboe. Til udførelse af anlægsarbejderne blev der indsat en arbejdsstyrke
på ca. 750 mand, dels tre kompagnier norske marinesoldater, dels et kompagni soldater fra den bornholmske milits og fra Christiansøs garnison. A rbejdet med fæstningsan lægget skred hurtigt frem , og i 1689 var
den største del af jordarbejderne med den
tørre grav og voldanlægget med de 9 bastioner fuldført, og kastellet med stenkanontårnet va r næsten færdigbygget, da anlægsarbejderne blev sat på vågeblus og efterfølgende helt indstillet i 1690. Byggeriet
af selve havneanlægget var stort set ikke
kommet i ga ng, da byggeaktiviteten ophø rte, idet der kun var foretaget indsamling
af sten til molea nlæggene.
I årene efter 1690 bliver der kun foretaget
ubetydel ige arbejder på fæstningen, bl.a.
blev kasteltårnets tag repareret, og broerne
over fæstningsgraven blev holdt ved lige.
Bortset fra Kasteltårnet - med lO kanoner
af forskellig ka liber placeret i øverste stokværk - fik Rønne fæstning aldrig leveret det
nødvendige skyts. Ved flere lejligheder anmodede Bornholms kommandanter om at
få tilført de nødvendige kanoner til fæstningen, men de blev afvist med besked om,

7

P. B. Jagd, (red.): Danske Forsvarsanlæg i 5000 år.
1684-1932. 11. del. Kobenhavn. 1986 s. 42-44.

at man blot kun ne inddrage nogle af de
mange kanoner, der var opmagasineret til
brug i de bornholmske kystskanser.

Kasteltårnet
I 1689 stod Kasteltårnet færdigt. Det var
bygget af kampesten og havde en diameter
på 18 111 ved jordoverfladen, en massiv murtykkelse på 3,5 m og en højde på lO m . Tårnet var i 3 stokvæ rk med et loftrum over 3.
stokværk. Indgangen til tårnet var placeret
i 2. stokværk. I de to nederste stokværk var
der smalle skydeskår i murene til geværskytter og i 3. stokværk skydeskår til kanoner. Den bærende konstruktion af gulvene
var lagt af egetømmer som en stjerne ud fra
en svær muret midte rp ille. Gulvet i det
øverste stokværk havde desuden en belægning af sandstensfliser, hvorpå brisken til
kanonerne var placeret. I bunden af tårnet
var der ind rettet et hvælvet delvis underjordisk krudtmagasin. D et er mu ligt, at den
oprindelige ide til Kasteltårnet stairuner fra
oberstløjtnant Anthony Coucheron, den
norske generalkvartermester, som stod for
byggeriet af kanontårnene på Ertholmene
og ved Fladstrand, men det er formentlig P.
J. Wilster, der udarbejdede det endelige detailprojekt, muligvis med tårnet ved Fladstrand som fo rbillede. 8
Der synes imidlertid at have været tale
om en temmelig dårlig konstruktion. I en
indberetni ng fra 1691 , to år efter at tårnet
var færdigbygget, meddelte fæstningskonduktør J. 0. Poulsen Arboe efter en besigtigelse bl.a., at tømmeret i gulvene var a lt
for svagt, og at der må fo retages en større
reparation med jernankre, hvis kanonerne
skal kunne anvendes. 9 30. april 1699 skulle
Kasteltårnet stå sin prøve i fo rbindelse med
en skydn ing, hvor alle ti kanoner i øverste

8 se nole I s. 239-40
9 se nole4 s. 35
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Mu11khol111e11 (foto SE. Albrethsen 2001)

stokværk blev affyret samtidig. Resultatet
af denne prøveskydning faldt meget uheldigt ud, bl.a. lettede tårnets tag, og gulvet i
øverste stokværk v iste sig, som allerede påpeget af Arboe i 1691, at være for svagt til
at tåle rystelserne fra de svære kanoner.
Dette fø rte til, at tårnet blev betragtet som
uegnet som kanonplatform og derfor overgik ti l anden anve ndelse dels som arrest en funktion der va rede til 1744, hvor den
nybyggede hovedvagt inde i selve Rønne
overtog denne funktion - del s som magasin. I årene 1710-1 I, hvor Bornholm hærgedes af en pestepidemi, fungerede tå rnet
midlertidigt som karantænestation.
Det har undret mange i eftertiden, at der i
sidste halvdel af 1600-tallet i Danmark byg-

ges en række cirkulære stenkanontårne dels
ved Fladstrand (Frederikshavn) dels på
Christiansø (Store- og Li lletårn) og i Rønne, idet denne for m for fæstningsbygninger
af de fleste blev a nset for forældede på det
pågældende tidspunkt, hvor det bastionære
fæstningsbyggeri var kommet på mode.
Helt så usædvan lige for denne tid, som nogen har villet gøre det til, er disse runde
kanontårne imidlertid ikke; dels bygges der
i denne periode flere runde kanontårne i
Norge, bl.a. Munk.holmen ved Trondheim
færdigbygget 1673. 10, og i Sverige opfører

I0 G. Strangeland, & E. Valebrokk: Norges bedste Værn og Fæste. Nationale fcstningsverk. Stavanger 200 I. s. 168-181.
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Da /ara skanse (foto S.E. Albret/isen 2008)

den kendte fæstningskonstruktør Erik Dahlbergh ligeledes runde stenkanontårne bl.a.
Gota Lejon ved Goteborg bygget 1687-8911
og Dalaro skanse i den Stockholmske skærgård bygget ca.1700 efter tegningerudarbejdet afDahl bergh i 1683.12
Så sent som i begynde lsen af 1700-tallet
opførtes i Sverige runde fæstningstå rne efter de Dahlberghske principper bl.a. Frederi ksborg i den Stockholmske skærgå rd bygget 1724-35.13
11 M. Beckman: Befåstningar i Stormakislid. Erik Dahlbergh
och befasmingskonsten. Svens~1 Mili1iirhis1orisk Bibliotek,
Halls1avik 2009 s. 64-67.
12 L. Tornquisl : Svenska borgar och fli stningar. Slockholm
2007 s. 224-226.
13 se note 12 s. 250-252
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Inspirationen til stenka nontå rnene kan
dels være middelalderens kærnetårne, dels
kan ideen være kommet fra bl.a. Italie n,
hvor stentårne - såka ldte »Martellotårne«
- var almindelige ti l sikring af havneindløb.
Efter prøveskydninge n i 1699, hvor Kasteltå rnet v iste sig at være uegnet som ka nontårn, anmodede Bornholms kom mandant,
genera lmajor Woldema r Reedts, om at måtte anlægge et batte ri på Kastelpynten til
beskyttelse af havnen. Batteriet Reedtsbatteri/Kastelbatteriet (i dag kaldet Kanondalen) blev anlagt å ret efter og blev bestykket
med 4 x 18 pd. kanoner og 2 haubitzer.
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Centralfæstning ellerforsvar ved kysten befolkningens holdning.
Bornholm s befolkn ing va r fra starten
stærkt negativt indstillet overfor fæstningsbyggeriet omkring Rønne, idet man belært
af erfaringe rne bl.a. fra Carl Gustav-krigene var af den klare opfattelse, at hvis øen
skulle forsva res, så måtte det ske ved kysterne og ikke fra en centra lfæstning, hvor
alle m ilitære kræfter var samlet. En holdning som i øvrigt også senere er kommet ti I
udtryk hos den bornholmske befolkning.
Da kommandanten som nævnt ovenfor fik
ordre om, at armeringen til fæstningen
skulle tages fra kystskansernes beholdning
af kanoner, mødte det voldsomme protester
fra øens befolkning. At dennes uvi lje mod
fæstningen ikke blot gav sig udslag i verbale mishagsytringer kan bl. a. ses af en
indberetning fra 1699, hvor Bornholms
kommandant W. Reedts beskrev tilstanden
af fæstningen: »... som for nogle år siden er
blevet med volde omkast, er mesten ruine-

Fæs111i11ge11 Frederiksborg
(foto S. E. Albrethse11 2008)
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Op111c11i11gjit1 ca. I 720 med resterne afvolda11lægge11efra J689 markeret med grønt (efter H. E. Skaarup: Kastellet i Rø1111e. Frafæst11ingstårn til Fo1:5varsmusew11. Forsl'ars111useet på Bomhol111. Rø1111e (uden clr) s. I 4)

ret og gravene afborgerne på mange steder
igenkastet, hvor de pløje og sci...«.14
Under Store Nordiske Krig (1709-20) blev
det nødvendigt fo r at kunne forsvare øen at
udbedre mange af de gamle kystskanser fra
Svenskekrigene samt at anlægge en række
nye skanser som supplement i stedet for den
ubrugelige fæstni ng omkring Rønne, der
hverken havde armering eller garnison. 15
Man kan således med en vis skadefryd sige,
med henvisning til sene re tiders diskussioner om hvorledes forsvaret af Bornholm
skulle organiseres, at øens befolkning »vandt

denne omgang«. Af en terrænopmåling fra
ca. 1720 fremgår det, at Rønneborgernes aktiviteter for at sløjfe voldanlæggene havde
været ganske effektive, idet der som det ses
af opmålingen, kun er meget lidt tilbage af
de store jordarbejder fra årene 1688-89. På et
tidspunkt formentlig under Store Nordiske
krig blev der ironisk nok bygget et mindre
batteri »Rønne Stads batteri« ved Nørrekaas
omtrent på det sted, hvor det nordlige stentårn fra det oprindelige fæstningsprojekt
skulle have ligget. l 1730 var dette batteri
bestykket med 4 kanoner. 16

14 se note 4 s. 36

16 se nole 15 BON-06-17

15 Østre Landsdelskommando: Bornholms militære domiciler. Ringsted 1985 s. BON-06-06.

160

PLANERN E OG BEFÆSTN INGEN AF RØNNE OG DEN BORNHOLMSKE VIRKELIGHED

_,_.

___

-~···-

- .... ,.

./

~;.:;..::

~~.:.;,:;""!__--:"~

-~

"._ ...

g§.~:=-:-~·e.=-~ =-:--

:~~~-~;~;_-;. ~~

"..___._

- - - - - _ , " ........... -

• r ,_

--.1 • • __6-.. -

Samuel C. Geddes projektfi·a 1744 (H. E. Skaarnp: Kaslellet i Rø1111e. Fm.fCest11i11gståm tif Forsvars111useu111.
Forsvarsmusee/ pci Bomho/111. Rø1111e (uden å1) s.l 3)

Nyt fæstningsprojekt

Efter Store Nordiske krig (1709-20) blev
fæst ningsplane rne atter aktuel le, og der
blev udarbejdet en ny revideret plan i
1743-44 af generalkvartermester Samuel
Christopher Gedde. 17
På dette tidspunkt var størstedelen affæstningsanlægget fra 1680erne som nævnt sløjfet, og det nye projekt synes da heller ikke at
forudsætte genanvendelse af resterne af det
gamle anlæg. Fæstningen skulle fortsat bestå af et halvcirkulært anlæg med en tør grav
med en bagved liggende vold med bastioner,
men hele fæstningen var forskudt mod nord
i forhold til det gamle projekt, således at kastellet med stentårnet, der nu kun skul le anvendes som depot og krudtmagasin, ville
komme til at ligge som et lil le selvstændigt
fo rt noget syd fo r den egentlige fæstning.
17 P. B. Jagd, (red.): Danske Forsvarsanlæg i 5000 k
1684-1932. 11. del. Kobenhavn. 1986 s. 30-33

Som den første del af det nye byggeri blev
Hovedvagten opført (1743-44). Der var oprindelig plan lagt en stor parade- og øvelsesplads i fo rbindelse med Hovedvagten, som
skulle have strakt sig fra Store Torv i nord
over Lille Torv ti l Kandegade i syd.
Kort efter færdiggørelsen af Hovedvagten
standsede fæstningsbyggeriet defini tivt, og
i 1750 blev fæst nings-areale rne afhændet.
Ved fortifikationsreformen fra august 1763
og k lassifikationsopdel ingen af de danske
fæstn inger fra marts 1764 er Rønne fæstning opført som uklassificeret. 18
Kasteltårnet og en del af jordværkerne
omkring dette, Reedts-batteri, Hovedvagten samt enkelte dele af byens gadenet, er
stort set det, der i dag er tilbage af det store
fæstn ingsbyggeri, og man skal lede meget
grundigt i haverne i Rønne fo r at fi nde spor
af selve voldanlægget.
18 se note 7 s. 53-54
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Bornholms forsvar 1893 til 1943
- københavnske ideer og
bornholmsk realitet
AfMichael Hesselholt Clemmesen

Born holms militære sit uation er på grund
af øens isolerede beliggenhed i endnu højere grad end resten af landets afhæ ngig af,
om vor egen, en venligt- eller fjendtligtsindet fl åde, opretholder søherredømmet i
Østersøens vestlige del. Under den sidste
del af den langva rige konflikt med Sverige
gjorde tabet af Skåne og B lekinge det vanskeligt fo r den dans ke flåde at optræde omkring øen. Medens den svenske flåde fra
1680'erne kunne stø tte sig til en hovedbase
i Karlskrona, rådede den danske linjeskibsflåde ikke over en base i området for sine
operationer. Lejet mellem Christiansø og
Frederiksø kunne kun anvendes som et
fremskudt støttepunkt for en lille opklaringsstyrke. Under englæ nderkrigene kontrolle rede Roya l Navy fuldstænd igt fa rva ndet omkring øen. Kun under De slesvigske
Kr ige dominerede den danske flåde Østersøen, fo rdi de øvrige Østersømagter fo rblev
neutrale.
Efter nederlaget i 1864 og den franske
flådes optræden i Østersøen unde r krigen
1870-71 blev de n prøj siske fl åde opbygget
til en sådan størrelse, at fa rva ndet omkring
Born ho lm herefte r fo rblev under tysk
kontrol indtil 1945, kun afbrudt af tiå ret
efter afslutningen af 1. Verdenskrig, hvor
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Behandlingen af Bornholms fors var i
det halve århu ndrede op til Besættelsen
hviler på samlet tre årtiers generelle studier af dansk forsvars historie i p erioden
samt to års tjeneste som chef for Bornholms Væ rns I. Infanteribataljon (»Marineregimentet«) og for Kampgruppen i
slutningen af 1980 'erne.

Roya l Navy for sidste ga ng do minerede
Østersøen.
Situatione n på søen betød, at forsvaret af
øen i næsten hele pe rioden måtte organiseres, så det kunne virke adskilt fra resten af
landets forsvar, og Bornholms militæ rgeografi medfø rte, at forsvaret måtte opbygges
rent la ndmi litæ rt, ude n et lokalt ma ritimt
element. Hav nen e lå fo r ubeskyttede mod
ang reb fra havet til at væ re egnede som baser for flåde ns fa rtøj er i en krig, hvor Tyskland va r fj e nden. Som den tyske flåde i eftersommeren 191 6 skrev i sin a na lyse af
mulighede rn e for at udnytte øen efter en
erobring, v ille det kræve en omfattende
indsats at gøre B ornh olm egnet som marinebase, som den de selv havde genne mfø rt
efter overtagelsen af Helgoland.
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At øen er geografisk isoleret betød imidlertid ikke, at den va r upåvirket af de forsvarspolitiske ideer og strømninger - såvel
politiske som forsvarsinterne - som stod
imod hinanden i tiden. Også Bornholms forsvar blev påvirket af periodens stæ rke politisering af forsvarssagen og af den generelle
udv ikl ing i de militæ re styrkers kultur.
Efter si n tjeneste som Kommandant på
øen i begyndelsen af 1920'erne beskrev den
e nergiske fæstningsartillerist og genera lstabsofficer Olof Schouboe de centrale
hærmyndigheders forsvarsopfattelse i de
fo regående årtier i sin håndskrev ne beretning om øens landforsvar gennem tiderne:
»Saa længe Angreb og Forsvar kun skal
løse Opgaver paa Land og paa Vand, saa
længe Liiften i saa Henseende er et Omraade, som man ikke behøver skænke en eneste Tanke, maa det først ogfremmest blive
Forsvarets (Værnets) Opgave ved alle til
Raadighed staaende materielle Midler at
danne sig en stærk og i Omfang til dets personelle Styrkers Talrighed og Ydeevne svarende Centralstilling,fra hvilken Felthæren
eller Dele af den kan fremskydes mod
Grænser og Kyster og i hvilken Eksistenskampen, Kampen for Statens Liv og Frihed,
i paakommende Tilfælde kan føres i den
.fornødne Tid, det vil sige, indtil den Stormagt.for hvillæ n det i den foreliggende Situation er et Interessespørgsmaal af Rang,
at Danmark vedbliver at være en fi'"i og
selvstændig Stat, kan gribe ind med tilstrækkelige Kræfter.«
Denne lille historie er for perioden indtil
1918 i meget høj grad beretningen om de
centrale myndigheders fo rgæves forsøg på
at presse denne forsva rsmodel ned over
bornholmerne. Den er skrevet i taknemmelighed over den gæstfrihed, som forfatteren
mødte under sin tjeneste på øen i slutningen af l 980'erne og over den hjælp, som
museer og arkiver i Rønne senere har g ivet
under hans fo rskning i værne nes historie
under 1909-forsvarsordningen. Den marke-

re r også et håb om, at det bliver mu ligt at
skrive en »del Il«, der dækker det efterfølgende halve århundredes af øens fors va rshistorie.

Før 1893 - fra milits til værnepligt
Indti l 1868 havde bornholmerne ikke værnepligt i landets samlede forsva r, kun i det
bornholmske lokalforsvar, »Bornholms Milits«. Ordningen omfattede alle våbenføre
mænd. Den militære uddannelse fa ndt sted
under fire dages tjeneste årligt.
Med 1867-hærordningen blev det indført,
at de bornholmske værnepligtige indkaldtes
til uddannelse uden for øen. To år senere
udgik de af de enheder, de blev uddannet i
og overførtes til den ved loven oprettede
bornholmske forsvarsstyrke, »Bornholms
Væbning«. Ordningen gjorde, at der fra omkring 1880 va r rådighed over 1100-1200
værnepligtige på Bornholm med en uddannelse svarende til den øvrige hærs. Af disse
mænd skulle der opstilles en fodfolksbataljon, en ryttereskadron, et batteri feltar tilleri
samt et kompagni fæstningsartilleri. Loven
gav mulighed for at honorere kommandant,
bataljonschefen og underafdelingscheferne
samt enkelte andre for deres tjeneste. Disse
kadreposter blev besat med pensionerede
befalingsmænd (gruppen »befali ngsmænd«
omfattede i datidens sprogbrug officerer og
underofficerer). Væbningens øvrige befalingsmænd blev fundet blandt de værnepligtsuddannede. Personellets uddannelse
blev vedligeholdt gennem årlige skarpskydninger samt ved tre genindkaldelser til øvelser af lO dages varighed , fordelt på hvert
andet år i de fø rste seks år, den værnepligtige stod i væbningen.
Med hensyn til bevæbning og udrustning
måtte Væbni ngen i det store og hele nøjes
med, hvad den øvrige hæ r kunne undvære,
og det va r meget lidt. Først i 1885 modtog
man bagladerifler, og artilleripiecerne var
indtil 1910 4-punds riflede fo rladekanoner,
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der var fordelt på feltartilleriet og fæstningsartilleriet. Kun til feltartilleriet på øen
fandtes bespænding (stamheste og seletøj),
dvs. at resten af pjecerne måtte anvendes
stationært, hvilket for Bornholms vedkommende betød fordelt til de største byers havneforsvar.
Den første kommandant for væbningen
va r oberst af forstærkn ingen Martin Edva rd Fallesen. »Forstærkningen« omfattede
enhederne med hærens ældste værnepligtige. Han bestred funktionen fra oktober
1867 til august 1876. Artillerimajoren Fallesen havde som folketingsmand for Rønne-kredsen været med til at skabe ordningen af Væbningen, og han fik med stor
energi ført den ud i livet, men herefter skete kun lidt. Ingen i København interesserede sig på dette tidspunkt for Bornholms
forsvar. Den næste kommandant, oberst
Karl Ludvig Otto Frederik Posselt, sad i
funkti onen i mere end ti år, fra oktober
1876 til november 1887. Han va r som pensioneret ritmester, dvs. kaptajn i rytteriet,
blevet udnævnt til oberst i forstærkningen.
Væbningen s væsentlige problem var
svagheden af dens kadrer. Derfor stillede
Rønnekredsens folketingsmand, arti llerikaptajn Lucianus Kofod, i november 1880
forslag om en nyordning, der ikke mindst
ville skabe forbedringer på dette felt. Den
bornholmske styrke skulle gives samme
forhold som en af hærens normale forstærkningsafdelinger. Da lovforslaget kom til
behandling i begyndelsen ja nuar 1881 blev
det bl.a . støttet af folketingsmanden for
Bornholms østkreds, kaptajn Filip Rasc h
Dam , men derefter blev forbedringsforslaget snart henlagt som en del af »visnepolitikken«, venstre-folketingsflerta l\ets sabotage af høj reregeringens lovgivningsinitiativer.1

I

Beskrivelsen bygger p~ 0. B. Schouboe: Bornholms Værn
gennem tiderne. Håndskrift. 1929.
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Pro.fessionaliseringen a.fforsvarsforberedelserne - 1893-1909

I august 1892 var chefen for 3. Arti lleriafdeling, oberstløjtnant Gustav Valdemar
Em il Crone, blevet udnævnt til kommandant og chef for Bornholms Væbning og et
år senere var han blevet forfremmet til
oberst af forstærkningen. Han forblev militær chef på øen indtil marts 1897. Tidligt i
hans kom mandantperiode begyndte Krigsministeriet at interessere sig for Bornholm.
Øens forsvar var direkte underlagt ministeriet indtil oprettelsen af Hærens Overkommando i begyndelsen af august 1914.
Planlægningen og forberedelserne af hele
landets landfors va r va r Generalstabens
om råde, men da Bornholm lå perifert i forhold til denne stabs primære interesseområde - forsvaret af København og Sjælland
- var stabens rolle indledningsvis yderst beskeden. Initiativet til udarbejdelsen af en
plan for øens forsvar blev derfor taget i
Krigsministeriet. Det skete 3. februar 1893
i et brev fra ministeren, Jesper Bahnson.
Det er ikke usandsynligt, at årsagen til den
pludselige interesse var, at den sidste del af
det fæstningsbyggeri, der kunne finansieres, var iværksat, og at det nu var tiden
at interessere sig for and re dele af hærens
forhold. Færdiggørelsen af fæstningen
havde gjort det muligt at udarbejde generel le bestemmelser fo r mobil iser ing og
samling af hærens hovedstyrke på Sjælland, og disse bestemmelser gjorde, at de
mere detaljerede forberedelser kunne finde
sted. Generelle bestemmelser skulle i mulig udstrækning også dække resten af landets forsvar.
Med de generelle mobiliseringsbestemmelser i hånden savnedes kun en krigspla n
for forsvaret, før man ku nne gå i gang med
den detaljerede mobiliseringsplanlægning,
en prioritering af delopgaver inden for den
enkelte kommandos om råde samt en mere
målrettet uddannelse af kadrer og værne-
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Jesper Bal111so11 tog som Krigs111i11ister de fors te
skridt til at.fci ko11h·ol overforsvarsp/c111læg11i11ge11
på Born'1ol111. Her so111 generalløjtna11t og ko111111a11dere11de general på Sjæl/and i efteråret 1894.
(Rigsarkivet).

pligtige. Derfor bad min isteren o m snarest
muligt at modtage kommandantens fortro1ige udtalelse r om:
»... hvorledes Bornholms Væbning bedst
tænkes anvendt i paakommende Tilfælde
får at afvise mindre Landsætnings.forsøg og
yde kraftig Modstand overfo r større.fjendtlige Foretagender mod Øen, der om mulig t
bør bevares for Fædrelandet og i alt Fald

ikke uden hæderlig Kamp bør.fa lde i Fjendens Hænder.«
Ko mmandantens udta lelser skulle gives
unde r den forudsætning, at han ikke fik
hjælp fra den øvrige hær. De skulle ledsages af oplysninger om øens »Beskaffe nhed
i militær Henseende«, dvs. de militærgeografiske betingelser for fo rsvaret.
Ministeriet ønskede også oplysninge r om
foranstaltninger, der kunne fremme en hurtig mobi liser ing, og om Væbningens personel- og materielsituation. Man kunne muligvis s upplere udrustningen af styrke n,
men det »kan (ikke) anses for nødvendigt
at Væbningen udrustes scifuldstændigt som
den øvrige Hær.«2
Kom manda nten , oberstløj tnant Crone,
svarede allerede efter en uge. Han u nderstregede, at på g rund af, at ma n kunne
komme tæt på kysten så mange steder varder behov fo r, at der blev etableret en omhygge lig bevogtning og et pålideligt meldingssystem.
Der skulle endv idere ske en sådan forde1ing af fo rsvarssty rken, at den ikke befa ndt
sig i en alt for stor afstand fra de fa rligste
punkter. Fordelingen ville de ls muliggøre,
at landgangsforsøg umiddelbart kunne blive im ødegået, dels at den indsatte styrke
senere kunne bl ive forstærket fra styrkerne
på andre dele af øen. Observationen af kysten kunne baseres på pålidelige civile, der
blev fo rstærket af eskad ro nen. Arti llerikompag niets skyts ku nne ikke anvendes.
At etablere et fas t kystforsvar med det eksisterende skyts ville væ re forkert. De lette,
4-pundige fo rl ade pjecers støbejernsgranater m ed so rtkrudtsladning v ille ikke have
virkning på moderne panserskibe, og bygning, vedl igeholdelse og sikring af kystforsvarsanlæg ville binde de få rådige ressourcer på en uhe nsigtsmæssig måde.
2

Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringskontorel. Pk.
17. Bornholms Værn 1893- 1939. Krigsministeriel No.
297/ 1893 af03-0I- 1893 til Kommandanten på Bornholm.
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at kaste ham tilbage, og de1for maa alting
sættes ind på at kunne møde i rette Tid og
med tilstrækkelig Styrke paa Landgangsstedet og der ved Fodfolkets og Feltartilleriets forenede Bestræbelser overmande
Fjenden under selve Landgangen og hindre
ham i al ordne s ig.«

Oberstlojtnant af Forstærlmi11ge11 Gustav Cro11e
markerede i vinteren 1893 klar/ den bornholmske
opfaflelse af, hvordan øen skulleforsvares.
(Rigsarkivet)

Væbningens øvrige styrke blev fo rdelt i
fire grupper med hver et fodfol kskompagni
og to mobi le 4 punds kanoner med en gruppe i hver af øe ns primære hav nebyer: Rønne, Sandv ig-A llinge, Gudhjem og Nexø.
Crone udtrykte i sit svar også den trossætning angående øens fo rsvar, som bornholmerne konstant og effektivt forfægtede
overfor komma ndante rne »ovrefra«, og
som var i logisk og praktisk modsætningsforhold til den doktr in, som oberst Schouboe er blevet c iteret for tid Iigere i artiklen.

Crone skrev:
»Faar en kraftig Fjende med ve/øvede
Tropperfast Fod paa Landet og Tid til al
ordne sig, er det meget at befiygte, at det
vil blive yderst vanskeligt, om ikke umuligt,
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Dette er logikken b ag ethvert kystforsvar,
og samtidig i direkt e konfl ikt med den ta nkega ng, som k rigsm inister Bahnson havde
lagt til gru nd fo r den Befæstning, der netop
da var ved at blive færdigbygget omkri ng
København ud fra den logik, som fremgik
af Schouboe-citatet. At Crone så tidligt efter sin an komst var blevet overbevist af de
lokale ka n hænge sammen med, at 3. Artilleriafdeling, som ha n h avde været chef for,
indgik i den j yske hær styrke. Også på den
j yske halvø måtte de b egrænsede hærstyrker klare sig uden støtten fra et permanent
befæstet ti lbagetrækningspunkt.
Et par dage sene re, den 14. fe bruar, besvarede Crone spørgsmålet om eventuel
supplerende udrustning. Han foreslog etablering af en te lefon i sit kontor i Komma nda ntgårde n. Væbningen skulle også have
gavn af, at det nye kommuni kationsnetværk
havde nået øen. Af befali ngsmænd rådede
fodfolket over ti officerer, 27 underofficerer
og 42 unde rkorporaler. Det største problem
va r, at ingen af løjtnanterne var egnet til
tjenesten som adjudant , dvs. denga ng bataljonschefens eneste stabsofficer. D et lille
rytteri havde to officerer, fem underofficerer og en underkorp oral, hvilket Crone anså
som tilstrækkeligt. Felta rtilleribatteriet,
kommandantens eget speciale, fik en grundigere behandling. Det havde to officerer,
fem underofficerer, ti underkorporaler sa mt
I 17 men ige (69 a rtille ri konstable r og 48
trænkonstabler) . Crone vu rderede, at befalingsmandsstyrken var for svag til at støtte
batteriets pla nlagt delte indsættelse. Der
burde derfor i fremtiden uddannes flere
bornholmske reser veofficerer i feltar tilleri-
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Kommandanten - oberst G.W,E,Crone's - plan for a nvendelsen af
væbningens r ådi ge styrke i februar 1893
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anvende lse <tf vo-gne,

Artiklen er i betydelig udstrækning illustreret med kort som dette, der blev lavet under forfatterens førs te arbejde med emnet i 1980'erne. De anvender hærens daværende NA TOautoriserede h·oppetegn og signaturer.
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ets tjeneste. Fæstningsartille rikompagniet
rådede over fire officerer, fire underofficerer, fire underkorporaler og 86 menige artillerister. Da Crone ikke havde planlag t at
anvende kompagniet, vi Ile styrken blive
brugt til supplement af feltbatteriets artilleri ster samt ti I depot- og vagttje neste.
Skrivelsen opregne de også Væbni ngens
ganske betydel ige udrus tningsmangler og
anmodede om en fordo bling af antallet af
heste, så det blev muligt at genne mføre den
planlagte kystbevogtning med støtte af beredne patruljer. 3
Krigsministeriet svarede ikke, selv ikke
efter et opfølgningsbrev den 9. maj, og I 1h
år senere, den 10. december 1894, opregnede Crone mangle rne i en meget skarp
form. Det anså han som sin pligt. På behovslisten indgik den ne ga ng også kort
over øen. Man havde ingen og bad om syv
sæt. Det forhold, at øen allere de i 1880'erne
var blevet opmå lt og dækket af målebordsblade viser, hvor lidt Generalstaben tænkte
på øens forsva r. Af ministeriets sagsbehandleres marg innotater kan man se, at en
del af Kommandantens ønsker nu blev efterkornmet.4
Crones ønsker om tilførsel af me re udrustning betød, at Generals taben herefter
blev inddraget. 8. februar 1895 meddelte
Gene ra lstabschefen Kr igsminister iet, at
staben mente, at Kommandanten med sin
plan ha vde lagt fo r meget vægt på Bahnsons første opgave, at hindre mindre la ndgangsforsøg. (Bahnson var på det tidspunkt
kommanderende general på Sjælla nd og
fæstningskommandant, Gene ralstabschefens primære a rbejdsgiver). Staben skrev,
at planen (original understregning):
3

4

Rigsarkivet. Krigsm inisteriet. M obi I iscringskontore l. Pk.
17. Bornholms Værn 1893-1939. Bo rnholms Kom mandant. Fortroligt No. I af I0-02-18 93og o. 2 afl 4-02- 1893
til Krigsministeriet.
Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobi I iseringsko ntore l. Pk.
17. Bornho lms Værn 1893-193 9. Bo rnholms Kommandant. Forlroligt No. 3. a f 10-1 2-1894 1il Krigsminislcrict.
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»sy nes al udelukke Muligheden af Løsningen cifden anden Opgave, at vde kraftig
Modstand overfor større ljendtlige Foreta'jtender - eftersom det vil være saa godt som
umuligt indenfor en rimelig Tid at kunne
koncentrere den stærkt spredte Styrke mod
det truede Landgangssted.«
Generalstaben fejltolkede bevidst Crones
logik, der eksplicit (som citeret) havde understreget behovet for at kunne ramme selv
e n større landsætningsoperation i dennes
sårbare landgangsfase. Hvis styrken først
va r kommet i land, var en imødegåelse reelt
håbløs. En sådan opfattelse var im id lertid
det værst tænkelige kætteri mod ta11ken bag
fæs tningen, og staben fo rtsatte, at den var
»tilbøjelig til« at lægge vægt på den anden
opgave. Dette krævede »nødvendigvis en
samlet, saa vidt muligt central Opstilling.«
Denne centrale opstilling syntes på grund
af vejnettet på øen at sku Ile findes i egnen
om Almindi ngen. En »udviklet Eflerretningstjeneste« skulle sikre, at man ankom
til landgangsstedet i rettidigt. Generalstaben sluttede med at skrive, at hvis en fjende
virkelig vi lle tage øen med den nødvendige
midler »". burde den Modstand, der kan
ydes af Bornholms Væbning sikkert blive
temmelig betydningsløs«5 Man må gå ud
fra , at Krigsministeriet ikke sendte denne
vu rdering videre til Kommandanten. Man
må læse Generalstabschefens komme ntar
som en konstatering af, at den håbløse og
symbol ske modstand skulle gives en form ,
der lå inden for rammen af hærens generelle policy. Kommentarens karakter viser,
at Generalstaben ikke havde gennemfø rt en
rekognoscering på øen. Dette betød dog
ikke, at man herefter ikke interesserede sig
for, hvad Væbningen foretog sig.
Da Crones efterfølger som Kommandant,
obe rstløjtna nt Frederik Wilhe lm Krag,
5

Rigsarkivet. Krigsminis teriet. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornholms Værn 1893- 1939. Generalsiaben. Fortro ligt
No. 92 afOS-02-1895 til Krigsministeriel.
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skrev direkte til Generalstabens Taktiske
Afdeling allerede 26. april 1897, en god måned efter sin ankomst til øen i marts, er det
overvejende sandsynligt, at dette skete efter opfordring fra staben. Krag var infanterist og kom fra stillingen som chef for 5.
Fodfolksbataljon. Krag skrev, at han ikke
fandt andet om krigsplanlægningen på øen
end Crones tre skrivelser ti 1 ministeriet fra
1893 og 1894, som aldrig var blevet besvaret. Krag spurgte, om Generalstabens Taktiske Afdeling havde egne arbejder om øens
forsva r liggende, som han i givet fald kunne
få indblik i.6
Året efter var Krag klar med sin plan. 4.
apri l 1898 meddelte han dels Krigsministeriet, at han var uenig med Crone i den måde,
som forgæ ngeren havde fordelt sin styrke,
dels at »Væbningen med sit nuværende Materiel ikke varfuldt kampdygtig.« Man kan
læse Krags skrivelses indledning som udtryk en forventning om materiel belønning
for loyalitet mod hærens forsvarsopfattelse.
Indledningsvis analyserede Krag den sti llede opgave og fandt, at kysterne måtte bevogtes og samtlige havne dækkes af styrker,
som kunne afvise mindre landgangsforsøg,
og »al derfor denne Kystbevogh1ingfindes
Reserver saaledes opstillede, at de hurtigst
mulig kunne understøtte den og yde kraftig
Modstand ove1for størrefjendtlige Foretagender.« Man måtte forudse, at bevogtningen skulle opretholdes i længere tid under
hårde vejrforhold. Derfor burde man overveje samarbejde med de bedst organiserede
af øens fri villige skytteforeninger og købstædernes politi. Der burde også i krigstid
søges etableret en »landstorm« (af ikke uddannede værnepligtige og uddannede, der
er for gamle til indkaldelse ti l Væbningen),
eller man burde som minimum kunne mod-

6

Rigsarkivet. Generalstabens Taktiske Afdeling. Indkomne
Skrivelser 1889-1902. Kommandanten paa Bornholm. Fortrnligt Nr. I a f 26-04-1897 til Generalstabens Taktiske Afdeling.
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Oberstlojtnant qfForstærkningen Frederik Vilhelm
Krag, der sagte at p/a11/ægge 11dfit1 Ge11eralswbe11s
op/arte/se. (Rigsarkivet)

tage og anvende frivillige. Krag understregede, at øens forsvar helt hvilede på øboernes klare vilje til selvforsvar. Det skulle al
forsva rsplan lægning her tage højde for og
udnytte.
Væbningen skulle organiseres i tre styrker: Kystbevogtningen, besætningen i Rønne og de mobile reserver.
Kystbevogtningen omfattede tre elementer: For det første eskadronens poster og
patruljer, for det andet arti llerikompagniet,
hvis ubespændte 4-pundige kanoner blev
placeret i Rønne, Nexø, Svaneke og Allinge
og for det tredje de fem ældste å rgange af
fodfolket, ca. 400 mand. Dette fodfolk blev
fordelt på Nexø, Sva neke, Gudhjem , Allinge og Hasle, og blev sat under kommando af pensionerede officerer, der blev ansat
som »Pladskommandanter«. Besætningen
i Rønne omfattede et kompagni fodfolk, to
bespændte 4-pundere og de to ubespændte
kanoner fra artillerikompagniet.
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Detachementerne i havnene bestod af de ældre fodfolksårgange
samt kys tartill e rister. Kanone rne h e r var ubes p ændte.
Kommandoen over af s nittene var ford e l t s å ledes:
Nordøen: Bata ljons chefen i Klemansker.
Sydvestøen: Kompagnichefen i Rønne.
Sydøstøen: Kompagnichefen i Åkirkeby.
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De mobile reserve r om fa ttede resten af
fodfolksbataljo nen og feltartilleribatteriet.
De blev o pstillet med 2h (to fodfolkskompagnier og fi re ka no ner) i Klemensker og
1
/J (et fodfolk skompag ni og to kanoner) i
Aakirkeby. De r skulle placeres hestevogne
til transpo rt af fodfolket ved enhederne.
Når je rnbane n R ønne-Nexø blev åbnet,
kunne Aakirkeby-sty rken eventuelt placeres i R ønne. Klemensker-styrken blev sammen med k ystbevogtningen på den nordlige
del af øen - fra Hasle til Svaneke - placeret
under fod folksbataljonschefens kommando. D enne organisering af øens forsva r
ville danne gru ndlag fo r materieloplægning
og feltøvelser. Den burde >~form en tligt«
godkendes af ministeriet.
Herefter gik Krag over til at opregne de
fo rbedri nger, som va r nødvendige fo r at
gøre øens fo rsvar effektivt. Kadrerne skulle fo rbedres ge nnem uddanne lse af flere
bornholm ske reserveofficerer til Væbningen. Der s kull e ikke udpeges pensionerede
li njeofficerer til stillingerne, da det v ille
»vække stor m isstemning« og underg rave
motivationen blandt bornholmere til at blive uddannet som reserveoffice rer. De afdelinger på Sjæl land, der uddannede bornholmere, va r utilbøjelige til at uddanne disse
som befa lingsmæ nd, fordi de derefter ville
miste dem. Dette problem skulle løses ved
at øge de udda nnende a fd elingers befalingsm andsno rm.
Det væsentligste mater ielproblem var det
manglende moderne arti lleri. Hvis man fik
tilfø rt et halvt eller helt batte ri bagladekanoner, ville det også være muligt at udspare
4-pundige kanoner til de steder i kystbevog ni ngen, der nu manglede artilleri. Anvendelsen af de ubespænd te kanone r fra
fæstningsartilleri kompag niet viser, at infa nteriste n Krag i modsætnin g til sin fo rgænger, a rtilleristen Crone, e nten ikke fo rstod eller ik ke ville acceptere, at de ga mle
pjecer og deres ammun ition va r virkningsløse i kystfo rsvar.
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E11 4-p1111digforladeka11011 som de pjece1; der udgjorde oe11s artilleri indtil 19 12. Her de11 pjece, der
.forblev i !je11este som tågeka11011 på Rø1111e Hav11, i
Forsvarsmuseet på Bomho/111.
(Forsvars111useet på Bomho/111)

Me re artilleri ville efter Krags o pfat telse
også lette anvendelsen af Hammeren som
tilbagetræ kningspun kt ( placeringe n af reserve ns hovedstyrke i Klemensker i rammen af den nordlige de l af øens fo rsvar kan
ses som en forberedelse af tilbagetrækning
til Hammeren). Derudo ver manglede Væbningen geværer til at udruste hele sin sty rke
og som t idligere rapporteret betydelige
m ængder udrustn ing og munde ri ng (d vs.
uniformer) samt bedre heste. Om mulig t
ville Væbningen gerne udrustes med det
nye repetergevær (d vs. M.1889 - det skete
først tredi ve år sene re).7
Krags plan må ses som et godt fo rsøg på
et ko mpro mi s melle m bornholme rnes og
General stabens forsvarsopfatte iser. Den
blev af Kr igsministeri et den 20. maj 1898
sendt videre til kommentar ved Generalstaben.8

7

8

Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringsko ntoret. Pk.
17. 13ornhohns Værn 1893-1939. Bo rnholms Kommandant. Fortroligt No. 8 a f04-04- l 897 til Krigsministeriel.
Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringskontorcl. Pk.
17. Bornholms Værn 1893- 1939. Krigsministeriet. Forlroligt A. 168 1 af20-05-l 898 til Generalstaben.
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Stabens Taktiske Afdel ings davæ rende
chef, oberst Arn old A. B. Klih nel, den senere kommanderende general på Sjælland
og fo rudsete hæ rchef, svarede a llerede otte
dage senere. Han gjorde klart, at bemærkningerne ikke blev bygget på egne rekognosceringsresultater eller andre a rbejder.
På trods heraf, blev Krags plan afvist. Truslen mod øen kunne opgøres ti l 2.000 infanteriste r, forde lt på to dampere, der hver
anvendte seks både til landsætningen. Dvs.,
at der 1/2 time efter starten af landsætningen ville være en styrke på 240-360 mand
på øen. En sådan ville kystbevogtni ngssty rken være fo r svag til at gøre noget ved.
Dvs. at Væbningen ville blive nedkæmpet,
efterhånden som den ankom ti l landgangsstedet, og hele øen gå tabt. Forsvaret skulle
derfor i stedet indrettes, så ka mpen kunne
fo rtsættes længst muligt. Det ville blive:

»... nødvendigt at ly til en Defensivposition for her saa længe som muligt al forhale Afgørelsen. Efter Kortet at dømme vil
der vis /nok.findes Punkter paa Øen, som
kunde sætte en mindre Styrke i Stand til al
holde sig endog temmelig længe over.for en
overlegen lvfodstande1; naar enkelte Forberedelser vare trufne og nødvendig For:.y ning skaffet til Stede.«
Ki.ihne l støttede Væbn i nge ns ideer om
samarbejde med skytteforeninger og politi
samt om at organ isere en landstorm . Det
hang sammen med hans ønske om at kun ne
gøre kampe n så langstrakt som muligt.
Man kunne udnytte bornholmernes patriotiske sindelag til en irreg ulær kamp:

»Den Karakter, Op erationerne maalfe
gives, vilde da omtrent blivefølgende: hvor
Fjenden gaar samletfrem, viger Forsvarssty rken, eller spreder sig eventuelt for at
unddrage ham et egentligt Angrebsobjekt
eller dog gjøre det Resultat, han kan opnaa, saa ringe som muligt; naar Fjenden
spreder sig for at okkupere, samler Forsvarssty rken sig og gaar offensivt frem.får
at vinde partielle Fordele. Et omhyggeligt
forberedt E.fierretningssystem og Beboernes Bistand vilde vistnok muliggjøre en
saadan skiftende Fremgangsmaade ...«
For at ku nne hjælpe yderligere med vejledn ing, måtte staben gennemføre en rekognoscer ing på øen. Generalstaben videresendte
uden yderl igere kommenta rer udtalelsen ti l
Krigsmin isteriet tre dage senere.9
Krigsm inisteriet g ik derefter i gang med
at se på Kommandantens materielønsker.
Man k unne sende yde rligere seks ube-

l forsom111ere11 1898 overtog hærens do111inere11de
personlighed, Amold Kiihne /, vej/ed11i11ge11 afBornholms Væbning. Her ses Kiihnel (i midten, stående)
el par år tidligere som kaplajn og hoved/ærer bland/
s ine elever.fra Hærens Officersskoles Ældste Klasses Generalstabsqfdeling. (Rigsarkivet)

9

R.igsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornholms Værn 1893- 1939. Generalstabens Taktiske
Afdeling. Fortroligt Nr. 2 af 28-05-1 898 til Generalstaben
og Generalstaben. Fortroligt A. No. 275 af31 -05-l 898 til
Krigsministeriet.
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spændte 4-pundskanoner og øge beholdningen af den eksisterende type etskuds
bagladegeværer til 1.500, ligesom man på
udrustnings- og munderin gsområderne
kunne efterkomme nogle af hans ønsker.
20. juni 1899 var ministeriet klar til at meddele Krag, nu udnævnt til oberst af forstærkn ingen, at hans sa mlede kanonbeholdning ville blive øget til 24 stk. 4-pundspjecer og beholdningen afbagladeriffel
M. 1867 til de ø nskede I.500. 10
30. j uni meddelte ministeriet Krag, at
man fa ndt det natu rligt, om han orienterede
sine chefer om sine anskuelser vedrørende
forsvaret af øe n og anve ndte dem som
gru ndlag for øvelser. Derimod så ministeriet det ikke som he ldigt: »... at der herved

fastlaas en bestemt Forsvarsplan, hvorved
der i paakommende Tilfælde vilde lægges
Baand på den Kommandanten tilkommende Handlefrihed.« D vs. at man ikke fa ndt
det nødve ndigt ell er hensig tsmæssigt at
vælge mellem Krags og Kiihnels løsninger.
Man bemyndigede Kommandanten til at
anvende øens ikke a nvendte værnepligtige
og han fik indlagt telefon i Kommanda ntgården.11
På en eller anden måde må Generalstabens opfattelse være givet v idere til Krag,
for den 12. februar 1901, et godt halvt år,
før han fo rlod kommandantstillingen, havde oberste n direkte meddelt s taben, at han
havde »optaget« tanken om at oprette en
defensiv position. Den skulle efter hans opfattel se etable res i vejknudepunktet ved
Aarsballe og Stavsdal.
Generalstaben svarede 15. fe bruar, at den
var uenig i valget af sted. Det var ikke egnet

I 0 Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringskontorel. Pk.
17. Bornholms Værn 1893- 1939. Krigsministeriets 2. Departement C.a. 876 af20-06-i 899 ti l I. Departement samt
udateret notat vedlagt sagen.
11 Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornholms Værn 1893- 1939. Krigsministeriets I. Kontors udkas t til fortrolig skrivelse af gået 30-06- 1899 til
Bornholms Kommandantskab.
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på grund af Væbningens »ringe numeriske
og (dens) ... ejendommelige sammensætning (24 Kanoner og kun ca. 1.000 Mand
Fodfolk).« Vejkrydset var en åben mark,
som helt kunne beherskes af en fjend tlig
styrkes ild. Der burde findes et mere egnet
sted. Kommandanten havde foreslået, at
der skulle ske en rekognoscering med støtte af en ingeniørofficer. Generals taben
mente, at der også sku lle deltage en-to officerer fra Generalst abe n, og at staben skulle instruere holdet før afrejse. 12 Før rekognosceri ngen blev gennemfø rt, fik øen ny
kommandan t. Chefen for 3. Drago nregiment, oberst Karl Marinus Viale, overtog
stillingen i begyndelsen af september 1901.
3. Dragonregiment var som den tidligere
kommandant C rones 3. Afdeling en j ysk
enhed. Ha n gik straks i gang med at udarbejde en egentlig plan for øens forsvar, og
af resultatet var det klart, at han ikke havde
søgt Generalstaben s vejledning.
Via le sendte sit »Udkast til en Fors varsplan for Bornholm« til ministeriet den 31.
juli 1902. Han understregede, at han havde
brug for en plan for at kunne ordne mobiliseringen og tjenesten efter denne. H an
måtte bl.a. tage hensyn til at Væbningen
(på trods af de tidligere komma ndanters
indstillinger), ikke var blevet udrustet med
tornystre (dvs. at den enkelte soldat ikke
kunne transportere forplejning og personlig lejrudrustning).
Som i de tidligere planskitser lagde også
Viale vægt på kystbevogtningen. »Farvan-

det omkring Øen maa omhyggeligt bevogtes Dag og Nat«. D a b evogtningsperioden
kunne blive lang, sku Ile den her indsatte
styrke anvende tiden til at udfø re feltbefæstni ngsarbejder på derti l egnede steder
af kyste n. Ved observation af noget fjendtligt, skulle der, før der skete landsætning,

12 Rigsarkivet. Generalstabens Kopi bog D. I 07. Generalstaben. Fortroligt No. 75af 15-02- 190 I til Krigsministeriet.
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Oberst Karl Mari1111s Viede. {Rigsarkivet)

stra ks afgives meldi ng ti I hovedkva rteret.
Den blev dels sendt med telefon, dels med
rytter eller cyklist. Hovedkvarteret besluttede så, om der skulle sendes forstærkni ng.
Rønne og Nexø havde de bed ste havne, og
var så ledes specielt truede. På den anden
side betød den nyå bnede jernbane mellem
disse bye r, at ma n havde en metode til hurtig troppetransport melle m dem. Af andre
punkter på øen betragted e V iale Sandv igA llinge og Ha m mer havnen som fa rligt udsatte. I øv rigt kun ne man gen nemføre landsætning omtrent overa lt p å kysten, idet ha n
anså syd kysten som mindstegnet. Det er på
grund lag af denne vurde ring klart, at ha n
betrag tede stor va nddybde som ønskelig
ved la ndsætni ng, og at han både tænkte på
landsætningen af infa nteri, og af artille ri
og materiel.
Ved indsatsen mod landsætningen sku lle
artille riet u ndgå at komme i kamp med de
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støttende kr igsskibe. Ka nonerne måtte holdes skjult og kun indsættes mod de landsatte fj endtlige styrker. Hvis fj enden var
overlegen, og det lykkedes ham at tiltvinge
sig adga ng til øen, skulle Væbningen under
kamp trække sig til tilbage til sin »Retrætestilling« ved Aa rsballegaa rd, idet der stadig
blev ydet den hårdest mulige modstand, og
man meldte til hovedkva rteret.
Via le unde rstregede, at »En krafiig Modstand overfor større fjendtlige Foretagender vil bedst kunne ydes af Væbningens
samlede Styrke i en feltbefæstet Retrætestilling.« Aa rsba llegårdstillingen lå centra lt
på øen, ved et vejknudepunkt og i umiddelbar næ rhed af Stavsdal Magasin. Den
var egnet »trods enkelte taktiske Mangler«.
Still ingen sku lle straks ved mobi lisering
fo rstærkes med feltbefæstede stillinger for
fodfolket og ka nonerne. Så længe retrætestillinge n ikke va r e robret, var øen ikke
fa ldet. Hvis Væbn ingen måske til sidst blev
tvunget ud af stilli ngen, skulle den opdelt i
mindre styrker gå over til at føre en langvarig guerri llakrig. Det va r øens nordlige del
egnet til.
Som det ka n ses på skitsen, va r trefjerdedelen af Væbni ngens fodfol k indsat i kystbyerne. Eskadronen var som reserve placeret i Aakirkeby, sandsynligvis fordi Viale
som rytterofficer var imod at sprede den ti l
tjeneste som poster og patru ljer langs kysten. Medens den ene ha lvdel af fe lta rtiller iet var placeret i Rønne, va r de n anden
halvdel pa rkeret ved Olsker dækket mod
skibsartil leri . Den sidste fje rdedel af fodfo lket bevogtede og udbyggede Aarsballegå rdstillinge n sammen med trefjerdedele
affæstningsartillerikompagniet. Man skulle dog samle en vognpark til fodfolkskompagniet he r, så det også ku nne anvendes
som reserve til forstæ rk ning af fo rsvaret i
kystbyerne. Som naturl igt fo r en rytter
lagde V ia les plan vægt på at skabe den
størst mu Iige mob i Iitet og fle ksi bi Iitet
styrkens anve ndelse.
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Han vurderede, at planen betød, at en
fodfo lkssty rke kunn e være fremme ved ethvert sted på kysten på underen ti me, hvilket ville gøre det muligt at afv ise mindre
landga ngsforsøg. Væbningen kunne på 4 -5
timer blive samlet til Aaarsba llegård med
henb li k på imødegåelse af større foretagender.13
Man må sige, at Via le gjorde et hæder!igt
forsøg på både at give Køb enhavnerne deres retrætestilling og bornho lmerne det,
som de ønskede fra Væbningen . Omtalen af
gue rillamu ligheden ka n meget vel væ re
indfø r t, fordi den jyske h ær havde v iden
om, a t dette va r Ki.ihnels forme l for at sikre
langva rig mil itær indsats i d e landsdele,
som han ikke kunne dække med tilstrækkelige forsvarsstyrke r.
De nne gang sendte Krigs ministeri et
imidlertid ikke planudkastet ti l Genera lstaben. Den første Venstreregerings krigsm in ister, V. H. 0. Madsen, svarede a llerede
9. august 1902, at man intet havde i mod,
at Væbningens mobiliseringsplaner blev
udarbejdet på grundlag af »den Forsvars-

plan, der efter Kommandantens Skøn bedst
egner sig til Løsning af Væbningens Opgave i Krigstid« som denne opgave va r blevet fo rmuleret af Bahnson i 1893. M an
skulle dog indstille til ministeriet, hv is planens gennemførelse medførte ud gifter fo r
stats kasse n. 14 D et vil sige, at Bornh olms
Væbning i 1902 for fø rste gang fik en fo rsvars plan, der var godkendt af K øbenhavn,
blot den ikke kostede pen ge. Sådanne bad
Viale ikke om i resten af s in tid som kommandant.
Ha n blev pensioneret i j un i 1906 og afløst
af infa nter isten oberst Wilhe lm Frederik

13 Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornholms Værn 1893- 1939. Bornholms Væbning af
3 1-07-1902 'Udkast til en Forsvarsplan for Bornholm".
14 Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornholms Værn 1893-1939. Krigsministeriet M No.
1637/1902 af09-08-1902 til Bornholms Væbning.
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L aub. Et halvt år efter Via les tiltræden blev
Væbningens bevæbning fo rbedret. Produ ktionen af gevær M.1889 til hærens mobiliseringsstyrke va r nu så fremskredet, at chefen for hærens våbenteknis ke tjeneste b estemte, at Væb ni ngens 1.500 bagladeriffel
M.1 867 skul le afløses af 1500 af den mod ificerede M.1867/96 og 100 r ytterkarabiner

M.1867/96.15
I slutningen af apri l 1908 bad Lau b om
penge ti I gennemførelse af øens fo rsvarsplan og åbnede derved for Generalstabens
indflydelse på denne. Han konstaterede,
at Væbningens materieloplægn ing lå fo r
sårbart overfo r en fj ende. Det va r netop på
det tidspunkt, at hæ ren energisk søgte at
få rømmet kystbyga rnisone r som Freder ic ia, He lsingør, Nyborg og Århus ved den
kommende hærordning. Rømni ngen ti l
garnisoner længere inde i landet skulle
gøre mobiliseringen mindre sårbar over fo r
angreb fra den tyske flådes side. På Bornholm lå alle våben og a l udrustning i Rønne, kun ammun itionen va r magasineret i
Stavsdal.

»Følgen ... er den, at ved et pludseligt
Fredsbrud kan samtlige Væbningens Geværer og Kanoner og øvrige Udrustningssager falde i Hænderne paa en ganske
ringe, fjendtlig Troppesty rke, der paa en
Kanonbaad løber ind i Havnen, gaar i Land
og besætter Tøjhuset.«
Der va r forskellige muligheder for at løse
problemet. Man kunne koncentrere mandskabets våbe n og udrustning i Stavsdal,
man kunne som i militsens tid have udru stning og våbe n hjemme, eller ma n kunne

15 Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobi liseringskontoret. Pk.
17. Bornholms Værn 1893-1 939. Krigsministeriet C.a. 13 1
af29-0 1-l 907 a f 29-0 l- l 907 til Generalstaben.
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Oberst Wilh elm Frederik Laub, der vendte tilbage
til rent bornholmsk !.ystforsvai: (Rigsarkivet)

fordele sagerne på herredsmagasinerne i
Rønne, Hasle, Svaneke og Nexø. Den sidste
løsning vi lle »ret godt svare til den, Komniandanten har ln![fet til Bornholms Forsvm~ idet Kysten er delt i Afsnit, der besættes afel Kompagni Fodfolk med noget Ry tte ri og Artilleri.« Ga nske vist ville beholdningerne stadig ligge ved kysten, men det
er sandsynligt, at kun et vil gå tabt ved et
an greb. Ved øvelser skulle man indka lde
fodfolket til herredsmagasinerne og artilleriet og rytteriet centralt. Hvis man indkaldte samtidigt, kun ne man afslutte med
et par dages samvirkeøvelser. Laub ville på
trods af, at han anvendte mest plads til at
beskrive den tredj e mulig hed, lade fore-

satte myndigheder vælge. Man kunne eventue lt, nævnte han, se på den schweiziske
(værnepligtige mi Iits-) model.16 I skrivelsen
havde obersten gjort klart, at han helt satsede på et kystforsvar, dvs. at han var tilbage til Crones 1893-løsning. Kri gsministeriet sendte 6. maj sagen til høring i Genera lstaben.
Generalstabschefen, generalmajor Jens
Vilhelm Gørtz, svarede to må neder senere.
Det var kun et par må neder, før Forsvarskommissionen af 1902 afsluttede sit arbej de, en helt afgørende periode for hærens og
fæstni ngens fremtid. Det var således ikke
ligegyldigt, hvad bornholmerne havde fu ndet på. Gørtz var af den opfattelse, at ikke
kun magasineringsspørgsmålet, me n »al
hele Forholdet vedrørende Bornholms Forsvar bør optages til Undersøgelse«. Der
burde iværksættes et besøg på øen med rekognoscering. Indtil besøget var gennemført, kunne man kun udtale sig i almindelighed om sagen. Stab en va r umiddelbart
set positiv indstillet over for oplægningen i
herredsmagasinerne, fordi denne løsning
var bi llig. Den skulle dog suppleres med
oplægning af artillerienhedernes og eskad ronens udrustning i Stavsdal. Man var
også positiv over for kommandantens ønske om alle enheders samtidige indkaldelser til øvelser. Det er klart af Gørtz' skrivelse, at Generalstaben aldrig havde set
V iales forsvarsplan.
Ge neralstabe n indstil lede, at der blev
gennemført rekognosceringer »til Udarbejdelse afen samlet Plan.for Øens Forsvar«,
at der ved en æ ndring af hærens orga nisat ion også blev set på Væbningens bemanding og udrustning og at oplægningen foreløbig ændredes som allerede anbefalet.
Skrivelse sluttede med at konstatere, at

16 Rigsarkivet. Krigs ministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornholms Værn 1893-1939. Ko mmandanten paa
Bo rnholm Forlro ligI No . 10 af30-04- 1908 til Krigsministeriel.
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Væbningens mandskab var af kvalitet som
hærens bedste. 17 Internt i Krigsministeriet
fik Generalstaben straks støtte af det materielansvarlige 2. Departement, og de n 30.
august blev Gørtz a nmodet om at gennemføre planrekognoscer inge n og efterfølgende kom me med forslag ti l ændring af gældende bestemmelser, organ isation, udrustn ing m.m. O m oplægn ingen af udrustni ngen skulle æ nd res som fores lået af stabe n,
ville afhænge af om kostningerne. 18 Generalstabens rekognosceri ng blev gennemfør t
i 22.-26. oktober J908 og ledet af den ny udnævnte chef fo r »3. Bureau«, kaptajn L ouis
N ielsen, (kontoret ændrede i 1909 navn til
»Generalstabens Operationssektion«). Han
blev ledsaget af den dygtige a r ti I lerist, kap taj n V. A. Wilkenschi ldt fra »4. Bureau«
(sene re benævnt »Generalstabens F æstningssektion«) , hvis chef d a var Olof Schouboe. Resultatet blev meddelt Krigsmin isteriet i en skrivelse den 2. december dette år,
men det synes ikke at væ re sendt v ide re af
ministeriet ti l Kommandante n før den 22.
juli 1910.19
Å rsage n til den sene ekspedition kan
ind ledningsvis være, at m an afventede gennemførelsen af de nye forsva rslove og
derefter afslutninge n af d en førs te rad ikale
regering Zahle, der va rede fra slutningen
af oktober 1909 ti l begyndelsen af juli
1910. Sagen blev taget op af den efterføl-

17 Rigsarkivel. Krigsministeriel. Mobi liseringskontorel. Pk.
17. Bornholms V lem 1893-1939. Genernls1aben. Forlro lig I
C. Nr. 144 af 07-07-1 908 til Krigsministeriel.
18 Rigsarkive1. Krigsminis1erie1. Mobiliseringskon1ore1. Pk.
17. Bornholms Værn 1893-1 939. Krigsministeriets 2. Departemenl. Fonroligl C.a. 780 a f 10-07-1908 til I. Department og Krigsminislcrict. No. M . 1038 af 30-07-1 908 t il
Generalstaben.
19 Rigsarkivel.
• K.rigsm inis1crie1. Mobi liseringskontorel. Pk. 17. Bornholms Værn 1893-1939. Krigsministeriel. Fortroligt M.
I 49 I af22-07- I 9 I 0 til Bornholms Væbning.
• Generalstabens Taktiske A fdeling. Kopi bog D. I 2. Generalstaben s Iak liske Afde lin g, Fort rolig! Nr. JO af
I 0-02-1909. »Oversigt over Virksomheden ved Generalstabens Taktiske Afdeling i Aarel I 908.«
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gende regeringsleder og fo rsvarsminister,
K laus Berntsen, godt to uger efter, at en
ny Venstreregering havde afløst den radikale.
Det er dog også muligt, at årsagen til fo rsinkelsen va r uenig hed mellem Laub og
holdet fra Generalstaben. Forsvarsforberedelserne på øen var fortsat i Laubs sidste to
år. Midt i november 1908 gjorde Krigsminister iet klar t, at Kommandanten havde
my ndighed til at gen nemfø re mobil isering,
hvis fo rbindelsen til Køben hav n blev afbrudt.20 I forå ret 19 10 udarbejdede Væbningens enheders chefer nye p laner fo r mobi liseringen af deres enheder. Som det kan ses
af artillerikompagniets pla ner, skete det på
grundlag af den tidligere organ isation af
væbn ingen, endnu ude n inddrage lse af
1909-hæ rl ovens virkni nger på Væbningen.21 Da det ene artillerikompagnis personel skulle afgives til afsnitskommandørerne
ved kystbevogtningsafsnittene, og da ingen
ka noner skulle sendes ti l Aarsball egård ,
var det klar t, at Laub nu forud så en ren
kystforsvarsløs ning uden en fo rberedt retræ testi11ing.
Dette har gjort det va nskeligt at opnå et
fælles grund lag med gene ra lstabsfolkene i
oktober 1908. Det har næppe he ller frem met samarbejdet, at det va r den selvsikre
Louis Nielsen, som var leder af holdet. Ministeriets fo rsin kede ekspedition af sagen
skete 12 dage efter, at La ub var blevet afløst.

20 Rigsarkivel. Krigsministeriel. Mobiliseringskontoret. Pk .
17. Dornholms Værn 1893- 1939. Krigsministeriel. Fortroligt M. 1756 af 16-1 1-1908 til Kommandanlen på Bornholm.
21 Rigsarkive1. Bornholms Værn Pk. K.2 1660-1958:
• Bornholms Rytlercskadron. 03-03- 1910 ' Mobiliseringsplan for Eskadronen'
• Bornholms Væbnings 2· Arti llerikompagni. 30-03-1910
' Mobiliseringsplan udarbejdet i Henhold til Væbningens
Mobiliserings- og Forsvarsplan for Aaret 1907'
• Mobiliseringsplan for Bornholms Væbnings I 'Artillerikompagni' afO 1-04-19 10.
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Generalstabens kontrolforsøg - 1910-1914
I juli 1910 blev infa nteriofficeren Harald
D itlev Petersen udnævnt til oberst af fo rs tærkningen og kommandant på Bornholm.
Den senere kommandant Olof Schouboe,
som på dette tidspun kt var tjenstgørende i
Genera lstabe n som fæs tningss pecia li st,
mere end antyder i sin behandl ing af komm andantskiftet i sin »Bornholms Værn gennem tiderne«, hvad de r skete. T styk ket
umiddelbart fø r Petersen nævnes, skrev
han:

»Krigsministeriet bemyndiger Bornholms
Kommandant til selv efier bedste Skøn at
fastsætte Forsvarsplanen for Bornholm.
D elte er i Princippet paa grund af Bornholms ganske særlige Beliggenhed og militærpolitiske Stilling ganske rigtigt. Men
saa maa man ved Besættelser afKommandantposten heller ikke glemme. hvad denne
vidt rækkende Bemvndigelse kræver a( en
sådan besættelse.« (min understregning)
Gene ra lstaben havde behov fo r, at også
Bornholms forsvar fulgte hærens centra le
m yndigheders opfattelse af kystforsvarets
mulighede r. Hvis kommandanten gjo rde
dette, ville det være mere naturligt at være
lydhør over fo r Væbni ngens ønsker. Hærloven af 1909 indebar i sin tekst bestemmelsen om, at der hvert andet år samtidig skulle holdes øvelser med Væbningens forskellige enheder, men derudover blev organ isationen beskrevet som uændret. D vs. at
Generalstaben inden for hæ re ns samlede
resurseramme havde mulighed fo r enten at
forbedre Væbningens materie lsituation eller lade a lt forbl ive uforandret utilfredsstillende.
Som nævnt medde lte forsvarsminister
Klaus Berntsen officielt 22. j uli 1910 oberst
Petersen Generalstabens opfattelse fra begyndelsen af december 1908. General staben havde da klart - parallelt - beskrevet

Ge11era/stabschefe11, genem/111ajor Jens Vilhe/111
Gørtz, i i 908. Hans stab søgte at ja kontrol ove1:
hvorc/a11 bom/10/111emeforsvarec/e øen.
{Rigsarkivet)

sine ideer og øforsvarsplanen og de ønske1ige mate rielforbedringer, men de havde
som nævnt ikke fået indflydelse på for muleringen aflovteksten i må nederne derefter.
Forbedringerne kunne derfor opfattes som
guleroden og belønningen for en ny kommandants loyalitet over for Generalstabens
synspun kter.
Loui s N ielsen havde i s in rekognosceringsrapport taget udga ngspunkt i Bahnsons opgaver fra 1893, og gik derefter over
til en analyse aflandgangsmuligheclerne på
øens kyster. Han afsluttede sin analyse med
at konstatere, at »ingen større sammenhængende Del af Kysten (kan) siges fra Naturens Side at være skærmet mod landsætning.« Der var de fleste steder dybt helt ind
til land. Vad ningsafstanden var selv på sydkysten »ganske kort«. Øen havde 19 havne,
hvoraf Rønnes og Nexøs samt Hammer-
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havnen kunne anvendes af større dampere.
En spærring ved sænkning af skibe i havneindl øbene var dog mulig uden vanskelighed. De mange havne krævede et lokalforsvar, der samlet ville lægge beslag på en fo r
stor del af Væbn ingens sty rke. Man måtte
derfor resignere og ku n søgte at sinke landsætningen, så man skabte tid ti l fremdragning afreserver.
Kystbevogtningen skulle bl.a. ske ved udnyttelse af højtliggende pun kter, gennem
udnyttelsen af civilbefolkningens patriotis me og ved et veludbygget meldesystem.
Om natten og i us igtbart vejr skulle der
gennemføres patruljering på kysten og om
muligt med både ud fo r denne.
I behandlingen af kystforsvaret konstatere de Generalstaben, at komma ndanterne
havde koncentreret sig om den ne opgave,
selvom også nogle af dem åbent havde tvivlet på fo rsvarsmulighedens værdi. Indsatsen havde typisk været koncentreret om de
største hav ne, og havde ikke dækket de
mellemliggende kyster. De landsatte styrker ville kunne nedkæmpe kystforsvarskompagnierne, fø r de kunne bliver forstærket, idet det vi lle tage mindst 4-5 timer at
samle hele styrken ved et givet landga ngssted. Inden for dette tidsrum ville fj enden
uden problemer kunne have landsat en
overlegen styrke. Derfor måtte fjenden mødes fra e n central opstilling. Det var den
eneste vej til at yde den af Bah nson krævede kraftige modstand mod større fje ndt1ige fo retagender. Fra en central opsti ll ing
vi lle man kun11e nå kysten på 2-2 1/2 time,
selv uden anvendelse af jernbanen, som
Generalstaben ikke fandt egnet til brug unde r en sådan fremrykning.
Herefter gj orde staben klart, at opgaven
indebar, at »Øen skal bevares« på trods af,
at opgavens tekst havde kval ificeret opgaven med et »om muligt«. De nne opgave
løstes ikke ved en heroisk kamp ved kys ten. Midle rne var i stedet:
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»... en Art Guerrillakrig, som muliggør
langvarig Modstand i aaben Mark, og,
naar denn e Modstand maa opgives paa
Grund af Uligheden i Styrke, Sammen dragning af Væbningen til en forberedt defensiv Position, en Reduil, hvor Modstanden kan fortsættes.«
Man ka n se, at Ki.ihnels ide levede videre i
slutningen af 1908, selvom generalen selv
var død nog le måneder tidligere. Imidlertid
fandt Generalstaben, at en sådan kamp lå
over Væbningens befalingsmænds evner.
De kunne ikke opnå den nødvendige erfaring.

»Det er de1får Generalstabens Anskuelse, at en Guerrillakrig ikke skal forsøges,
men at Væbn ingen, naar Modstanden i
aaben Mark maa opgives, samlet skal trække sig tilbage til et Terrainafsnit, der byder
gode Betingelserforfortsat og haardnakket
Modstand. «
Aarsbal le-Stavsdal-partiet var fo r stort til
Væ bningens begrænsede styrke. Rekognosceringen viste, at Hammerknuden havde
væsentlige mang ler. De n bed ste sti 11 i ng
ved kysten var Hammershus Fæstni ng,
hvor ruinen gav gode stillinger for rekylgeværer (lette maskingevæ rer) og beskytte lse
mod granater fra feltskyts. En anden mulighed var et klippeparti ved Helligdommen. En problem ved at vælge en stilling
ved kysten va r imidlertid, at den så ikke
samtidig kunne anvendes som Væbningens
hovedstyrkes beredskabsstilling, som måtte lægges centralt på øen ved et vej knudepun kt.
Det sted på øen, der bedst muligt levede
op ti I a lle krav, var efter Genera lstabens
opfattelse »Jomfrubje1gel« ved vej knudepun ktet i A lmindingen . På det tidspunkt
va r højdepartiet stadig adsk ilt fra den omgivende skov af ubevoksede skrænter, der
gav gode skudfelter fo r gevæ rer og rekylge-
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værer, medens fj endens artilleri havde vanskeligt ved at virke på grund af skoven. Der
kunne etable res pigtrådsspærringer på disse skrænter. Der fa ndtes i øvrigt en ki Ide på
knuden, der sikrede va ndforsyningen til
hotellet på Jomfrubjerget og pavillonen på
Ch ristianshøj . Selve den trekantede ildstilling omkring Jomfrubjerget (og Christianshøj) ville have en front på 1200-1 300 meter.

Ge11erafstabe11s fors fag til den bornholmske reduit,
Jomji-ubjerget, der ses ved »A« i Almindi11gen, og
som dominerer vejneflet i området. Kor/et er et mc/febordsbfad fra 1886 reflet i i 9i 4. langs ostre side
ses jemba11efi11ie11 Af111i11di11ge11-Gudhjem, der c1b11ede i sommeren i 916. Det var den nordlige del af
linjen Aakirkeby-Gudhjem. Tri11brce1tet »Christianshoj« ses lige ost for Jo111frubje1get. Via Aakirkeby
var derjernbaneforbindefse fi f Nexø og Rønne samt
via Rønne videre til Sandvig-Alfinge.
(Bomhol111s M11seu111)

183

MI CHAEL HESSELHOLT CLEMM ES EN

På gru ndlag af rekognosceringen kom
Generalstaben med sit »Udkas t til en samlet
Plan.for Bornholms Forsvar<<. Ifølge planen
skul le befal ingsm ænd og ma ndskab have
hå ndvåbe n og ud rustning hjemme (som
1-ljemmeværnet under den kolde krig). Personellet mødte ved m obil isering ved Stavsda l magasin og fik he r udlevet ammu nition.
Værnepligtige fra værnenes andre enheder,
som blev forh ind ret i at rejse ti l Sjælland,
mødte ligesom frivillige også ved Stavsdal
og blev indsat af Væbn ingen i øforsvaret.
Også Væbningens heste og udskrevne vogne mødte ved magasinet. Den af Generalstaben organiserede »Civile Efterretningstjeneste« på øen trådte i fun ktion og overtog
kontrollen med »mistænkelige Personer«.
Bornholms Telefonaktieselskab gik i gang
med at udbygge telefonnettet. Provia nteringen af Jomfrubjerget og om nødvendigt opbygningen af en va ndforsyn ing her blev
indledt. Væbningens sty rker blev derefter
placeret i »sammentrængt Kantonnement«
(dvs. med størst muligt anta l soldater på
hver gård) om Aarsbal legård.
Ryttereskadronen og den i fredstid etablerede c ivile bevogtningstjeneste tog sig af
kystbevogtninge n. Forbindelsen til kommandanten skete med frivillige cykliststafe tter og med telefon . Havne blev forbe redt
spærret af havnemyndig hederne. Nå r
spærringerne va r etableret, sku lle de sikres
af friv illige og rekylgeværer.
Hvis fje nden gik i land, rykkede Væbningen hurtigst mu lig frem for »ved et pludseligt og hensynsløst Angreb, hvilket det
navnlig gælder 0111 hurtigt at bringe Batteriet i Virksomhed, at kaste Fjenden.« Nå r
fo rholdene tvang den derti l, skulle Væbningen gå ti lbage til Jomfrubjerget, der i mellemtiden var udbygget til en stærk feltbefæstet sti lling i et samarbejde med forstvæsnet, der var ind ledt allerede i fredstid. Man
skulle søge at fo rsinke fjendens fremtræ ngen med hindri nger. Fra reduiten fortsattes
modstanden til det yderste med alle til rå184

digh ed væ rende midle r. Man sk ulle he le
tiden patruljere energisk, så man kunne udnytte mul igheder fo r offensiv ha ndling.
Generalstaben understregede, at det var
ønskeligt at udruste Væbningen med det
moderne gevæ r M.1889, me n dette va r ikke
muligt. Det eneste, der kunne gøres, var at
øge patrona ntallet ti I hvert eksisterende enkeltsskudsgevær fra 200 til 500. Batteriet
skulle i stedet fo r de otte 4-punderne udrustes med fire stk. moderne 75 mm feltkanoner M.1902 med 40 0 skud pr. kanon. Arti 1leri et skulle også bevæbnes m ed samme
årga ng geværer som fodfolket. Artiller ikompagniet sku lle i stedet for sine 16 4-pundere »efierhaanden« bevæbnes med 30 rekylgeværer med hver 10.000 patroner.
På g rund af, at p ersonellets person lige
våben og udrustning sku lle opbevares
hjemme, kunne Bo rnho lms Tøjhus nedlægges. De sam lede udgifter til forbedringe n
af udrustningen afvæn1et blev af Krigsministeriet i begyndelsen af 1909 ud regnet til
ca. 500.000 kr (hvi lket efter Danmarks Statistiks Prisberegner svarer til ca. 30 millioner 2008-kroner).
Samme dag, hvo r Krigsministeriet orienterede o m Generalstabens overvejelser og
planudkast, opfordrede de t Væbningen ti l
at overveje at udnytte den mu Iighed for
at opr ette en lands torm af ældre og ik ke
uddannede værne pligtige, som den nye
hærlov gav mulig hed for. Man ønskede inden udgangen af oktober at modtage kommenta rer med et organisat ionsforslag. 22 Det
skal her understreges, at dette skridt va r
22 Rigsarkivet.
• Bornholms Værn. Pk . I. 1660 - 1958. Krigsministe riet
Fortroligt M. 1491 af 22-0 7-1 910 til Bo rnholm s Væbning (af Schouboc påfort ' Sat ud af Kraft afForsvarsinstrukscn af 1924 ' )
• Krigs ministeriet. Mobilise ri ngskontoret. Pk. I 7 . Bornho lms Værn 1893-1 939.
° Krigsministeriets 2. Departeme nt Fortroligt C.a. 100 a f
29-0 1-1 909.
° Krigsmin isteriet. Fortroligt. M. 1492 af22-07- 1910 til
Bornholms Væbning.
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Kys t- og havn e b evogtn i n gen ske r v e d frivi ll ig• ( + et p ar · :r;: ekyl gev ærskyt);er ) o g e s k ad rone n . }~o r bi nde l sen t i l c en tral opstil l inge'n ske r
ve d hjælp af '' cyke l stafetter" . I kanto n nementet står fodf olksb ataljo n e n, batte r iet med 4x75mm KN og ar ti llerikompagni et med re s ten ar
reky lgeværskyttern e med vogn e til tra n s p o r t .
Red u ite n p å Jom fr u b jær g et u d bygges med ryd n i n ger , fe l tbefæstn inger
og pi g t rådsspærringer .
Lan dsætn inger i møde g ås b es lu tsomt v e d angreb . Hvis ikke s u cces
viges ud ti l r e du iten .
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helt e nestående, idet der på trods af lovteksten ikke blev etableret landstorm i de a ndre landsdele under 1909-ordningen, selv
ikke efter, at Krigsm inisteriet 10. septe mbe r havde opfordret Generalstaben ti l at
overveje andre muligheder for anvendelse
af landstormsenheder - ud over på Bornholm . Ministeriet tæ nkte p å forsvaret af
den planlagte j yske Reduit (Mors) samt på
sikringen af sj ællandske kystværker uden
for Københav n, havne samt vej- og jernbanebroer.23
16. august fulgte første del af, hvad man
kan opfatte som loyalitetsbetalingen. Krigsministeriet gav Hæ rens tekniske Korps
ordre om at overføre så mange bagladegeværer M.1 867/96, at Væbningen råde de
over 2.000. Af de 500 ekstra geværer skulle 300 an vendes til artille riet og 200 til
fri villige. A lle gevæ rer skulle have 500
patroner. Samtidig blev overførslen af 75
mm-batteriet med de fire pjecer med 400
skud pr. kanon bestemt. De rimod var den
umiddelbare tildeling af rekylgeværer blevet reduceret fra 30 til kun 12, dog med
10.000 skud ti 1hvert gevær. 24 Ifølge Schouboes beretning ankom de fire 75 mm kanone r fø rst ti l øen i 1912. D et kan meget
vel hænge sammen med , at hæ rens og fæstningens arti llerichef, Artil lerigeneralen,
ikke var blevet konsulte ret før beslutningen
om at afg ive de fi re kanone r ti l Bornholm .
Beslutningen reducerede efter generale ns
opfattelse hans pjecereserve i uacceptabel
grad. r slutningen af oktober anmodede han
om, at der skete kompenserende nyproduktion. 25

23 Rigsarkivet. Krigsministerie t. 5. Kontor (Mobiliseringskontoret) Pk. 34 . Landstorm. Krigs mi nisteriet. Fortroligt
M. 1669af10-09-19 10 til Generalstaben.
24 Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornholms Værn 1893-1939. Krigsministeriet. Fortroligt C.a. 1260 af 16-08- 19 10 t il Hæ rens tekniske Korps.
25 Rigsarkivet. Generalstabens Operationssektion. Indkomne
Sager 19 10-11. Pk. 2. Artillerigeneralen. No. 648 a f
3 1-10-1910 til Krigsministeriet.
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Harald Ditlev Petersen, lier som oberstlojtnant året
før lian blev Ko111111a11dant på Bomliol111. Det var
liam, der skulle gennemføre Generalstabens ideer
0111 øens korreÅ1eforsvm: (Rigsarkivet)

Ud fra Genera lstabens plan udarbejdede
oberst Harald Petersen så hurtigt sin nye
forsvarsplan og landstormsforslaget. Hans
udtalelser blev sendt den 30. oktober 1910.
Nå r ma n læser skr ivelserne erkender
man, hvor vanskeligt det var fo r København at kontro llere Kommandanten på
Bornholm. Han var for det første som udga ngspunkt en ikke udygtig office r, der
afsluttede en udmærket lang karriere som
linjeofficer med at blive udnævnt til en særdeles se lvstæ ndig kommando. Han va r
samtid ig fra en tid, hvor en lokal chef altid,
og specielt i provinsen, måtte g ives en omfat tende personlig myndighed, og normalt
med selvfølelse nidkæ rt vogtede de nne
mod enhver indblanding. Med sit ka rriereforløb uden for København havde Petersen
sandsynligvis en ret skeptisk holdning over
fo r yngre, kvikke stabsofficerer fra hovedstaden som Louis N ielsen. Selv Genera l-
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Ky s tb evo g tninge n gennemfør es i a l t væs entligt a ~ l a nd s torm og
frivillig e , Fo rbind elsestj enesten orga ni se r e s s om i Gen eralst a bens pl a n.
Hov edpa rt en af rytt e riet indgår i hovedstyrk e n i k a ntonnement.
Kun tra n sp ort t il r ekyl geværskyttern e (cyk e l}. Her fo rud se t kun
a t mød e en l a ndsætning med en del nf styrken ,
I forhold til i Gen e ralstabens p lan lægger ober s t H.D . Pet e rs en
u d præge t vægt p å en mobil o g opportuni s ti sk k a mp f ora n re d uiten
med den mobil e s t y rke og e n del af landstormen - h e r også en guerrill a li gnende k a mp . Kampen om reduit e n s k er kun i " de n yderste nød",
I 1 914 er der etabl e ret et " Rønnekomma ndo" p å l kompagni ( + fire r ekylgevære r) . Be vo ~ t n i n gsd i st rikt e r~e er fra den tid. Eskadronen har igen
ansv are t for en d el af ky s ten lnu den nordl i ge halvdel).
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stabschefen, Vilhelm Gørtz, var yngre i
tjenesten end Petersen. Derudover va r kommandanten pensioneret fra linjen og kunne
derfor ikke lokkes elle r presses med hensyn
ti l fremt idige karrieremuligheder.
Petersen beha ndlede Generalstabens plan
som en samling vel teoretiske fo rslag. Han
afviste ideen om opbevaring af våben og
udrustning hjemme, bl.a. med spørgsmålet
om, hv ilken e nkeltmandsudrustning, det
skulle dreje sig om. Situationen på dette
punkt va r ynkelig, og han så ikke rea listiske mulig heder for en snarlig forbed ring.
M an sku lle ved den løsning også regne med
e n betyde Iig risiko for tab af privat opbevaret udru stning. Den eneste æ ndring af oplægningen, som han betragtede som hens igtsm æssig, var en opmagasinering af de
nye - for første gang i Væbningens his torie
moderne - artilleripjecer i sikkerhed i
Stavsda l magasin langt fra kysten.
Den forsvarsplan, som Petersen derefter
fremlagde, havde på overfladen fællestræk
med Generalstabens. Væbningens hovedstyrke blev anve ndt sa mlet fra en central
position, og kunne støtte sig til en reduit på
Jomfrubjerget, men reelt va r der meget betydelige afvigelser. Petersen lagde vægten
på sin styrkes bevægelige modstand mod
en landsætning, hvorfor han afv iste at binde
s it li Ile rytteri til kystbevogtningen. Her
svarede hans ideer til ånden i Viales plan,
som Petersen har haft ti l rådig hed. Eskadronen s kulle kun afgive befalingsmænd til
at lede bevogtningen. O ver vågninge n af
kysten skul le fo rberedes i fredstid. Den
skulle ske gennem civile myndig heder, der
blev forstærket aflandstormspersonel, deriblandt fi skere, der foretog patruljering. På
kysten s kulle patruljeringen ligesom meldingsvirksom hed ske på cykel.
Petersen var, når han så bort fra Hammerhavnen, der kunne spærres straks,
skeptisk overfor tidlige spærring af øens
havne på g rund af de n negative virkning på
den civile befolkn ing.
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Generalstaben havde forestået, at ma n
skulle udskrive vogne til transport af fodfolksstyrken mod et landgangssted. Dette
afv iste Petersen som hovedløst farligt. En
opsiddet styrke ville kunne nedkæmpes i
bag hold gennemført af fjendtlige rekylgeværbevæbnede skytter. Han vi lle fod marchere mod landgangsstedet, uanset, at det
ville tage længere tid, fordi dette ville sikre,
at den fremrykkende styrke blev holdt under effektiv kontrol. Der skulle kun udskrives vogne til rekylgeværskytterne.
Han viIle selv føre den »opererende Styrlæ«, hvilket vil sige Væbningens fodfolk,
eskadronen, det nye batteri og det rekylgeværbevæbnede artillerikompagni . Han så i
øvrigt frem til at modtage de sidste 18 af de
lovede 30 rekylgeværer. Redu itsty rken på
Jomfrubjerget sku Ile føres af fodfolksbatal jonens chef.
I den samtidige skrivelse af de n bo rn holmske landstorm konstaterede Petersen,
at han vurderede, at der ville bl ive mu lighed for at etablere fire la ndstormskompagnie r, hvis befalings mænd i betydelig udstrækning kunne hentes i skyttefo reni ngerne. Amtsskytteforeningens formand
havde været imponeret og positiv, da han
hørte, at landstormen sku lle bevæbnes som
den øv rige bornholmske hær. »Bornhol-

merne.forstaar ved Landstorm en Samling
Mænd, bevæbnede med Spyd o.l.« Halvdelen af landstormen m åtte placeres fast på
Jomfrubjerget, men de n anden halvdel,
»Reduitbesætningens mobile Dele«, ville
være tilstrækkeligt uddannet til at kæmpe
foran denne, til støtte for den »opererende
Styrke«.
Under e n lige gennemført ka dreøvelse
(»instruktionsøvelse«) havde Petersen øvet
Væbninge n i den bevægelige kamp. Han
va r helt og fuldstændig uenig med Generalstaben i dennes o pfattel se af reduite ns
funktion. Efter hans opfattelse og øvelsesresultaterne skulle den mobile styrke operere i nærheden af reduitcn, med indirekte
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Bornllolm
Motel ".J omfrubjerget" Alm indingen.

So111111er'1otelle1i reduite11, men hvad skulle ske 0 111 vi11tere11 ? (Bomllolms Lokalhistoriske Arkiv)

støtte fra denne, dvs. at fj enden måtte
kæmpe med dobbelt front. Han stræbte ikke
efter at søge trygheden i den sidste stilling.
»Den sidste Kamp kan (orig inal u nderstregning) bliveførtfi·a Reduiten, hvor hele
Krigsmagten da maa være samlet. Denne
Situation vil.Jeg afal Magt søge al afværge
- det skal være den yderste Nød, der driver
mig til denne Operation.« Hans erfaringer
med de bornholmske befalingsmænd gjorde ham mere optimistisk end Generalstaben med hensyn til mulighederne for guerril lalignende kamp.
Petersens syn på reduitens muligheder
måtte også hænge sammen med den faktiske situation på Jomfrubjerget. Det var ikke
va ndfo rsyningen, der var problemet, men
mulighederne for at komme under tag. Hotellet havde kun 16 værelser og spisesa len,
dvs. at man ikke kunne få mere end 200-250
mand placeret her. Ma n havde kun telte til
yderligere 100 mand. Pavillonen på Christianshøj kunne anvendes ti l kommandanten,
befalingsmænd og »ældre civile Folk«. Der

manglede således indkva rteringsplads,
men det væsentlige problem var, at bygningerne var uopva rmede. Det skabte meget
store problemer med anvendelsen af området som reduit om vinteren . Situationen
blev for værret af den manglende personlige
udrustning til Væbni ngen personel. Landstorm manglede kogegrej og måtte på
grund af ma ng lende uni for mer udstyres
med armbind. 26
Man kan læse Petersens skrivelser som
den erfarne ældres lektion efte r et ret overflad isk elevarbejde. Underv isningen gav
resultater. I juni 19 11 fik Væbningen overført minimal personlig udrustning, herunder feltflasker og kogeka r, til 5-600 lands tormsfolk sa mt 1000-1200 tornystre af
ka lveskin til den opererende de l. Tornystrene kan også opfattes som et nødvendigt
e lement i forberedelsen til den anden del af
26 Rigsarkivet. Kligsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk. 17.
Bornholms Værn 1893-1939. Bornholms Væbning. Fortroligt Nr. 19 og Nr. 20 af30-1 0-19 10 til Kligsministeriet.

189

M ICHAEL HESSELHOLT CL EMMESEN

General stabens loyalitetsydelse til Bornholms Væbning, den store fe ltøvelse, der
skulle afprøve den nye krigsplan.
Den nye hærlov fas tslog som nævnt, at
Væbningen hvert andet år skulle gen nemfø re genindkaldelse til øvelse med alle våbenarter samtidig. Det skulle ske fø rste
ga ng i efteråret 191 1 i ti lnæ rmet form gennem en øvelse med fodfolksbataljonen, batteriet og artillerikompagniet (med rekylgevæ rer) . Kun eskadronen v ille mangle, da
den havde været indkaldt tidligere dette år,
hvor den under Petersens meget kritiske
blik va r blevet øvet i felttjeneste.27
En øvelse kunne skabe m ulighed for afprøv ning af ideerne i forsva rsplanen, hvis
Generalstaben var øvelsesleder og sørgede
fo r en fjendestyrke. En rekognoscer ing fra
Generalstabens side med henbl ik på at forberede øvelsen fa ndt sted i somme re n
1911. 28 På grund af en epidem i eller måske
reelt på grund af den internationale spæ nding mellem England og Tyskland ved Marokkokrisen i september29 blev øvelsen udskudt til 1912. 30
Medens ma n ventede på øvelsen , arbejdede man i Københav n videre med depotog magasinspørgsmålet, idet man samtidig
søgte at dække indkvarteringsbehovet på
Jomfrubjerget. l marts 19 11 havde Krigsmin isteriet anmodet I ngeniørkorpset om at
undersøge mulighederne for at afhænde
alle hærens ej endomme på øen (bortset fra
Komma ndan tgå rden og Hovedvagten i
Rønne) for derefter at opføre nye depot- og
magasi nbygni nger i Almindingen, »Øens
27 Rigsarkivet. Bornholms Værn. Pk. K.2. 1660-1 958. Bornholms Væbning Fortroligt Nr. 26 af Ol -07- 19 11 lil Bornholms Væbnings Eskadron.
28 Rigsarkivet. Generalstabens Operationssektion. Indkomne
Sager 1910- 11. Pk.2. Krigsministeriet. Fortroligt A. 2978
afOS-07- 19 11 til Generalstaben.
29 Rigsarkivet.Direktoren for Krigsministeriet. N. B. Ulrich.
Privat og fortroli gt. Il. Mundtlige Forhandlinger, Referater,
m.m. Notater fra 12-09- 191 I.
30 Bornholms Lokalhistoriske Arkiv: Oberst 0 . B. Schouboe:
Bornholms Værn gennem tiderne. Ronne 1929.
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Mobiliseringssted og Reduit«. Ma n kunne
eventuelt efterlade depotplads til et kompagni i Rønne. De nye bygninger i A lmindingen måtte påregnes opført som let konstruktion for at s pare penge. Placeringen
skulle fast lægges, så »de kan komme et

eventuelt Forsvar af Afsnittet til Gode«,
dvs. placeres i reduiten.
9. august blev Petersen informeret af min isteriet om skrivelsen, og et pa r dage senere blev han af Ingeniørkorpset anmodet
om en udtalelse. Han svarede den 30. september, at muligh ederne for at tjene penge
ved salg af bygninge r og arealer var m eget
begrænsede. På et spørgsmål fra korpset
konstaterede han også, at mulighederne for
at opbevare udrustning i Komma ndantgården va r yderst beskedne. Samme dag gjorde Petersen Krigsministeriet opmærksom
på, at han hele tiden va r blevet givet det indtryk, at Stavsdal skulle være mobiliser ingsstedet, Jomfrubjerget kun reduit. Kom mandanten gik hårdt mod ideen om at anvende
Almindingen som mobiliseringsstedet. Det
ku nne blive skæbnesvangert fo r øens fo rsvar, fo rdi »Fjenden med største Lethed

kunne afspærre Adgangene til Almindingen, udelukke B esætningen her, udsulte
den, og udelukke Mandskab og Heste som
Vogne 111.111., de r strømmer til Mobiliseringsstedet udefra.« Det v idste e nhver, der
kendte Almind ingen . Man havde lige anvendt m idler til at udbygge Stavsdal. Her
skulle man oplægge a l kri gsammunition
(bortset fra ammunitionen til Rø nne-kompagniet, der var fors tærket med fi re rekylgeværer), al fredsam mu nition, en del af
materiellet til batteriet og artillerikompagniets resterende otte rekylgeværer (der va r
plads til de lovede yderlige re atten). D e r
burde i første omgan g bygges til i Stavsdal,
så der blev plads ti l resten af batteriets materiel samt eskad ronens sager. Senere burde de r her også etableres plads til tre fodfolkskompagnie rs og landstormens udrustning. Ha n gik m od afhæ ndelse afbygnin-
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Det 11ye 75 111111 batteri klar til ajinarch til øvelsen i 1912. (Rigsarkivet)

ge r i Rønne. Han påpegede, at Jomfrubjerget var overrendt af turister. 31 Kort sagt
me ddelte han ministeriet, at det skulle
holde sine fingre væk fra ting, det ikke forstod. Generalstaben støttede i alt væsentligt
Petersen, idet man samtidig konstaterede,
at »Kommandanten i Hovedsagen (havde)
tiltraadt (Generalstabens) ... Forslag til
Øens Forsvar.« Krigsm inisteriet gav sig
derefter. Stavsdal skul le udbygges som
Væbningens mobiliseri ngssted med plads
til hele batteriet og eskadronen. Man be-

sluttede, at dette skulle finansieres ved salg
af herredsmagasinerne i A llinge, Svaneke
og Nexø.32 En konsekvens var, at Jomfrubjerget, som Petersen nok netop ønskede
det, blev mindre egnet som reduit, idet indkvarteringsbegrænsningerne ikke blev afhjulpet.
Den store øvelse fandt sted i september
1912. Det va r den største øvelse, der indtil
da var blevet afholdt på øen. Den efterfølgende beskrivelse bygger på Schouboes
beretning. Væbningens gen indkaldte styrke

3 1 Rigsarkivet. Generalstabens Operationssektion. lndkomne
Sager 1910-1 1. Pk.2.
• Krigsministeriet D. 1177 af09-08-191 I til Kommandanten paa Bornholm.
• Kommandanten paa Bornholm, Nr. 696 af30-09- 19 I I til
I' lngeniordircktion.
• Bornholms Væbning. Fortroligt Nr. 34 af 30-09- 191 I til
Krigsministeriet.

32 Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornholms Værn 1893-1939.
• Generalstaben. Fortroligt C. Nr. I 02 af 22- 11 - 19 11 til
Krigsministeriet.
• Krigsministeriets I' Departement M. 2488 af06- 12- 191 I
til 2· Departement.
• Krigsministeriets2' Departement D. 1816af1 2-12- 1911
til I' Departement.
• Krigsministeriets 2' Departement D. 204 afOS-02-1912
til 2' Departement.
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dannede hovedsty rken i »R ødt Parti«. Det
blev kommanderet af oberst Petersen. Partiet var forstær ket med en gardehusardeling
og så store dele af de frivi llige korps fra
København (A kademisk Skyttekorps, Københavns Skyttekorps, Livjægerkorpset,
Korps Westenholtz), at det samlede anta l
rekylgeværer kom op på 32, dvs. mere end
det antal, der var fo rudset ti l artilleri kompagniet. Medlemme r af Bornholms Skytteforening deltog i en af øvelsens faser. Fra
flåden rådede partiet over et mineskib og
fire torpedobåde.
Landgangsstyrken bestod af 1. Regiment
med to fodfolksbataljoner, et batteri og en
husa reskadron. Den nærmede sig i omfa ng
den styrke, som Ki.ihnel havde forudset, at

en fjende, dvs. tyske rne, ville landsætte på
øen. Dette »Blaat Parti« rådede over en flådestyrke på tre panserskibe, 12 torpedobåde og to transportskibe. Kong Christian 10.
og Klaus Berntsen vil le over være dele af
øvelsen. Den nye generalstabschef, genera lmajor Palle Berthelsen, var øvelsesleder.
Øvelsens fø rste fase omfattede selve landgangen. På g rund af, at »Rødt Parti« ikke som ønsket og fo rudsat af øvelsesledelsen
- havde hovedstyrken i en beredskabsopstilling, men indsatte Væbningens hovedstyrke
i et kyst- og hav neforsvar ved Rønne med
Petersen selv ved Rønne Kirke, blev angrebet afvist. Schouboe selv mente i sin kommenta r, at Berthelsens kritik var fo r mild .

Ronne havn i september 1912 efter at ovelseslederen havdejjemet den bom hol111skeforsvarsstyrke, så jjenden
kunne komme i land til de efte1fø lgende øvelsesfase1: I horisonten ses panserskibene, hvis kanoner anvendes
til bombardement afRønne centrum i detforgævesforsog pci at hjælpe I . Regiment i land. Kongeskibet ligger
med stævnen indad inderst i havnebassinet. (Rigsarkivet)
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En af Bornhol111s nye 75 111111 kanoner i stillingsskifie under 19 I 2-øvelsen, overvåget afinteresserede tilskuere.
(Bor11hol111s Lokalhistoriske Arkil1

Man skulle have bekæmpet fj enden inde i
landet, efter at han havde mistet støtten fra
flåd estyrkens kanoner. På grund af, at Petersen ikke fulgte planen, men havde gennemfø rt et kystforsvar, måtte øvelsesledelsen hjælpe Blåt Parti i land i Rø nne havn.
O gså, efter at man har hjulpet fjenden i
land, lykkedes det Petersens born holmere
at opfange landgangssty rkens forsøg på at
bryde ud af byen. Derefter blev der etableret e n et døgns øvelsespa use.
Ø velsens anden fase indledtes med »Rødt
Parti« i en beredskabsopstilling om Jomfrubj erget og Aarsba llegård. Væbninge n
var forstærket af90 med lemmer af de bornholmske skytteforeninger, hvo r halvdelen
var med cykler, samt et kompagn i af den
sjællandske 1. Bataljon . Fasen havde karak-

ter af m ø dekamp, hvor »Blåt Parti« søgte
at nå frem til A lmindingen for at hindre
sam Iingen af »landstormen« her, og »Rødt
Parti« rykker frem for at imø degå forsøget.
Forsvareren fik betydelige tab, men en aggressiv anvendelse af de fri villige korps i
g uerrilla-l ignende mob il kamp m edførte på
trods heraf »Blaat Parti«s ned erlag efter
fire timers ø velse.
I den tredje fase var det »Rødt Parti«s
opgave ved forsva r at dække landstormens
sam mendrag ning ti l Olske r. Fasen, der
fa ndt sted om natten blev så for virret, at
intet ku nne udledes af den.
Øvelsen førte til oprette lsen af et bornho lmsk rekylkorps. På et ret urea li stisk
grundlag kunne dens forlø b siges at bekræfte rigtigheden af kom m andantens ver-
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Fjendtligt »Blaat Partis«f oc(/olkjir1 I. Regi111e11t under de11 store 111a11ovre. (Bornho/111s lokalhistoriske Arkiv)

sion af planen, idet han dog selv opportunistisk havde afveget fra den for at gennemføre et succesrigt kystforsvar ved Rønne.
Oprindeligt havde General staben fo restillet sig en anderledes øvelse. Den daværende kronprins Christian havde i vinteren
1911 bedt om noget fo rnuftig t at lave, og
krigsminister iets direktør, N. B. Ulrich,
havde fåe t godkendt, at Christian blev udpeget som leder af den planlagte store øvelse på Bornholm. Midt i juni dette år bad
han 0111 en orientering om øvelsens hovedlinjer. På det tidspunkt va r det plane n, at
angr ebsstyrkens fodfolk skulle gå i land på
Dueodde på øens sydøstende, medens artilleriet skulle sættes i land i Nexø hav n. A nden øvelsesdag skulle den landsatte styrke
194

rykke frem m od A lmindingen. Øvelsens
sidste dag skulle den efter et mislykket ang reb på reduiten gå tilbage mod udskibningsstederne. Orienteringen af kronpr insen blev g ivet før rekog noscer ingen,33 og
det er sandsy n ligt, at man herunder e rkendte, at la ndsætninge n på Dueodd e med
transportskibenes både va r fo r kompliceret
og risikabel.
Schouboe b esk rev baggrunden for øvelsen således:

33 Rigsarkivet.Direktoren for Krigsministeriet. N. B. Ul rich.
Privat og for1roligt. I. Mundtlige Forhandlinger. Refemtcr.
m.m. No1a1crfra06-0 l, 02-03. 14-06 og 15-06- 1911.
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Den 20. seplember 1912 blev der ge1111e111førl en kongerevy i lysningen ved Christianshøj, d vs. i den sydlige del
afred11i1e11, med deltagelse afalle øvelsens enhede1: (Forsvarsmuseet pcl Bornholm)

»Forklaringen cif, at et saa enestaaende
Foretagende som den bornholmske Jvlanøvre, der som nævnt allerede varp/anlagt
i 1911, i det hele taget kunne komme i Stand
og blive gennemfø rt, maa søges i hele det
store og forcerede Arbejde, der i Aarene
1911-1914, med det ventede store Krigsopgør for Øje og Tanke, gøres i den danske
Hær for at gennemføre og indarbejde Hærordningen af 1909 så hurtigt og g rundigt
som muligt.«34

34 Bornholms Lokalhistoriske Arkiv: Oberst 0. B. Schouboe:
Bornholms Værn gennem tiderne. Rønne 1929.

Øvelsen skulle imidlertid vise sig at blive
kulminatione n af Bornholms Yæbnings
udvikling. Det, som Væbningen havde forberedt, måtte ikke gennemføres . Den hidtidige strid om karakteren af Bornholm s
forsvar, havde mindet om kampen på den
ene side Højre og hærens ledelse, og den
anden side de væsentl ige venstregrupper og
marinen. De københavnske hærmyndigheder havde forsøgt at projicere deres løsning
på Bornholms forsvar, medens bornholmerne ønskede et (neutralitets-) forsvar ved
kysten.
I 1913 kom D e Radikale igen til magten.
De afviste begge forsvarsmodeller. Denne
afvisning kommer til at dominere de efterfølgende 30 år af øens fors varshistorie.
195

MICHAEL HESSELHOLT C LEMMESEN

Forsvarsforbud - 1914-1918
»Oberst Harald Ditlev Petersen ." er en
myndig og handlekrajiig Mand.« (oberst
Schouboes karakteristik i 1929 af s in forgænger).35
»Alle de bornholmske Rigsdagsmænd.fraraader Mønstring, da Komma11dante11 er
krigsgal.« (Forsva rsminister P ete r Mu nch
12. august 1914 i det daglige møde i forsva rsledelsen som svar på ø nske fra Overgeneralen).36
Gennem sin virksom hed siden an komsten
til øen havde Harald Petersen vist, at han
var kompromisløs til hænger af et eksistensforsvar, dvs. ønskede de monstr ati vt og
længst muligt at kæmpe for et hjø rne af
øen. Selv om hans forsvarsplan var fortro1ig, har der i denne lille landsdel, hvor alle
interesserede ved næsten alt, og hvor a lle
befa lingsmænd var lokale, ikke været tvivl
om, hvordan Konunandanten havde til hensigt at fo rsvare øen. En sådan indsættelse
va r ikke alene i modstrid til hovedideen bag
1909-fo rsva rso rdningen: Forsvar mod de
k rigsførendes anvendelse af dansk territoriu m ved dettes kant. Den va r, som det her
er blevet argume nteret, også i direkte modstrid med øbefolkningens traditionelle fo rsva rsopfattelse.
Dette modsætningsforhold blev imidlertid ret irrelevant, fordi begge de to bornholmske folketingspolitikere, der blev valgt
i 1913, korn fra par tier, der var hå rde modstandere af fo rsva rsordningen, dvs. ikke
alene eksistensforsvar, men også et neutralitetsforsvar ved kysten. I Rønnek redsen
var »Bornholms Social= De mokral«S re-

35 Bornholms Lokalhistoriske Arkiv: Oberst 0. B. Schouboe:
Bornholms Værn gennem tiderne. Ronne 1929.
36 Rigsarkivct.Direktorcn for Krigsministeriet. N. B. Ulrich.
Privat og fortroligt. li. Mundtlige Forhandlinger, Referater,
m.m. Notater fra 12-08-1914.
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En q/ko111111a11da111e11s ~lfekt ive modspillere i hovedstade11, redaktor C. N. Hauge. Her so111 i11de11rigs111inister i 1920 'em e. (1vw11~i111.dk)

daktør, Christen Nielsen Hauge, blevet genvalgt, fra Østre Kreds kom nu den rad ikale
adjunkt Kr istian Hansen Kofoed. Begge
va r dygtige, stærke perso nligheder, de r senere blev ministre.
Da den serbisk-østrigske krise i sl utningen afju li 1914 truede med at udv ikle sig til
krig, søgte oberst Petersen energ isk at få
afk laret det s idste uk lare punkt i relation ti l
den ekstraordinære mønstri ng af Væbningen , der i givet fald skulle gennemføres på
Bornholm. Det skulle ske samtidig m ed, at
hæ ren på Sjælland opsti llede en sikringssty rke og denjysk-fy nske hær fik sin fredsstyrke fo røget, så man kunne dække hovedstaden mod kup henholdsvis fo rsva re territo r iet mod krænke lser. Kommandanten
søgte den 27. juli afkla ret, om det ind ka ldte mandskab sku lle lø nnes, eller om det
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som ved normale uddannelsesmønstringer
blot skulle honoreres med dagti llæg. Den
31. juli meddelte mi nisteriet, at der kun
skulle ydes dagti llæg. 37 Sandsynligvis va r
det eneste, Petersen fik ud af henvendelsen,
at han gjorde opmærksom på sin eksistens
og holdning, så fo rsvarsministeren søgte
vejledning hos de bornholmske folketingsmænd.
Da Munch den næste eftermiddag pr. telegram beordrede indkaldelser i de andre
landsdele, meddelte han samtidig, at »Sik-

ringsbestemmelserne hæves.for Bornholms
vedkommende. Mønstring maa ikke.foretages. Dette Telegrams Ordlyd tilbagetelegrqferes til Krigsministeriet.« Hermed va r
den »handlekraftige« el ler »krigsgale«
oberst bragt under kontrol, dvs. at det entydigt va r sikret, at det var København der
kon trollerede, om øen blev forsvaret - eller
rettere, at den ikke blev det - hvis tyskerne
gik i land .
Harald Petersen forsøg te den 6. august
om morgenen at få ændret afgørelsen ved at
få bemynd igelse til at indkalde to af væbningens fodfolkskompagnier ti l mønstring,
det ene for at kunne beskytte beholdningerne i Rønne, det andet for at ku nne bevogte Stavsdal Magasin . D ette var logisk,
idet et af fo rmålene med en sikringsstyrke
va r at sikre mulighederne for en senere mobiliserings gennemførelse.
Samme dag besluttede ministeriet, at
Bornholms Væbning ligesom den jysk-fynske hær skulle være underl agt Hærens
Overkom mando, d vs. O vergenera len, generalløjt nant Gørtz, fra middag. Da Harald
Petersen fik melding om, at han var underlagt O verkommandoen, sendte han straks
Væbningens status og plan ti l Gørtz, som
jo kendte øen fra rekognosceringsrapporten
37 Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornho lms Værn 1893- 1939. Krigsministeriet. Fortroligt M. No. 2096 a f 3 1-07- 19 14 til Kommandante n p~
Bornholm.

Forsvarsminister Peter Mun ch, her i.fore/ret 1915.
Han k11n11e på grund af Ko111111c111da11tens sats11i11g
pc/ el politisk.forældet eksisten5forsvar uden 111odsta11d gen11e111.fore si11.forsvars111odel pc/ øe11.
(Marin ens Bibliotek)

seks år tid ligere. Styrkens opdeling va r som
i 1910-planen . De eneste æ ndringer va r, at
Petersen nu v urderede, at landstor me n i
Redui ten kunne komm e op på seks eller
syv kompagniers styrke, og at m andskabet
nu i det store og hele havde den nødvendige
personlige udrustn ing. D en forberedte beredskabsopsti 11 ing var med det rekylgeværfo rstæ rkede fodfo lkskompagni i R ønne og
resten af »den opererende Styrke« i sognene omkring Stavsdal. Landstormen va r
forberedt indkva rteret i o mrådet ved Jomfr ubje rget og syd fo r Al mindingen fra
Aakirkeby til Nexø. Som afs lutn ing omtalte Petersen sin henvende lse samme dag
til mi nister iet om at få de to kompagnier
m ønstret. Dette hjalp ikke. D en 7. august
telegraferede Krigsmini steriet direkte til
Væbningen for at gøre k lart, at møn strin-
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gen af de to kompagnier ikke måtte finde
sted . 10. august skrev oberst Petersen til
Overkommandoen om minis teriets afvisning af mø nstringe n af de to kompagnier
på trods af, at Væbningen ikke læ nge re var
direkte underlagt Krigsministeriet. Kommandanten gik ud fra , at mini steriets ordre
sku lle efterkommes på trod s af dette forhold.
Derefter gik Petersen over til at fork la re
O verkommandoen, hvordan denne situation kunne væ re opstået. En »x + y«, som
obersten vurderede var den radikale folketingsmand (dvs. adjunkt K.H. Kofoed),
som højreavisen konstaterede »kan beteg-

nes som den radikale Regerings specielle
politiske Repræsentant på Øen« havde
i »Bornholms Socialdemokrat« beroliget
dem på øen, som var urolige over, at Væbn ingens placering under O verkommandoen
kunne være signalet til, a t Væbningen skulle forsøge et effektivt forsvar for øen.

»Dette er alle, vi har truffe t, enige 0 111,
vilde være den største Ulykke, der kunde
times os. Det vilde, uden Spor af Udsigt til
heldigt Resultat, kalde D ød og Undergang
ned over baade Væbningens Mandskab og
den civile B~folkning.«
»X+ y« va r fortsat: »Efter hvad vifi·a god
Kilde erfare1; er denne Ængstelse ugrundet. Der er netop taget B eslutning til saadanne Foranstaltninger, at vi ingen Risiko
løber. Væbningens Mandskab vil ganske
vist ft1a sit Tøj udleveret, for at man i paakommende Tiljcelde kan optræde som en
Slags Sø- og Politivagt. Men en egentlig
krigersk Opgave faar den ikke paa Bornholm.«
Kilden var med meget s tor sikke rhed
Munch selv, der på opfordring fra ministeriets direktør den 2 . augu st havde givet bemy ndigelse til udlevering af mundering ti l
Væbn ingens personel.
Petersen sluttede med indtrængende at
indstille, »al Overkommandoen tager Øens

vanskelige Mobiliseringsforhold i Betragt198

ning. ... Befolkningen her .. ..forstaar ikke, at
Øens Beholdninger ikke øjeblikkelig dækkes, og den ser fuldt ud Faren heri.«38
Denne sidste opfordring va r sandsynligvis
baggrunden fo r, at Gørtz den 12. havde taget spørgsmålet op under m ødet med
Munch, og her fået begrundelsen, at begge
folketingsmænd betragtede Petersen som
»krigsgal«. Dette gjorde det muligt for ministeren uden modstand fra oppositionen at
indrette forsvaret af øen efter sit partis forsvarsopfattelse. Det eneste problem var, at
der jævnfør hærlovens ord, som han havde
erklæret at ville adm inistrere efter, skulle
s ke to ugers genind ka ldelser til øvelser
hvert a ndet år. Den følgende måned v ille
det væ re to år siden indkaldelserne i 1912.
Schouboe, der som Harald Petersen så a lt
andet end et eksistensforsvar som ulogisk,
konstaterede i 1929, atm ineringerne af Storebæ lt havde gjort Østersøen til et tysk indhav og et forsvar af Bornholm derfor udsigtsløs t. En sikringssty rke va r således
meningsløs. Man kunne i den situation blot
sikre beholdningerne mod ødelæggelse og
markere neutraliteten i hav nene. Efter ha ns
opfatte lse vi lle:
».. . Formeringen af et militært PolitikotjJS
siges at være nødvendig, naar man vil have
38 Rigsarkivet.
• Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk. 17. Bornholms Værn 1893-1939.
0
Forsvarsminis terens Statstelegram af 01 -08- 1914 til
Kommandanten paa Bornholm
° Krigsmi nisterie t. Fortroligt M. No. 2331 -23 33 af
02-08-1 9 14 til den Designerede O vergeneral. Generalstaben og I. Generalkommando.
° Kommandanten paa Bornholm Tegegram af06-08- 19 14
til Krigsm inisteriet
° Krigsministeriet A.3928 af06-08- I 914 til Overkommandoen
° Krigsministeriet M. 3023 af07-08- 1914 til Kommandanten paa Bornholm
° Kommandanten paa Bornho lm Fortroligt No. 69 af
I 0-08- 19 14 til Overkommandoen
• Rigsarkivet.Direktøren for Krigsministeriel. N. B. Ulrich.
P1ivat og fo1trol igt. li. Mundtlige Forhandlinger. Referater, m.m. Notater fra 02-08- 1914.
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Harald Pete1~rn11 og hans adjuda11t u11der øvelse med Bornholms Reh.Jilkorps.
(Fo rsvarsmuseet på Bornholm)

Sikkerhed for, at alt skal kunne holdes i den
Gænge og Orden.for hvis Overholdelse det
er Statens Pligt at sørge. Gennem en formiftig Omgangsl}eneste mellem Øens Befa lingsmænd og Menige med Hensyn til Indkaldelser og 1Jeneste vil dette kunne ordnes
uden nævneværdigt Besvær og Arbejdscifbræk for dens værnepligtige. Foruden
Kommandantstaben vil T]enesten kræve en
Styrke på omkring 72 Befalingsmænd og
Menige altsaa kun eller rettere højst 1130 af
Øens værnepligtige. Den aarlige 'I }enestetid for den enkelte værneplig tige bliver
altsaa kun 12 dage.«39
39 Bornholms Lokalhistoriske Arkiv: Oberst 0. B. Schouboe:
Bornholms Værn gennem tide rne. Ronne 1929.

D vs., at den gamle fæstningstilhæ nge r, når
han så eksistensforsvaret som uden mening,
lagde sig på 'x +y's linje snarere end at acceptere et neutra litetsforsvar af øen ved
kysten.
I augu st 1914 forsøgte Harald Petersen
dog stad ig at fo rbedre øens forsvar. Den 10.
anmodede han Overko mma ndoe n om,
at det lille »Bornholms Rekylkorps«, der
var blevet etableret efter besøget af de københavnske frivill ige korps i september
1912, ved mobil ise ring skulle indgå som en
del af hans styrke. Den næste dag fu lgte det
lille korps selv op med e n indsti lling til
Ove rkommandoen. Korpset, der var bevæbnet med fire rekylgeværer og de tyve
eneste gevær M.1 889 på øen, var godt disci199
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pl ineret og uddanne t. Indstjllingen blev
godkendt. 40
I s lutningen af august havde Petersen
igen skrevet til Overkommandoen og henvist til øe ns va nskelige stilling, denne gang
for at få hjælp til at løse fo r plejningsproblemet, når styrken blev tvunget til bage til
Jomfrubj erget. Petersen bad om 16.800
konservesportioner, dvs. til mindre end en
uges forplejning for den sam lede styrke.
Ove rkommandoen kun ne kun sende 8.400
dåser. De måtte kun anvendes i den beskrevne situation , dvs. ti I bespisning på
bjerget. I øv rigt skulle Væbningen dække
sit forplejn ingsbe hov gennem kontrakter
med lokale leverandører. 41
Herefter syntes oberst Petersen at have
resigneret og erkendt, at han ikke ku nne
fo rbedre Væbningens krigsberedskab. Der
kom ikke flere indstillinger he rfra ti l Overkommandoen i perioden indti I hans afgang
i slutn inge n af marts 1916.
I efteråret 1915 blev Væbningens genindkaldelser ti I øvelser suspenderet igen. Det
fremkaldte »misstemning og uro«, hvilket
fik Kr igsm inisteriet til at understrege, at
der ikke på nogen måde v ar tanker fremme
om at nedlægge Bornholms Væbn ing. De
bornholms ke øvelser var kun blevet udskudt ti l det følgende år af praktiske grunde. For at bøde lidt på dette, blev der fra den
25. oktober 1915 gennemfø rt våbenv ise instruktionsøvelser fo r Væbningens officerer

og underofficerer. Ved en lille lov af22. december 1915 blev forsvarsmi nisteren bemynd iget til at udsætte afholdelsen af de
øvelser, som skulle have været gen nemfø rt
i 1915, til 191 6. Alt mandskab, som ifølge
loven sku lle have været indkaldt 19 15, blev
indka ldt i 1916.
29. marts 191 6 over tog fæstningsartilleristen oberst Vilhelm Kofoed-Hansen still ingen som Kommanda nt. Umiddelbart derefter bestemtes i »Kundgørelse for Hæren«,
at der i 1916 skal afholdes ø velser ved og
med Bornholms Væbnings afdelinger.42
Medens Bornholms landforsvar politisk
var lagt på is i krigens to første år, blev øen
i stadig stigende grad påvirket af søkrigen
i den vestl ige del af Østersøen. E ngelske
undervandsbåde, som i efterå ret 1914 og
eftersommeren 1915 va r blevet sendt ind
gennem Øresu nd, angreb tyske skibe omkring Bornholm. Skibsfa rten blev ramt af
drivminer, og da tyskerne i efteråret 1915
og foråret 1916 minerede det sydlige Øresund for at hindre, at flere fjendtlige underva ndsbåde kunne slippe ind, blev sk ibsfo rbindelsen til København stadig fa rligere og
van skeligere. D en da ns ke marine havde
indledningsvis kun en efterretningsofficer
på øen med en radiostation på et skib i Rønne Havn, men behovet for at uskadeliggøre
miner, der drev i land, medførte, at der blev
sendt minø rer til øen i feb ruar 19 15.43
Senere samme måned blev torpedobåden

40 Rigsarkivel.
• Generalstabens Operationssektion. Indkomne. Sager
191 4 Pk.4:
° Kommandanten paa Bornholm No. 269af 10-08- 19 14 til
Overkommandoen
0
Bornholms Rekylkorps Nr. 27 af I 1-08- 191.J til Overkommandoen
• Generalstabens Operalionsscktion. Kopibog.
0
Overkommandoen. Fortroligt 0. Nr. 416 af 09-10-19 I4
til Krigsministeriet.
41 Rigsarkivel. Bornholms Værn Pk. K2 1660-1958. : Overkommandoen 0. Fortroligt Nr. 174 af30-08-I 914 til Kommandanten paa Bornholm.

42 Bornholms Lokalhistoriske Arkiv: Oberst 0. B. Schouboe:
Bornholms Værn gennem tiderne. R.onne 1929. Transkriberet manuskript.
43 Bornholms Lokalhistoriske Arkiv: Oberst 0. B. Schouboe:
Bornholms Værn gennem tiderne. Rønne 1929. Transkriberet manuskript.
Beretning li"a Kommissionen til Undersogelsc og Overvejelse af Hærens og Flaadens fremtidige Ordning, Bilag
XV I, 'Flaadens Virksomhed under Verdenskrigen·, København 1922.
Rigsarkivet. Flaadens Overkommando. Sagsakter,
• Pk. 0.1 1911-1914 1-400. Marineministeriet Fortroligt
No. 4393 af02-08-19 14 til rlaadens Overkommando.
• Pk. 0.2, 191 5, 1-400. Marinem inisteriet No. 576 af
03-02-1915 til Flaadens Overkommando.
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Forbi11delse11 til København blev i stigende grad truet afdrivminer og lræ111111et af tyske 111i11espærringer mod
indtrængende britiske undervandsbåde. Her Kobenhav11erdc1111pere11 under la-igen. (Bomholms Museum)

- -=-·
Torpedobåden F~yve:fiske11, hvis korte besog i februar varfiåde11sfors1e tilstedeværelse pc/ oen under
i . Verdenskrig. (Orlogsmuseel)
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»Flyvefisken« sendt til Bornholm på grund
af rygter om britiske under va ndsbåde ved
øen. Bådens chef sluttede sin rapport om
besøget med at anføre:

», at man paa Bornholm synes at lægge megen Vægt paa og at være g lade over Besøget af et dansk Orlogsskib. Man kunde
mange Steder spore en vis Bitterhed ove1;
at Bornholm efter deres Mening blev forsømt og overladt til sig selv under K rigen
- og i de lokale Aviser stod Meddelelse om
TOJpedobaadens Ankomst under Overskriften »Sjælden Gæst«, o. l.«14
Senere i 19 15 begyndte fl ådeledelsen at
sende torpedobåde til øen med regelmæssige mellemrum fo r at gennemføre eftersøgning efter drivminer og ødelæggelse af
disse. I slutningen af august 1915 søgte fo rvalteren på C hristiansø fo rholdsordre for
det tilfælde, at krigsførende staters skibe
søgte havn og støtte. I november rejste en
udstationeret torpedobåd spørgsmålet om
muligheder og sa marbejde ved et mere permanent placering af et fartøj ved øen. De to
initiativer førte ti I, at flådeledelsen besluttede, når det va r mu ligt , at holde en torpedobåd stationeret i Rønn e i lidt læ ngere
perioder af gangen. Direktivet til den torpedobåd, man så udsparede fra styrken i Ø resund, blev, at den til opgave skulle have:

»... dels Neutralitetsbevogtningen afSøterritoriet i Overensstemmelse med de he1for
givne Ordre1; dels ved paakommende Minedrift at qfsøge og rense Kystfa rvandet for
drivende Miner samt at uskadeliggøre inddrevne Miner i Minedetachementets Fraværelse. I de øvr igt lidet sandsynlige Tilftelde, at Forsøg paa Anholdelse qf et Skib

44 Rigsarkivel. Flaadens Overkommando. Sagsakter, Pk. 0.2,
1915. 1-400.
Chefen for Torpedobaaden 'Flyvefisken' 19-02-1 9 15 ti I
Chefen for I. Eskadre.
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foretages paa Søterritoriet ved Bornholm,
skal forholdes saaledes, at et saadant Forsøg paa uomt visteligt dansk SøteJ"J"itorium
- efter forudgaaende Protest - skal forhin dres med Magt.<<45
I slutningen af marts havde oberst KofoedHa nsen som nævnt overtaget kom mandoen
over Bornholms Væbning. I sine erindringer, der blev skrevet i 1929-30, beskrev han
sin indsats som at forbedre mobil iseringssystemet, så det blev hurtigere og mere effektivt. Væbn ingens samlede styrke vi lle
skul le br inges på op mod 3.000 ma nd. Han
betragtede det som sandsynligt, at a ngrebet
vi lle ske som et natligt overfald, og spøgte
med amtma nden om, at de v ille kom me i
fangenskab samtidig.
Den største begivenhed under KofoedHansens tjeneste blev genindkaldelsesøvelsen i slutningen af september 1916. Styrken
af genindkaldte, der i a lt talte omkring
1.000, blev sa mlet og indkvarteret i Rønne.
Den afsluttende øvelse blev ind ledt med en
alarmering i kvartererne klokken 2.30 om
natten. Herefter skulle enhede rne samles
ved Stavsdal , for derefter at angribe mod en
fjende, der va r gået i land ved Hasle. Det
blev et kaotisk fo rløb, hvor fremrykningen
fra Stavsdal først sta rtede klokken I 0, fordi
45 Rigsarkivet.
• Flaadcns Overkommando. Sagsakter,
0
Pk. 0.2, 1915, 160 1-2000. Forvalteren paa Christianso
Nr. 19 af25-08-1915 til Marineministeriet
0
Pk. 0.2, 19 15. 2001 -2400.
• Flaadens Overkommando. Indkom ne Sager: 'Direktiver
og Ordrer for den udrustede Flåde'
0
Bornholms Amt af28- I0- 19 15
° Chefen for llavornen Lobe-Nr. 96 afOl - 11 - 19 15 til
Flaadens Overkommando
° C hefen for Havornen Lobe-Nr. 97 af 02- 11-1915 til
Plaadens Overkomma ndo
° Chefen for Havornen Fortroligt Løbe-nr. I00 til Flådens
Overkommando
• Flaadens Overkommando Kopibog 1916. I.
° Flaadens Overkommando 0.461 af 25-05-1916 til
Chefen forTorpedobaaden I lavornen
° Flaadens Overkommando 0 .463 af 26 -05-1 9 16 ti l
Chefen for Torpedobaaden Hajen
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i Berlin i ga ng med at planlægge en operation, der skulle skaffe kontrol over de for
Tyskland væsentlige dele af Danmark, hvis
det neutra le land blev inddraget i krigen.
Overveje lserne havde 2. september 1916
fået form af et notat. Det understregede, at
Jylland va r den væsen ti igste landsdel for
tysk marinekrigsførelse, men når man alligevel va r i krig, kunne man eventuelt også
tage andre steder af betydning.
I denne ramme vurderede man også en
erobring af Bornholm. Tysklands fj ender
kunne anvende øen som base for undervands- og torpedobåde, men på grund af, at
havnene ikke var befæstet, var værdien
som støttepunkt begrænset. Også fo r tyskerne va r øen kun aflille værdi, indtil den
var blevet forberedt som en base, hvorfra
Øresunds sydende kunne kontrolleres med
torpedo- og ubåde. Indtil da ville øen først
og fremmest kunne anvendes som et uforsvaret udgangspunkt for jagten på de britiske undervandsbåde. For at erobre øen
skulle man anvende et infanteriregiment
forstæ rket med en feltartil leriafdeling med
tre batterier, en maskingeværbataljon, en
Oberst Vilhelm Kojåed-Ha11se11, derfik lov til al ge11i11dkalde Væbningen en sidste gang.
(Forsvarsmuseet på Bornholm)

befalingsmændene ikke anede, hvad de
skulle foretage sig ved en hurtig udrykning.
Dvs. at en væsentl ig forudsætning for en
effektiv gennemførelse af Harald Petersens
forsvarsplan viste sig ikke at være ti l stede.46
Samtidig med, at Kofoed-H ansen planlagde sin øvelse med de n indkaldte styrke,
var officerer i den tyske flådes ad miralstab

46 Oberst Vilhelm Kofoed-Hansen 1856- 1934: Livserindringer (manuskript i fa mil ieejetildens brug).
Bornholms Lokalhistoriske Arkiv: Oberst 0 . B. Schouboc:
Bornholms Værn gennem tiderne. Ronne 1929. Tmnskriberet manuskri pt.

Fra 1916 var det bornholmske jernba11e11etjit!d1 udbygget og til rådighed f or transporter ved og ejier
mobilisering.

203

MICHAEL HESSELHOLT CLEMMESEN

Truslenfoltes ikke akllf. En pause under en skydedag på Ca/lokken i 1918. (Forsra1:rn111see1 på Bomho/111)

ryttereskadron, et cyklistkompag ni, et te legrafkompagni og træn (sam le t vurd eres
landgangsstyrke n til at nå op omkring
4.500 mand). Den støttende flådesty rke
skulle omfatte to-tre slagsk ibe til magtdemonstration, en torpedobådsflot iIle, en 111 ineryd ni ngsdivis ion og ca. fem transportskibe med rigeligt landga ngsmateriel. Operationen ville blive indledt med en bombardementstrussel mod Rønne fra slagsk ibenes side (som kystp a nsers kibe ne gjorde

under 191 2-øvelsen) . Dette skull e ske samtidig med landsætning både i R ø nne og med mindre fartøjer - i fiskerihavnene.
Styrken var 2 1/i gange så stor, som Ki.ih nel
i 1898 havde forventet, og den samtidige
landsætning flere steder ville bringe Harald
Petersens forsvarsplan ud af balance. Man
ville hurtigt have fået brug for Jomfrubjergets støtte ti I at fortsætte kampen, hvis den
opererende styrke undg ik at bl ive afskåret
fra ti lbagega ngen mod Almi ndingen.47

-17 Rigsarkive1. Akten betreffend Danemark. PG 77555,
sp.1404:
Admiralstab der Marine, Denkschrift. Ganz Geheim. 0Sache. ' Der Fa\\, class Dånemark aufSeiten unscrcr Feincle
tritt ... 'af02-09-1916.
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lukket, genoplivet og hengemt - 1919-1930
»Til lykke med den smukke stilling. Om et
år eller to hæver vi Bornholms Væbning. Se
så er det forbi.« (Forsva rsmin ister Klaus
Berntsen, til den tiltrædende Kommandant.
oberst Olof Bernt Schouboe, i juni 192 1).48
A llerede i vinteren 19 19 blev arbejdet med
efterkrigstidens fo rsvarsordning sat i ga ng.
Tyskland va r afvæbnet og Rusland hæ rget
af borgerkrig. Østersøens bredder var nu
for størstedelens vedkommende kommet
under den umiddelbare kontrol af nyoprettede små eller mellemstore stater. Vestmagterne dominerede Europa mi litæ rt og den
engelske fl åde støttede fra sin hovedbase i
Københav n de nye lande mellem Østersøen
og den nu tilbagetru kne, russiske vestgræ nse. Kort sagt var Danma rks m ilitære situation afgørende bedret. Det forekom rimeligt
at gennemføre de betydelige beskæringe r
af de militære budgette r, som den kritiske
økonomiske situation syntes at gøre nødvendige. Det fo rsvarsberedskab, der fortsat
kunne opretholdes, blev naturligt koncentreret om at sikre det genvund ne Søndetjylland.
Også Bornholms militære situation va r
afgørende æ ndret. Med den engelske flådes
tilstedeværelse i Østersøen (og senere sa ndsynlige hurtige tilbagevenden) va r øen ikke
afskåret fra resten af landet. Hvis der opstod en ko nflikt mellem vestmagterne og
det revolutionære Rusland - evt. støttet af
Tyskland - kunne man med de herske nde
maritime styrkeforhold se Born holm som
en frems kudt vestlig bastion i denne konfl ikt.
Med nedlæggelsen af Københavns befæstning direkte efter våbenstilstanden va r
det militæ rideologiske pres for også at ind-

48 Bornholms Lokalhistoriske Arkiv: Oberst 0. B. Schouboe:
Bornholms Værn gennem tiderne. Ronnc 1929.

Olo.f Bernt Scf1011boe, hvis 111ilitære og politiske
energi reddede Bornlrolms fands ty rkeji·a nedlceggefse efier Verdenskrigen.
(Forsvarsmuseet pci Bom/10/111)

rette forsvaret af en af la ndsdelene uden fo r
Sjælland efter en retrætestillingsmodel forsvundet. En fo rtsat understregning af en
sådan stillings nødvendighed vil le tvæ rtimod undergrave troen på egne forsva rsmuligheder på Sj ælland.
Dette er situationen set fra nutiden. I samtiden var det særdeles vanske ligt at opnå
enighed om, hvorledes man skulle opfatte
og forholde sig til den nye strateg iske virkelig hed. Vanskelighederne resulterede i en
indædt konflikt i hærens lede lse mellem på
de n ene side den nye c hef fo r Generalstaben, Louis N ielsen, og på den anden side de
komma nderende generaler på Sjælland og i
Jylland, Wolff og Lembcke. Stridsspørgsmålet va r, hvorledes hæren skulle fordeles
mellem Sjælland, Fyn og Jylland som svar
på den nye sikke rhedspol itiske situation. Et
punkt syntes de kommanderende generaler
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dog at have overladt til Generalstaben at
bestenm1e: At afsætte ressourcer til forsvaret af Bornholm va r ulogisk, selv med en
betydelig forøgelse af hærens størrelse. Stabens forslag ti l en nyordni ng fra marts 1921
tog konsekvensen: »Bornholms Væbning er
a.f økonomiske grunde bor(fctlden.«49 Fra
tidligere at være lavt prioriteret ku nne
Bornholms fo rsvar nu nedlægges.
Olof Schouboe va r en fundamenta lt anden type end de tid! ige re kom mandanter på
øen. Han havde som artillerispecialist som
beskrevet været chef for Generalstabens
Fæstningssektion (og fø r da dens forgæ nger Fæstningskontoret) op til og ved første
gennemførelse af 1909-ordningens fæstningsdel. Han havde været leder af rekognosceringen af Tunestill ingen og været chef
på fæstningens »Nord.front«, indtil han
sluttede sin generalstabstjeneste som stabschef hos chefen for Københavns Fæstningsby, Lembcke, som på det tidspunkt
var ved at opstille byens første luftforsvar.
Schouboe var som det også fremgå r af
det indledende notat akut opmæ rksom på
flys mulig heder i fremtidige krige. Den
eneste grund ti l, at han ikke tidligere var
blevet udnævnt til oberst af linjen, va r, at
den daværende chef for generalstabens taktiske afdel ing, den intrigante og selvhøjtidelige, oberst Louis N ielsen, ikke k unne
lide ham. Vi mødte tidligere Nielsen som
leder af Generalstabens rekognosceringshold på øen i 1908. Schouboe havde som
mange officererne i den daværende genera lstab en tro på, at man også måtte arbejde
politisk fo r at få de n fag ligt set bedste
hæ r. De havde deres rod i Provisorietidens
stærkt politiserede officerskorps. Det kan
ikke udelukkes, at Louis N ie lsen , der nu
som Generalstabschef havde udarbejdet
forslaget til at nedlægge Bornholms Væb-

49 Rigsarkivel. Generalstabens Operationssektions Kopibog.
Generalstab af22-03-l 92 I til Krigsministeriel.
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Louis Nielsen, Scltouboes 111odsta11der i !tær/ede/sen, som i 1908 havde udarbejdet Generalstabens
skitsep/a11 for Bom/to/ms jårsva1: Her som oberst
og leder afGeneralstabens Taktiske Ajdeli11g.
(Rigsarkivet)

ning, havde medvirket ti l at f å Schouboe
placeret som den, der sku lle lukke denne.
N ielsen var kendt som hævngerrig i personsager.50
Med Schouboes baggrund va r det naturligt, at han stra ks gik ga ng med at modarbejde beslutningen om nedlæggelse. Som
han selv skrev i 1929:

50 Rigsarkivel. Privatarkiv. Berthel Pa lle Berthelsen ( 18571920). Pk. I 'Udkast til erindringer 1857- 19 18 m.m.' Afsnittene om hans forhold til Wolff og til Personalet.
Bornholms Lokalhisto riske Arkiv: Oberst 0. B. Schouboc:
Bornholms Værn gennem tiderne. Ro1rne 1929. Transkribcret manuskri pl.
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»Minister Berntsens programudtale/se er
j o ikke videre opmuntrende for den nye
kommandant og det arbejde, der venter
ham. Den bevirker dog ingenlunde, at
oberst Schouboe stille og artigt sætter sig
hen og venter pci, hvad den høje regering
og rigsdag vil foretage sig med Bornholm
og dets stedlige værn. Tvært imod. Den
tanke at skulle blive den sidste kommandant på Bornholm er ham i allerhøjeste
g rad imod.«
Schouboes indsats for at redde den bornholmske hær havde to faser og indsatsområ der. For det første den lydhøre del af den
bornholmske offentlighed og fo r det andet
det militærfaglige felt.
I sin kampagne anvendte Schouboe den
korrekte geostrategiske observation, at medens øen tidligere havde ligget i den tyskdominerede Østersø, var det nu en »Græn-

seø, som det er den danske Stats Pligt, saa
vidt dens Midler og Evner række1; at sikre
og beskytte mod Misbrug og Krænke/ser.«
Stormagter, der stod over for hinanden ,
v ille se på mul ighederne for at anvende
Bornholm , som derfor måtte besky ttes.
Ganske vist var øen ikke anvendelig som
flå debase (som de tyske planlæggere under
krigen havde erkendt), men både Rønne og
Nexø havne va r anvendelige som marineflyvestationer. Ind ledningsvis lykkedes det
den bornholmske venstreføre r, landstingsmand kaptajn H. V. Maegård at holde den
hos bornholmerne begyndende politiske
uro og misfornøjelse under kontrol, men i
begyndelse af 1922 gav oberstens og andres indsats resultat, fordi man rundt omkri ng på øen erkendte »at der virkeligt er

alvorlig Fare for Øens Forsvarsværn og
unge Værnepligtige.« Venstre-folketingsmanden for Bornholms østre kreds, pasto r
Levy Blang, satte sit mandat ind på, at
Bornholm fo rtsat sku lle have et brugbart
værn og på et møde i Rønne blev der samme nsat en deputation af øens spidser unde r

amtmanden, der skulle forhandle med regeringen og Rigsdagen. Ma n kan sige, at det
hermed var lykkedes Schouboe at kompensere for den negative virkning på fo rholdet
mellem befolkning og kommandanten, som
oberst Harald Petersen mu ligvis havde fo rårsaget.
Det var fo r sent i arbejdet med den kommende hæ rlov til, at ma n kunne udspare
væsentlige resurser til Bornhol m, men deputationen opnåede, at der blev indføj et en
særlig paragraf om øen i loven, der fastslog,
at Bornholm skulle forsvares, ledet af øens
kommandant og udskrivningschef. Forsvaret på øen skulle råde over alle hjemmehørende befa lingsmænd og men ige, og der
skulle i depoter og magasiner på Bornholm
altid findes våben, ammunition og udrustning til styrken. Det blev også fastlagt, at
kommanda nten fik en stab af bl.a. befalingsmænd til forberedelse og tilrettelæggelse af øens forsvar og bestyrelse af kommandantskabets depoter.
Det kan også have hjulpet, at Louis Nielsen i disse måneder tabte sin magtkamp
med de to kommanderende generaler, herunder Schouboes gamle chef, Lembcke, og
senere på å ret blev fjernet fra sti llingen
som Chef fo r Generalstaben.
Det »Bornholms Værn«, der afløste den
nedlagte »Bornholms Væbning«, havde
imidlertid intet personel i fredstid ud over
den lille stab. Alt mandskab og a lle andre
befalingsmænd blev herefter knyttet til enheder og tekniske korps på Sjælland, der
ikke alene som tidligere skulle gennemføre
den grundlæggende udd annelse, men nu
også al senere befalingsmandsudda nnelse
og al le genindkaldelser. De værnepligtige
udgik først af Livgarden og de andre enheder ved form ering af sikr ingssty rken eller
mobilisering. For, at de bornholmske enheder derefter kunne funge re bedst mu ligt,
arbejdede Schouboe og senere komma ndanter fo r at sikre, at bornholmske menige
og befalingsmænd i de fremmede enheder
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blev uddannet samlet i samme enheder, så
de kendte hinanden ved mobil isering. Komm andan terne søgte også at kompensere for
det forhold, at de frem mede tjenestesteder
ikke va r interesseret i at uddanne og forfremme bornholmere, fo rd i de ville m iste
dem ved mobil isering. Iværksættelsesord ren vedrørende overførsel af Væbningens
personel til sjællandske enheder kom i fo rm
af »Ru ndskrivelser« fra Krigs mi nisteriet i
slutningen af j uli 1913. 51
Al lerede omkring å rsskiftet 1911-12 havde man i Krigsministeriet overvejet at bevæbne Væbningens fodfolksbataljon med
hærens no rmale fodfolksgevær, men man
havde opgivet tanken, fordi man først skulle sik re udrustningen af alle de le af den
sjællandske hæ r. Under kr igen havde man
produceret et meget stort anta l af disse geværer, og efter dens afslutning foreslog man
internt i ministeriet at afløse de ældre våben
på Born holm med geværer M.1889. Nu tog
man i princippet beslutni ng om at gennemføre ombytn ingen, men iværksættelsen blev
udskudt, mulig vis bl.a. fordi m an endnu
ikke kendte Væbningens fremtid.52
Efter Verdenskrigen var Bornholms Rekylkorps kommet i økonomisk kr ise, og
ønskede ved opløsningen af korpset at løse
denne ved at sælge de fi re rekylgeværer ti l
Væbn ingen, man havde fået doneret før krigen. Schouboe sendte sagen m ed anbefaling til Krigsmin isteriet, der se ndte den
51 Bornholms Lokalhis1oriske Arkiv: Obers1 0. B. Schouboe:
Bornholms Værn gennem tiderne. Ronne 1929. Transkribcrc1 manuskript
Rigsarkivet Gencralslabens Opera1ionssek1ion. Indkomne
Sager 1922-23. Pk. 13.
52 Rigsarkivet Krigsminis1eriet Mobiliseringskontorel. Pk.
17. Bornholms Værn 1893-1 939.
• Krigsminis1erie1s I' Departement Forlrol igl M 2505 af
11 -12-191 1 til 2' Departement.
• Krigsministeriets 2' Departemenl Fortrolig! C.a. 64 af
18-0l -19 121il I 'Departement.
• Krigsminis1erie1s I ' Departemenl Fortroligt M 2822 af
17-l l-l 9 19 1il 2' Departemenl.
• Krigsministerie1s 2' Departemenl Fortrolig! C.a . 535 af
I0-04- 1920 til I 'Deparlement.
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videre til Generalstaben. Sagen endte i maj
1924 med, at de fire geværer blev doneret
ti l Bornholms Væ rn. 53
Schouboes andet projekt var et fo rsøg på
at sikre en ny m ilitærfaglig idera mme for
den kommende Bornholms Værn. I slutningen af september 1923 søgte han i en skrivelse til Krigsministe riet at få støtte til sin
opfattelse af øens nye strategiske betydning.
Den danske flåde kunne anvende øen som
ti Iflugtssted og fo rsyningsplads. Derfor bad
han om, at man ved interesserede myndigheder fik fastlagt, hvilke bornholmske havne, man ønskede at holde åbne efter mobilisering. Han selv mente, at dette burde gælde
fo r Rønne og Nexø, og måske for Sænehavn
(Hammerhavnen). De ku nne anvendes af
flådens undervandsbåde. Også marinens
flyvebåde kunne bruge Røn ne og Nexø.54
Den I. november 1923 - samtidig m ed at
den nye hærlov trådte i kraft - var Schouboe
kla r med et fo rslag til Born holms Værns
mobilise r ingsorgan isation. Dette sendte
han til Generalkommandoen, den nyoprettede fælles og integ rerede ledelse af hæren ,
som også Born holm va r underlagt. Med det
rett idige arbejde sikrede han sig, at Væbningen ubrudt blev ført vide re i Værnet.
Dette skul le organiseres i Værnets kommanda ntstab, fem fodfolks kompagnier, en
»Bornholms Artilleriafdeling« - med tre
underafdelinger: Feltkanoner, Hav nekanoner og Havnerekylgeværsektioner - samt
»Bornholms Ordonnanseskadron«. Endvide re skulle der fi ndes et »Bornholms Værns
Depot« med personelerstatn ing, tekniske

53 Rigsarkivet. Generalstabens Operationssek1ion.
• b1dkomne Sager 1922-23. Pk. 13. Bestyrelsen for Bornholms Rekylkorps af 09-09-1923 til Hojvelbaarne Hr.
Oberst 0. 8. Schouboe ..
• Indkomne Sager 1924-25. Pk. 14. KJ·igsministeriet C .a.
I052 af3 l-05- I924 1il Generals1aben.
5-1 Rigsarkivet. Krigsminis1eriet. Mobiliseringskontorel. Pk.
17. Bornholms Værn 1893- 1939.
• Konmrn ndan1e n paa Bornholm. Fonrolig1 nr. 111 af
24-09- 1923 ti l Krigsministeriel.
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Komman danten -

oberst O . B . Schoub oe 's - fø rste planlagte mobi l ise -
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De fremskudte styrker ve u hl e me ns k er , Mudsker , Bodilsker og
Os te r marie skul le bestå af fodfo lk, ved Kl e me nsk e r forstærket
med rekylgevær og ryt te re, v ed Øste rmar i e me d ryttere.
I " de vigtigs te h a vne " stod " små kommando e r med rekylg e v ærer".
Kys ten blev afpatruljeret.
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specialister samt landstormsfolk. Samtidig
skitserede han sin forsvarsplan, som han
benævnte »Den planlagte Mobiliseringsopstilling«.
Han v ill e placere sin stab i Aakirkeby,
hvor han også vi lle have »en forholdsvis
stærk Centralreserve«, med fodfolk, feltartilleri, lidt rytter i og nogle rekylgeværsektioner. l en linje over Klemensker, Godthåb
i Østermarie, Slamrebjerg i Bodilsker og
Stubbegaard i Knudsker vil le han placere
fremskudte grupper, der efter omstændighederne var sammensat af fodfolk, rytteri
og rekylgeværsektioner. Der vil le blive placeret små kommandoer i havnene med rekylgeværer, og kysten ville blive afpatrulj eret. Som det ses, mindede planen i betydelig grad om Harald Pe tersens 1910-plan.
Kun reduiten var forsv undet.
Derefter rejste Schouboe spørgsmålet om
Værnets bevæbning. Han havde behov fo r
1.800 gevær M.1 889. Antallet af rekylgeværer skulle øges ti l 48, dvs. 32 ud over den
nedlagte Væbnings 12 samt de 4, som fortsat var »privat ejendom«. Endelige skulle
ma n have otte små flyttelige kystkanoner
»til Besfl ygning af de Havneindløb, der af
Hensyn til Flaadens Fartøjer og F/yvebaade ikke maa spærres.« Generalinspektøren
for Artilleriet havde personlig udtalt til
Schouboe, at sådan ne pjece r var til rådighed efter at være blevet inddraget fra de
nedlagte københavnske fæstningsværker.
Schouboe forudsatte, at Værnet beholdt de
fire feltkanoner, som man havde arvet fra
Væbningen. Der var dog et problem for batteriet, at man ikke længere rådede over
stamheste som trækkraft, men man måtte
nøjes med udskrevne »kommuneheste«.
Man havde allerede indgået kontrakter, så
man havde rådighed over personbiler, lastbiler og motorcykler til Værnet. 55

Krigsministeriet havde allerede i j uli
1922 amnodet Generalstaben om at udtale
sig om Bornholms Væbnings planer for
mobilisering og fors var. Ved Schouboes
skrivelse fra l. november opnåede han at få
indflydelse på svaret, som fu lgte 10. november 1923.
Den kommanderende general , generalløjtnant Wolff, gik mod at øge antallet af
rekylgeværer på Bornholm, før behovet va r
dækket andetsteds, og han mente, at de nuvære nde 12 geværer skulle a nvendes ved
fodfolkskompagnierne, dvs. ikke ved artilleriet. På længere sigt skulle antallet af rekylgeværer dog øges til 60. De fire 75 mm
feltkanoner M.1902 kunne ikke forb live på
øen. De måtte efter Generalinspektøren for
A rtil leriets opfattelse afløses med 75 mm
kanoner af typen L/28 M .1 894. Det samlede
antal af de æ ldre ka noner blev fastsat til
otte. Fodfolket og rytteriet burde gives gevær M.1889, i alt 1.600, medens artilleristerne beholdt deres enkeltskuds-bagladekarabiner. Soldaterne skul le udrustes efter
hærens normale norm, herunder med gasmasker.56
Det lykkede således ik ke Schouboe at
holde på de fire 75 mm L/30 feltkanoner
M.1902, Væbningen havde fået ti å r tidligere. Det havde væ ret en forudsætning i
1909, at den lovfastsatte ned læggelse af
Fæstn ingsartilleriregimentet sammen med
fæstningen i 1922 sku lle kompenseres ved
en opbygning af hærens feltartilleri. Krigen
havde gjort klart, at hæren i meget høj grad
manglede mobilt artilleri. Imid lertid fastslog loven om nedlæggelsen af fæstningen
fra 17. marts 1920, at der ikke skulle ske en
kompenserende opbygning affeltartilleriet.
Dette må ses som baggrunden for, at man
ikke længere kunne udspare feltpjecer ti l
Bornholm. At det mislykkedes, kan med

55 Rigsarkivet. Generalstabens Operntionssektion. Indkomne

56 Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornholms Værn 1893-1939. Chefen for Generalkommandoen. 0 . Nr. 62ar 10-11 -1 923 til Krigsministeriet.

Sager 1922-23. Pk. 13. Bornholms Kommandant. Fortroligt. M. Nr. 199 af01- l 1-1923 til Generalkommandoen.
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Den Sc/10uboe :~ke 11ødlosning efter tabet afdefirefeltkanoner: 75 111111 stc1/kanon U28J'vl18 94.
(Fo1fa1tere11sfotojin Statens Forsvarshistoriske Museum)

Schouboes baggrund næppe være kommet
som en over raskelse efter samtalen med
Generalinspektøren. Men han havde, som
han skrev, a llerede fået løfte om de otte ældre, mobile 75 mm fæstningspjecer af typen L/28 M.1894. De var ikke så gode som
de mistede kanoner, specielt ford i der ikke
fandtes brisantgranater til dem, men de var
langt bedre end intet. Halvde len af disse
kunne e rstatte feltka nonerne i batteriet,
medens resten var til rådighed som stationært skyts.
Marinestaben svarede 17. november i sagen om anvendelsen af de bornholmske
havne, at disse i givet fa ld med den nødvendige bemyndigelse fra regeringen kunne
spærres. Flåden havde ikke behov for at anvende dem. l øvrigt understregede marinestabschefen, at havnene ikke ville have

større værdi som base fo r fjendtlige marinestyrker, fo rdi de kunne beskydes fra søen.
Generalstaben videresendte uden kommentarer marinens udtalelse til Krigsministeriet, der ekspederede den videre ti 1 Bornholm.57 Det har skuffet Schouboe, men kun,
at de københavnske myndigheder ikke kunne se lyset, og han gav ikke op. I løbet af
foråret tog han kontakt med chefen fo r

57 Rigsarkiver.
• Generalstabens Operationssektion. Indkomne Sager
1922-23. Pk. 13. Marinestaben Fortroligt Nr. 408 af
17- 11 -1923 til Generalstaben.
• Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk. 17. Bornholms Værn 1893-1939.
0
Generalstaben Fortroligt 0 . Nr. 22 af 04-04- 1924 til
Krigsministeriet.
0
Krigsministeriet Fortroligt M. No. 582 af 09-04-1924 til
Kommandanten paa Bornholm.
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marinens flyvevæse n, der 22. maj aflagde
en »personlig tjenstlig visit« på Born holm
med en flyvebåd , således, at han kunne se
på de lokale forhold. Flyvebådsførere måtte
gives personligt kendskab til havnene, så at
de, hvis der måtte blive behov ved mobilisering, kunne operere fra dem. Samm e sommer aflagde en underva ndsbådsdi vis ion
med tre både besøg på øen. I forlængelse
deraf bad Schou boe Ge neralkommandoen
o m tilladelse til at tage direkte forbindelse
med undervandsbåd sflotillen for at drøfte
underva ndsbådes medvi rken ved øens forsvar.58 Marineflyverens besøg gav resultat.
12. august 1924 skrev Chefen fo r Marinestaben, at Marinens Flyvevæsen va r påbegyndt en systematisk undersøgelse af havne
og landingspladser Landet over - »herunder
ogsaa Bomholm«. D et skete med en eventuel basering fo r øje.59
19. j anuar 1924 sendte han »Den fuld-

stændige Organisation af Bornholms Værn
ved Mobilisering« m ed en liste over, hvilke
personer, der skulle anvendes i hvilke funktio ner, ti l Krigs ministeriet. Organisationen
va r nu ud viklet til at o mfatte: Kommandant, kommandants tab, særlige organer i
ti lknytning til staben ( herunder bl.a. udkigs- og efterretningstjeneste), en ha lvbataljon fodfolk med stab og to kompag nier,
fire selvstændi ge fodfolkskompag nier, en
eskadron, en a rtilleriafdeling med stab,
fe ltbatteri , kystartilleribatteri og rekylgeværkompagni, en depotafdeling, et ga rni-

58 Rigsarkivet. Generalstabens Operationssektion. Indkomne
Sager, 1924-25. Pk. 14.
• Kommandanten paa Bornholm Fortroligt M. Nr. 63 af
23.05- 1924 til Generalkommandoen.
• Kommandanten paa Bornholm Fortroligt M. Nr. 110 af
09.07-1924 til Generalkommandoen.
59 Rigsarkivet. Generalstabens Operationssektion. Indkomne
Sager 1924-25. Pk. 14. Marinestaben Fortroligt. Nr. 230 af
12-08-1 924 til Generalstaben.
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so nskomma ndants kab med musikko rps i
Aakirkeby og et pladskommandantskab i
R øn ne.60 Det forho ld, at han fast holdt samlingen af rekylgeværerne under a rtilleriet,
gør det sandsy nl igt, at han ikke havde set
Wo lffs skri velse til ministeriet. I. mar ts
god kendte Genera lkommandoen imidlertid
Schouboes løsning som e n administrativt
hensig tsmæssig fora nstaltning. Samtid ig
øgede m an tildel ingen af gevær M.1 889
med 100 for at dække rekylgeværkompagniets behov, og man fo reslog, at staben ved
mobiliserin g blev fo rstærket med en generalstabsudd annet kaptajn som stabschef.61
16. april bad K rigsm inisteriet Schouboe
om at udarbejde forslag til, hvor stor en sikringssty rke, der i g ivet fald sk ulle etableres
på øen. Schouboe svarede 19. j uni, at der
k unne indka ldes otte-ni årgange. Ud over
Værnets centrale myndigheder skulle fe m
fodfo lkskompagnie r, eskadronen og artilleriafdeli ngen opsti Iles. Kompagnierne
ville blive indkvarteret i Svaneke, Nexø,
Rønne, Has le og Aakirkeby. Staben vi lle
som efter mobilisering blive placeret i
Aakirkeby. A rtilleriafde lingen vil le blive
anbragt nord for denne by, eskadronen lige
syd fo r byen ved Nyby.62
Også den ne gang kom der a nd re behov i
vejen, således at Bornholm ikke fik gevære r af den nu 25 år garn le model M.1889. 29.
apr il 1924 meddelte Kri gsministeriet Generalkommandoen, at »Depotbataljonerne«
andre steder i landet, d vs. e nheder med de

60 Rigsarkivet. Krigsministeriel. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornholms Værn 1893 - 1939. Kommandanten paa
Dornholm. Fortroligt M 8af1 9-01-1924 til Krigsmi nisteriet.
61 Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornholms Værn 1893-1 939. Generalkom mandoen.
Fortroligt M. 170afO1-03-1924 til Krigsministeriet.
62 Krigsministeriet. Mobiliserings ko ntoret. Pk. 17. Bornhohns Værn 1893-1939.
• Krigsministeriet Fortroligt J'vl. 672 af 16-04-1924 til
Kommandanten paa Bornholm.
• Kommandanten paa Bornholm Fortroligt M. 95 af
19-06-1924.
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Forsvar e t af' Bornholm .j ævnfør chefen for Ge n eralkommandoen s
"Instruks for forsvar e t af Bo rnholm" fra august 1 924
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Ud ove r de egentlige kystudk igsstationer etablere s u d kigsposter, al l e me d moto rcyk l is t e ll er cyklistordo nna n se r. I
mØr:ke og us igtb a r t vej r e n dvi·der·e pa trul j ering (pri mært frivilli ge) .
I havne b yern e h avn e v ag te r , d e r bevogter havn e o g spærringe r.
Kompagn ie r n e ev t. i samm e ntrængt kantonn e ment me d d e n tild e l te
automo bilkol onne.
Ved efterr etning om l a nd sætning sammendrages styrken hurti gt
mod l a ndgangs s tedet t il moda ngreb. Hvis modang reb e t i kke er
s u c cesrigt anvendes s tyrken eft e r oms tændigh e derne saml e t e l l er
til guerri lla -l ignend e kamp.
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ældste uddannede væ rnepligtige, sku lle
have geværet, før ma n kunne afse geværer
til Bornholm. 63
9. august 1924 blev Generalkommandoens »instruks for Forsvaret af Bornholm«
sendt til Schouboe og til oriente ring for
K rigsministeriet. Over for ministeriet unde rstregede Wolff, at det største problem
ved øens forsvar var de alt for svage kadrer,
som loven gav: Obersten, fire kaptajner af
reserven og to ældre, faste underoffic erer.
Dette tal måtte øges, for at »Værnet skal
kunne gørefyldest«. Man skulle også sikre,
at bornholmske væ rnepligtige befalingsmæ nd skulle ku nne få samme mulighed
som andre for at få ansætte lse som løj tnante r og sergenter af reserven.
I instru ksen gjorde genera len klar t, at
kadrerne var så svage, at ma n vi Ile have
store problemer, hvis styrken skulle anvendes umiddelbart efter en mobilisering. Det
ville være ønskeligt, om personellet kunne
have våbe n og udrustning hjemme, men
bortfaldet af mønstringer gjorde, at man
ikke ku nne sikre den nødvendige kontrol.
General kommandoen fo rudså dels en neutralitetssituation som under Verdenskrigen,
dels en situation, hvor Danmark var i krig.
I den førs te skulle den bornholmske styrke anvendes som discipl ineret og tilbageholdende neutralitetsvagt. l den anden situation
kunne angrebet på øen enten komme ved
krigsudbruddet eller senere. Landgangsstyrken ville efter a lt sandsynlig hed først og
fremmest bestå af en fodfolkssty rke, der var
Bornholms Værn overlegen. Landsætningen
ville blive dækket af skibsarti lleri og søge at
erobre en havn. Fjendens svaghed lige efter
la ndsætningen skulle udnyttes.

Mobiliseringen burde organ iser es, så
havnevagter og kystudkigsposter havde deresudrustn ing liggende, så de straks kunne
træde i funktion. Resten af styrken skulle
have deres udrustning liggende sam let et
sted. Rullende j ernbanemateriel burde ligesom automobiler sam les med henblik på
anvendelse ved styrkens indsættelse. Man
skulle ikke forsøge at etablere en redu it, da
dette ville blotte resten af øen for fjenden .
Derimod måtte man på grund af de ma nge
mul ige landgangssteder anbringe styrken i
en centralopstilling, hvorfra man havde forberedt transport ti l ethvert punkt på kyste n.
Ins truksen gjorde klart, at hav nevag ter
under ældre befalingsmænd sku lle bemandes med lokale væ rnepligtige. Der sku Ile
søges samarbejde med eventue lt ti lstedeværende da nske fl ådefartøjer. Kommandanten kunne selv beordre mo biliseri ng,
hv is forbindelsen til Sjælland var afbrudt.
Ved mobilisering kunn e kommandanten
forbe rede spærring af havnene. Efter m obilisering skulle styrken bortset fra havnevagte rne place res i en centra lopstilling i
området Aakirkeby - Klemensker - Østerma r ie. H vis s tyrke n ikke blev anvendt
straks efter mobi li serin g, skulle den gå i
gang med samv irkeuddannelse. Styrken
kunne i givet fald gå i »sanunentrængt kantonnement« med automobil kolon ner til
transport klargjort. Hvis en havn va r direkte truet, skulle den spærres. Fremrykning mod en landsætning kunne gennemføres på biler. Hvis det ikke lykkedes at slå
den landsatte fj ende, sku lle m an efter omstændighederne gå over til spredt, g uerrillal ig nende indsats (»Partigængerkrig«) .64

63 Rigsarkivet. Bomholms Værn. Pk. K2. 1660- 1958. Chefen
for Generalkommandoen Fortroligt (uden nummer) af ..
-02- 193 I til Krigsministeriet.

64 Rigsarkivet. Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornholms Værn 1893- 1939.
• Cl1efen for Generalkommandoen Fortroligt Nr. 52 af
09-08-1924 til Kommandanten paa Bornholm
• Chefen for Generalkommandoen Fortroligt Nr. 53 af
09-08- 1924 til Krigsministeriet.
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Oscar Friis, Schouboes par111er i Ce11eralstabe11 i
den afgorende periode. Her so111 u11g ge11eralstabskaplaj11 i Taktisk Afdeling. (Rigsarkivet)

I alt væsentligt va r der sammenfald mellem Schouboes plan fra det foregående år
og denne instruks. Det er måske ikke så
mærkeligt. Chefen for Generalstabens Taktiske Afdeling var oberst Oscar Friis, der
havde været Schouboes yngre, tætte partner u nder de krævende stillingsrekognosceringsrejser under kr igen. Disse krævede
et tæt samarbejde mellem infanteritaktikeren Friis og fæstnings- og artillerieksperten
Schouboe. Det var Fri is, der sommere n
1911 havde rekognosceret for den store
øvelse på Bornhol m, fordi han skulle fu ngere som stabschef for øvelseslederen, så
han kendte øen. Det er derfor sandsynligt,
at det ud over den energi, Schouboe i disse

må neder viste i Rønne, var den respekt, der
stod om hans navn i Generalstaben og
Krigsministeriet, og det netværk, han havde der, som gjorde det muligt for ham at
genskabe den born holmske hær og opnå en
godkendt mobiliserings- og forsvarsplan på
et godt år. C hefen for Krigsministeriets 2'
D epartement, der havde ansvaret fo r hærens materiel og udrustning, var fra 1922 V.
A. Wilkenschildt, der i å rene op til krigen
havde væ ret Schouboes medarbejder, og
som kendte Bornholm fra sin deltagelse i
Generalstabens rekognoscering i oktober
1908.
Ved modtagelsen af instruksen skrev
Schouboe direkte til generalløj tnant Wolff
Han understregede, at uanset, hvad man i
øvrigt gjorde, kunne man ikke skabe et effektivt forsvar af Bornholm, før ma n fik
lagt uddannelsen under genindkaldelser ti lbage til øen. Det var reelt en direkte kritik
af generalen , fo r uanset Louis Nielsens
rolle var det i Wolffs periode som designeret overgeneral og koordinator af hærens
lovforberedelser, at skaden var sket. Schouboe meddelte også generalen, at begge øens
folketingsmænd, også socialdemok raten,
redaktør Hans Rasmussen, nu støttede bestræbel serne med at flytte geni ndka ldelserne tilbage til Bornholm.65
Dette lykkede det dog ikke at opnå i
Schouboes kommandantperiode el ler resten af 1922-ordningens tid. Det næste par
år gik for Schouboe med at få suppleret de
eksisterende muligheder og få udarbejdet
de supplerede og justerende plandokumenter. I september blev det samlede antal (af
de gamle) gevære r øget fra 2.100 til 3.000.
Fra oktober 1924 til marts 1925 blev der
udarbejdet in struktioner for havnekommandoerne. I december fik Værnet bl.a.

65 Rigsarkivet. Bornholms Værn. 1660-1958. Pk. K. I. Kom-

mandanten paa Bornholm. Fortroligt M. 124af12-08- 1924
til Chefen for Generalkommandoen.
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Kommandanten - obers t O. D. Sc houboe's - forslag til plan for
"den normale" und e rbringelse af d e n bornholmske sikringsstyrkes e nhed e r - fr a
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godkendt s in plan fo r en bornholmsk sikringssty rke på op ti I ti årga nge. I m a rts
1925 blev der fastlagt kurser i maj , der dels
skulle uddanne arti ller isterne på den æ ldre
75 mm kanon, og dels »Med samtlige Offi-

/I

I

cererfor at sælfe dem ind i de særlige Forsvarsforhold paa Bornholm«. l foråret fo rberedte obersten s in afgang, som skul le
finde sted med udgangen af juni.
15. april opregnede han i en skrivelse til
Generalkommandoen de væse ntl ige og
mindre mangler ved øens forsvar. Kadreøvelser skulle ikke kun gennemføres med
Værnets egen kadre, kompagnierne havde
også behov for at instruere og øve deres befalingsmænd. Man manglede stadig am munition til d e fire rekylgeværer, man havde
fået fra rekylkorpset. Værnet manglede feltstøvler. 5. juni indberettede han om det lige
gen nemførte arti llerikursus og kadrek ursus. På artilleri kurset havde der deltaget tre
gange så m ange frivill ige som indkommanderede. På kadrek urset havd e anta llet af
indkom manderede været 16, af fri v illige 24.
Under kadreøvelsen havde man ge1rnemgået alle faserne i fo rsvarsplanen, fra kystobservation til den bornholm ske styrkes
modangreb. På grund lag af øvelsen kom
Schouboe med en række ind stillinger om
Bornholms Værns fremtidige udvik ling.
H an havde klar vanskeligt ved at slippe grebet.66 Schouboe skrev o m sin afløser:

Marius Tllomberg kunne beskæfiige sig med øens
111ilitærhislorie. Her 11111iddelbar/.for sin a.fga11g.
(Rigsarkivel)

66 Rigsarkivet.
• Generalstabens Operationssektion. Indkom ne Sager
1924-25. Pk. 14.
0
Generalkommandoen Fortroligt M. 143 af29-08-1924 til
Generalkommandoen.
° Krigsministeriet A. 59/1329 af27-03- I 925 til Generalstaben
0
Bomholms Kommandant. Nr. 174 afOS-06- 1925 til Generalkommandoen.
• Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk. 17. Bornholms Værn 1893- 1939. Chefen for Generalkommandoen Fortroligt A. 43 af23-12-1924 til Krigsministeriet.
(her også havnekommandoinstrukserne)
• I. Generalkommando Fortroligt M. Indkomne Sager
1924-. Pk. I. Kommandamcn paa Bornholm. Fortroligt
M. 53 af 15-04-1924 til Generalkommandoen.

»Den I.juli 1925 bliver Chefen for 8. Regiment Oberst Thor vald lvfarius Thornbe1g
". Kommandant og Udskrivningscheffor
Bornholm. Han er ligesom Oberst 0. B.
Schouboe Generalstabsofficer, iclet han
som Kaptajn i Generalstaben var Stabschef
ved sjællandske Division. ( Han) fortsætter
indenfor den fastlagte Ramme og 01ganisation udviklingen og f æstnelsen af Bornholms Værn ".«
»lndkommanderinger og Indkaldelser
.finder sted i O verensstemmelse med Hær-
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lovens tørre Bogstaver; men først i 1928
lykkes det igen at jåa en Bejålingsmandsøvelse på Bornholm selv. Oberst Thornbergs Kommandanttid præges imidlertid
mest af hans heldige B estræbelser f or at
opnaa og gennemføre Fredning af Bornholms mangfoldige gamle Kys/værker.«
Der var kort sagt ikke meget for Thornberg at lave efter den dynamiske Schouboe.
Hans første bidrag ti l udvikl ingen af Bornholms Værn kom i juli 1927, hvor han med
henblik på en mu lig revision af hærloven
stillede forslag ti l lovteksten om Værnet.
Tekstforslaget indeholdt dels en j ustering af
kadrens størrelse, dels en bestemmelse om,
at der hvert andet år blev gennemført genindka ldelsesøvelser på Bornholm, som det
havde været t ilfældet under 1909-loven.
Det næste, der skete i hans p eriode, va r den
af Schouboe omtalte kadreøvelse i sommeren 1928.67
Umiddelbart før Thornberg gik af i marts
1930, blev Værnet inddraget i en akti vitet,
som ville have opmuntret Schouboe. Søværnets officersskole inviterede Generalstabschefen til »strategisk Søkrigsspil Nr.
32«. Scenariet var en inddragelse af Bornhol m i en international konflikt, hvor en
russisk (»Blaa«) styrke gik i land på Bornholm . Den »Røde«, dvs. den danske styrke
på Bornholm omfattede en sikringsstyrke

på l.000 mand og otte kanoner samt seks af
marinens vandrekognosceringsfly og tre af
dens j agerfly. De øvrige danske flådestyrker opererede fra Sundet og Grønsund. Den
russiske flådestyrke omfattede et slagsk ib,
en krydser, fire jagere og tre undervandsbåde. Fire dampere skulle landsætte 2000
mand, 12 jagerfty og seks rekognosceringsfly ved Nexø. 68
Thornberg fo rtsatte Schouboes interesse
for Bornholms rolle i en luftkrig. I den forbindelse havde han henvendt sig ti l Hære ns
Flyverkorps for at få en analyse af øens anvendelighed som »Mellembasis for Fly vere«. Korpset sva rede fø rst i ma rts 1931 ,
efter at Thornberg va r gået af Korpset konkluderede, at øe n hve rke n havde interesse
for Sverige eller Tyskland som basemmåde.
I øvrigt var øernes betyd ning afhængig af,
om de Baltiske lande (»Randstaterne«) va r
besatte e ller ikke, idet øe ns betydning måtte ses i rammen af en konflikt mellem Vestmagtern e og Sovjetun ionen i Østersøen.
Hvis Ra ndstaterne holdt, var Bornholm for
langt væk fra Narva (det fjerneste punkt i
Ba lti kum) ti l at udgøre e n meningsfuld
melle mbase. Hv is de var besat, kunne øen
i givet fa ld være en anvendelig base for natbombere. For Sovjetunionen kunne Bornholm måske væ re inte ressant som base for
en indsats mod Stræ derne. 69

67 Rigsarkivet. Generalstabens Operatio nssektion. Indkomne
Sager. 1927. Pk. 16.
• Bornholms Kommandan t Nr. 16 7 af 2 7-07-1 927 til
Krigsministeriet.
• Generalkommandoen Ø. 58 af 0 7-06- 1928 til Generalstaben.

68 Rigsarki vet. Generalstabens Operationssektion. Indkomne
Sager. I 929-30. Pk . I8. Soværnets O fficersskole Fortroligt
af 20-02- I 930 til Chefen for Generalstaben.
69 Rigsarkivet. Generalstabens Operationssektion. Indkomne
Sager. I 93 I. Pk. I 9.
Flyverkorpset. Fortroligt Nr. 210af 16-03- 193 I til Generalstaben.

218

BORNllOLMS FORSVA R 1893 T I L 1943 - KØBENHAVNSKE IDEER OG BORNHOLMSK REALITET

Bornholms Værn.fyldes lidt ud- 1930-1936
O berst Alexander Philip C hristian Sti.irup
b lev kom mandant den I. apri l 1930. Han
var infanterist og som sine to forgængere
genera lsta bsuddan net.

Alexander Stiirup kunne udnytte Schouboes forarbejde. (Forsvarsmuseet på Bomho/111)

Sti.irups opgave blev at udnytte det fo rhold, at en ny hærordning var på vej. Han
ku nne bygge di rekte oven på Schouboes
forarbejde seks år tidligere. Forgænge ren
havde gjort det sikke rt, at Bornholms Værn
i fremtiden, som Væbnfogen havde haft tid1igere, vil le få ansvaret for at øve mandskabet ved genindkaldelser og fo r at øve og
instruere befalingsma ndskadrerne. Man
tør formode, at Schouboe også gennem sit
politiske og bureaukratiske a rbejde havde
op bygget en kredit, hv ilende på dårlig samv ittighed over fo rløbet i 192 1-23, både på

Christiansborg, i K rigsmi nisteriet og i Generalkommandoen i Prov iantgården, som
Sti.irup kunne udny tte. l Krigsmin isteriet
va r Schouboes medarbejder, V. A. Wilkenschildt, i apri l 1927 blevet Direktør, en sti lling han bestred indtil udga ngen af januar
1932. Spørgs målet fo r den nye kommandant var, hvor meget ud over flytn ing af uddan nelsesansvaret, han kunne opnå, når
øen trods fortiden ikke kunne opnå samme
prior iteri ngsniveau som forsvaret af Sønderjylland og Sjælland.
Hvilken indflydelse, Ge neralkommandoen vi lle give Værnet, blev klart da dennes chef, den gamle generalløjtnant Anders
Nyholm, i februar 1931 sendte et udkast til
en skrivelse ti l Krigsministeriet om »Forslag til Bornholms Værns Udrustning med
moderne Vaaben m.m.« Det var et projekt,
der var blevet både startet og afbrudt i november 1923.
Man havde a ld rig fået udrustet Værnet
med hjelme, moderne gasmasker og gevær
M.1 889 og antallet afrekylgeværer va r ikke
blevet øget til det antal, som Schouboe havde ønsket og fået stillet i udsigt. Im id lertid
blev der med den nye hærordn ings reducerede krigsstyrke nu store, ikke anvendte
beholdn inger af geværer ti l råd ighed. Samtidig var produktionen af rekylgeværer og
den fo rbedrede version, nu benævnt mask ingeværer, langt fre m me. Nyholm så derfor ingen grund til at udskyde ombevæbningen længere. Hvis Værnet blev indsat
med den aktuelle bevæbni ng mod en moderne bevæbnet modstander, ville det uden,
at der var m ulighed for succes blot medføre
store tab af personel og materiel. Generalen
konstaterede, at værnets totale mandskabsstyrke va r på 2.629 mand, hvoraf 1.340
fuldt uddannede infanterister, og 130 landstormsuddannede, 86 ryttere, 539 arti llerister, 45 ingeniører, 420 a rbej dssoldater og
69 af forskellige korps. l fremtiden foreslog
han, at Værnets organisation fra Schouboeperi oden b lev æ ndret til :
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So111 en qf'si11e sidsle e111beds/Jandli11ger inddrog den ga111/e c/Jeffår Cenemlko111111a11doen, ge11era/løjl11a111
Anders Gjedde Ny/Jo/111, Bom/10/ms Værn ifårberedelseme li/ den nye /Jærlov. (Rigsarkil'el)

En fodfol ksbataljo n med fire »Rekylgeværkompagnier«, som hver havde 16
rekylgeværer (hv il ket sva rede til det
aktuelle totale antal på øen) .
Et maskingeværko mpagni med 16 maskingeværer (udrustet med trefod)
Et erstatningskompag ni (dvs. en ud-
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dannelsespulje fo r soldater, der skulle
erstatte tab)
En motoriseret (»motorbaaret«) artilleriafde ling med tre batterier med hver
tre kanoner.
En pionerdeling (dvs. en Jet ingeniørdeling)
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Det betød, at værnets fodfolk og ry tter i
v ille blive bevæbnet med 1.700 geværer
e ller den kortere karabin M. 1889, 70 nye
og 16 gamle rekylgeværer samt 18 maskingeværer. A rbejdssoldaterne ville kun blive
bevæbnet med en etskud s rytterka rab in
M. 1867/96. Artilleriet sku lle have to ekstra
75 mm L/28 M .1894-ka noner, så det samlede tal kom op på 10. Værnet skulle også
ud rustes med 3.000 hjelme og gasmasker.
Der er i marginen på sk ri velsesud kastet,
sa ndsy nl igvis af Stiirup, påført blyantsnota ter. Organisationen ma ng lede et skytskompagni og et luftmål skompagn i. Der
m anglede håndbomber, hå ndgranater og
geværgra nater. Da Nyhol m sendte skrivelse n til Krigsministeri et den 4. marts, va r
der tilføjet 300 håndbomber og 300 geværg ranater.70 Under sagsbehandli ngen i Krigsmi nister iet blev bevæbningen af maskingevæ rkompagn iet snart æ ndret ti l 12 rekylgeværer og kun fi re maskingevæ rer. Den nye
ti ldeling af våben afventede ikke den nye
hærlov. Den 3. ju li 1931 blev Bornhol ms
Værns norm af nye rekylgeværer (M. 1924)
sat ti 1 92 og af maskingeværer tiI fire. Da
ma n samtid ig gav Værnet 12 luftmålsaffutager til rekylgevæ rer var det klart, at m inisteriets reduktion af anta llet af maskingeværer havde ti l fo rmå l a t skabe de n af
Stlirup ønskede evne t il at bekæmpe lav tgående fi y. 71
Det ka n ikke udelukkes, at årsagen til
æ ndringen va r en telefonsamta le mellem

70 Rigsarkivet. Bornholms Værn Pk. Kl. 1660- 1958.
• Chefen for Generalkommandoen Fortroligt F. (uden
nummer) af (ikke anfort)-02- 193 I til Krigsministeriet
• Kopi af Chefen for Generalkommandoen Fortroligt f. 63
af04-03-1 93 I til Krigsministeriet
71 Rigsarkivet.
• Krigsministeriet. Mobiliseringskontoret. Pk. 17. Bornholms Værn 1893- 1939. Krigsministeriets Mobiliseringskontor Fortroligt M. 2741 afOl -07-1931til2' Departement.
• Bornholms Værn Pk. K2 1660-1 959. Bilag I til Krigsministeriets Fortroligt C. 1878 af 03-07- 193 1 · Fordeling
af Rekylgeværer, fVlaskingeværer ...'

Kommandanten og chefen for Krigsm inister iets Mobiliseringskontor. Våbenmaterieilet va r dog ikke klart med det samme.
Hærens tekniske Korps orienterede 4. november Kommandanten o m, at automa tvåbnene end nu ikke va r produceret. Ti ldelingen ville dog for mentligt ku nne ske i
begyndelsen af næste finansår (dvs. fra
sommeren 1932). I januar måtte den nye
chef for Generalkommandoen, genera lløj tna nt Erik W it h (der havde været kollega
med Schou boe i Gene ra lstaben under Verdensk rigen), sikre sig, at Bornholms Værn
fik de geværer, kanoner og hjelme, som det
var blevet lovet i 193 1, og at det skete hurtigt. I begyndelsen affebrua r 1932 bekræftede Hæ rens tekniske Korps, at de lette
våben ville blive leve ret, nå r de var produceret. Korpset ville så betale udgifterne ved
transport ti l og på Bornholm, de r skul le
holdes så lave som mu lig t. Sam tid ig va r
man fra korpset klar med skitsen til, hvordan man sk ulle indrette de udskrev ne lastvogne, som måtte anvendes til trans port af
a rtilleriafdelingens 75 m m-kano ner og deres ammu nition , nå r de blev »motorbaarne«. Det kom til at vare et par år, fø r Værnet fik den s idste del af det lovede udrustning. T ildelingen af gasmasker fandt først
sted i november 1933, og fordel ingen va r
fø rst klar ti måneder senere.72
15. august 1931 ønskede Stiirup en æ ndring af instruksen fo r forsvaret af Bornholm fra 1924. Han fa ndt det uhensigtsmæssigt, at man havde ud rustningen, våben
og amm unition til havnevagterne oplagt
72 Rigsarkivet. Bornholms Værn Pk. K2. 1660- 1958.
•Hærens tekniske Korps K. 2991af04-l1-1 931 til Kommandanten paa Bornholm.
• Chefen fo r Genera lkommandoen Fortroli gt F.6 af
12-01 - 1932 til Krigsministeriet.
• Hæ rens te kniske Korps. Fortrolig t Gm . 319 af
06-02- 1932 til Konun andanten paa Bornholm.
• Hærens tekniske Korps. Fortroligt K. 374 af 06-02-1932
til Kommandanten paa Bornholm.
• Bornholms Værn. Fortroligt M. Nr. 126 af 16-08-1934 til
Gcnern Ikommando.
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lokalt. Ved »indre uroligheder« indebar det
en risiko. Sagerne burde samles i R ønne.
Man kunne hurtigt transportere de udrustede ca. 250 vagter tilbage. M idt i november bestemte Krigsminister iet, at hav nekomma ndoerne skulle mobiliseres, som
Kommandanten ønskede det. I begy ndelsen af december orienterede han de involverede sogneråd om æ ndringen.73
8. december 1931 sendte Kommanda nten
sine kommentarer til det nye hærlovsforslag. Det var utilstrækkeligt på kadreom rådet, bl.a. ved ikke at tage hensyn til den
kommende organisation af Væ rnet og med
hensyn til kadrens aflønning under genindkaldelser. Der ma ng lede en orga nisering af
hestevæsnet, som nu burde tage højde for,
at artilleriet blev motoriseret. Sti.irup kom
på alle områder med konkrete forslag til
lovteksten.
I februa r 1932 havde K r igsminister iet
godkendt den ny organisation for Værnet.
De omtrentlige personelta l blev fastlagt til
at være: Værnets stab (70), Fodfolksbataljonen ( 1.300), Maskingevæ rkompag niet
(170), Eskadronen (1 10), Artilleriafde lingen, der fik to motoriserede batteriet med
hver fem kanoner (350), Pionerdelingen
(50) og Erstatningskompaniet (250). D erudover indgik en Depotafdeling (300), en
Ambulance (30) og militært personel til
Centralsygehuset (10).
Sti.irup blev klar med sin deta ljerede og
skematiske opstilling af organisationen i
slutningen af september 1932. Han anvendte fremsendelsen af denne opsti li ing ti I at

pege på fremtidige muligheder på et stort
antal områder fo r forbedring af Værnets udrustning. Hæren planlagde at give fodfolksregimenterne tungestøttevåben (»Fodfolksskyts«). Værnets bataljon skulle gives 1h af,
hvad et fodfolksregi ment fik i de andre
landsdele. Amm unitionsti ldelingen skulle
fo rbedres på a lle områder. Der skulle leveres observations- og måleinstrumenter t il
maskingeværkompagniet og artilleriet samt
kikkerter til andre. Man skulle have redskaber til feltbefæstningsa rbejder. En d eling
ved eskadronen skulle have cykler, osv.7~
I april gjorde Stiirup klart for generalstabschefen, generalmajor Prior, at der var
a lvorlige problemer m ed den påtænkte motorisering af artilleriet. Hvis der var sne eller markerne var opblødte, ville man ikke
kunne bringe kanonerne i stilling med de
udskrevne civile køretøjer som trækkraft.
Som situationen var, måtte man a nvende
mandskabstræk. Det kunne eventuelt blive
tale om at udskrive og anvende heste til
denne opgave, men en kombination af 70
motorvogne og 24 heste ville gøre artilleriafdelingen næsten umulig at føre. Men der
var åbenbart ingen god løsni ng.
Et par dage senere havde obersten imidlertid hørt, at der ved hærloven va r blevet
frigjort 12 stk. 75 mm L/30 M.1902-kanoner, og indstillede straks til With, at Værnets artilleriafdeling blev organiseret med
to normale hestetrukne batterier med denne
mere moderne kanon, hvor både rækkevidden, skudhastigheden og ammunitionsvirk ningen va r bedre end M.1894-pjecens.

73 Rigsarkivel.
• Generalsta bens Operationssektion. Indkomne Sager.
193 1. Pk. 19. Kommandanten paa Bornholm Fonrolig1
M. Nr. 71af 15-08- 193 1 til Chefen for G eneral kommandoen.
• Bornholms Værn. Pk K2 1660- 1954.
° Krigsm inisteriel Fonroligt. M.3229 a f 14- 11-1 931 1il
Kommandanlen paa Bornholm.
° Kommandanten paa Bornholm. For1roligt Nr. 84 a f
02- 12- 193 1 lil Østerlars-Gudltjem Sogncraad.

74 Rigsarkivel.
• Ge neralstabens Operationssek1ion. Indkomne Sager.
193 1. Pk. 19. Komrnandanlen paa Bornholm For1roligt
Nr. 90 afOS- 12- 193 1.
• Bornholms Værn. Pk K2 1660- 1954.
° Kommandanlen paa Bornholm. Februar 1932. Krigsinddeling for Bornho lms Værn- approberet afKrigsmi11isterie1 ved Skrivelse Fortroligt C. 107 af 16-01 - 1932 til
Chefen for Generalkommandoen.
° Kommandanlen paa Bornho lm. Fortrolig! M. Nr. 93 af
23-09- 1932 iil Generalstaben
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Pl a n for etablering af luftmeldetjenesten - poster og central p å Bornholm - fra april 1 934
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A lternativt forslog han en hestetrukken afdeling med et batteri med Ml902- og det
andet batteri med M!894-kanoner. Et par
uger senere gentog ha n de tte ø nske over for
Hære ns tekniske Korps. M idt i maj beklagede With, at de 12 nyere kanoner allerede
er disponeret til anden an vendelse. B ornholms Værn må leve med den klodsede
organisation med de forældede kanoner
flyttet med udskrevne, civ ile lastvogne og
trukket rundt på markerne til og fra stillingerne af besætn ingerne. Sti.irup rejste
igen spørgsmålet i februar 1935, nu om at
afløse alle de ti gamle kanone r med fire af
de nye re. Anledningen var, at Værnets mobiliseringssty rke var faldende på grund af
den mindre del af de værnepligtige, de r er
blevet uddannet siden 1923.75
Kadresituationen forblev uti lfredssti I Iende. I begyndelsen af 1933 opgjorde Sti.irup
den a kt uelle situation i en skrivelse til Generalstaben. Han konstaterede her, at Væ rnet kun havde 2/J af de officerer og 40 % af
de underofficerer, han havde behov fo r.76
I foråret 1933 opgj orde Værnet det anta l
civile køretøjer og heste, der ville blive udskrevet ved mobilisering. Det samlede tal
var 4 6 personvogne, 99 lastvogne ti l persontransp ort (bl.a. kanonbesætninge rne),
105 lastvogne (11/i-2 t, heraf 20 til hvert af
de to batterier og 5 til hvert fodfol kskompagni til tra nsport af forsyninger og bagage), 30 motorcykler, 115 ride heste (103 til

eskadronen), fem træk heste og 32 islandske
»patronheste« ti I rekylgeværsektionerne.
To år senere havde man i detalje fas tlagt,
hvilke type køretøj , de r skulle anvendes til
hvilket formå l ved etab le rin g af en sikringsstyrke eller mobi liseri ng. 77 Bornholms
Væ rn ville, når man efter mobiliseringen
havde inda rbejde t de n blandede køretøjspark og fået hestene under fu ld kontrol,
blive relativt mobilt.
I 1934 medførte den stigende trussel fra
bombefly, at man begyndte at etablere den
landsdækkende luft meldetjeneste, som
først blev nedlagt med afslutningen af den
kolde kr ig. For Bornholms vedkommende
skulle der efter Bornho lms Telefonselskabs
opfa ttelse etable res 16 luftmeldeposter og
en luftværnsstation ('Rønne Central') . Hv is
R ønne måtte rømmes, v ille meld ingerne
fra poste rne via en fo rbindelse nord om
Klemensker blive sendt til Værnets stab i
Aakirkeby. I begyndelsen af apri l 1936 var
tjenesten etableret på øen, dog kun med 15
luftmeldeposter. Den samlede styrke af frivillige i tjenesten var da 11 3.78
Oberst Sti.irup blev pensioneret fra still ingen som Kommanda nt ved udgange n
maj 1936. Han havde bygget oven på Schouboes forarbejde, genskabt den bornholmske
hærstyrke som en levende orga nisation og
opnået en betydeligt fo rbedret ud rus tning
af styrkerne, med artille riet som eneste irriterende undtagelse.

75 Rigsarkivet. Bomholms Værn. Pk K2 1660-1954.
• Kommandanten paa Bornholms brev ' Kære Prior. Af
06-04-1932.
• Kommandanten på Bornholm. Fortroligt M. Nr. 65 af
08-04-1932 til Chefen for Generalkommandoen.
• Kommandanten på Bornholm. Fortroligt M. Nr. 67 af
20-04-1932 til Hærens tekniske Korps.
· Chefen for Generalkommandoen F.55af'12-05- 1932 til
Kommandanten paa Bornholm.
• Oberst A.P.C. Sriirup, Chef for Bornholms Værn. Fortroligt M. Nr. 118 af 17-04-1935 til Hr. Generalmajor W.W.
Prior. Chef for Generalstaben.
76 Rigsarkivet. Bornholms Værn. Pk K2 1660- 1954. Chefen
for Bornholms Værn Fortroligt M. Nr. 11 af2 l-02-1933 til
Kære Hr. Oberstlojtnant (E. Gortz, Generalstaben)

77 Rigsarkivet. Bomholms Værn. Pk K2 1660-1954.
• Bornholms Værn. Fortroligt M. Nr. 14 af03-03- 1933.
' Direktiver for Udskrivning".'
• Bornholms Værn. Udkast. Fortroligt M Bi lag 3 til F.M .
9211935 af Januar 1935 'Anvendelse af Koretojer ved
Mobilisering og Sikringsstyrkens Fonnering'
78 Rigsarkivet.
• Bornholms Værn. Pk K2 1660-1954. Aktieselskabet
Bornholms Telefonselskab af26-04-l 934 til IO' Artilleriafdeling, Luftværnsafdeling, Artillerivejs Kaserne.
• Generalstabens Operationssektion. Indkomne Sager.
I936n Pk. 26. Kommandanten i Kobenhavn L. 6 1 af
0 1-04-1936 til Generalkommandoen.
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Forsvarforberedt, igenforbudt - 1936-1943
O berst Just T. Waagepeterse n overtog som
Kommandant på Bornholm den I. j un i
1936. Han er den sidste hovedperson i denne lange historie , og startede sin tjeneste på
Bornholm på et tidspunkt, hvor øen klart
ikke længere var »grænseø«.

Just Waagepetersen. (Forsvarsmuseet på Bomho/111)

Med den tysk-britiske flådeafta le i 1935
lå Bornholm, som landsdelen havde gjort
under Verdenskrigen, kl a rt inden for tys k
magtsfære. Harald Petersen havde resig neret efter kort tid, da København på foranledning af de bornholmske politikere fo rbød ham at forsvare sin ø. Som det fremgår
af Waagepetersens dagbøger, var følelsen
af ansvar og piig t så akut, at det hverken var
muligt for ham at resig nere eller tilpasse sig
de stadigt skiftende krav e ller behov.79
79 H. E. Skaaru p. Obe rst Waagcpctcrscns dagboger. Bornholmske Samlinger. 2002.

Hans første projekt blev at udarbejde en
opdateret kvarteranvis ning fo r en sikringsstyrke. Anvisningen skulle også ku nne
dække den mobili serede krigsstyrkes behov.
Som det ses på sk itsen, va r styrken i det
store og hele placeret, so m fastlagt af Generalkommandoen i 1924. Kun med placeringen af to fodfolkskompagnier uden fo r
det fastlagte område, i Vestermarie, afveg
Waagepetersen fra in struksen. 80 Det kan
s kyldes, at ha n betragtede det som nødvendigt at have en rimeligt stærk styrke inden
fo r rækkevidde af Rønne og byens havn.
Samtidig tog han spørgsmå let om det forældede artilleri op, muligvis også fordi man
igen nærmede sig en j ustering afHærloven.
Han anvendte meget rimeligt det forhold, at
60 % af granaternes ladninger var »saa
ødelagt af Fugt og Ælde, al den (ammunitionen) for at undgaa en mulig Selvantændelse si raks maa ødelægges.« De resterende
40 % v ille sna rt nå sa mme tilstand. Det
ville være nødvendigt at producere nye ladninger. Som alternativ foreslog han at modernisere øens artilleri ved at afløse de ti
gamle ka noner m ed e t batteri med fi re
M.1902-kanoner og seks 81 mm fodfolksmortere r. 81
Forberedelserne til overlevelse under en
kommende luftkrig fo rtsattes. I slutningen
af marts 1937 var luft me ldetjenesten fu lgt
organiseret. I efterå ret skulle man gennemføre en øvelse med tjenesten og Marinens
Flyvetje neste. I samme periode fo rhandlede Kommandanten med Politimestere n 0 111
en m ørk lægningsplan. Arbej det g ik så
langsomt, at obersten året efter måtte rapportere , at a rbejdet fo rtsat ikke va r gen-

80 Rigsarkivet. Generalstabens Operatio nssektion. Indkomne
Sager. 1936/1 Pk. 26. Kommandanten paa Bornholm. Fortroligt M. Nr. 16 1 af 24-0 8- 1936.
8 1 Rigsarki vet. Bornholms Værn. l'k K2 1660-1954. Bornholms Værn. Fortroligt M. Nr. 162 af24-0 8- l 936 til Gcncrnlkommandocn.
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Fordeling af k a mp- og k a mpstøtteenhe der i k antonn ement v ed M og S
j ævnfør k ommandantens p l an fra august 1936
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ne mført. I mellemtiden va r Den fri villige
Luft meldetjeneste på øe n kommet op på
222 personer. En ø velse blev gen nemført i
midten af juni 1938. I ju li va r de r stadig
ikke sket fremskridt på mørklægningsområdet. Først i december 1938, dvs. efter Sude terlandsk risen, betød et initiativ fra »Det
civile Luftværn«, at forberedelserne blev
accelereret. Rønne blev indplaceret som
»A-by«, dvs. som en af de mest truede provinsbyer.82
I maj 1937 blev Waagepetersen kritiseret
af Ge neralkommandoen fo r at have sendt
en skrivelse direkte til Landstingets Hærlovsudvalg. Det benægtede obersten. Han
havde blot fulgt op på en samtale med borgmester Nielsen i Rønne, der va r socialdemokrati sk landstings ma nd. Her havde
ob ersten gjort k lart, at fors laget til en ny
hærlov efter hans men ing »vilde være
ug unstigt f or Bornholms Værn og dermed
for Bornholmernes interesse1; og jeg kom i
Samtalens Løb ind paa, hvilke Ændringe1;
der efter min O verbevisning vilde være til
Gavn for Bornholms Forsvar uden dog at
skade Helheden«. Borgmesteren havde
be dt ham notere punkterne på et stykke papir, hvorefter Waagepetersen havde samlet
de m på et memorandum, der som »rent privat og som Udtrykfor min personlige Overbevisning« blev sendt som »uofficielt Brev«

82 Rigsarkivet. Generalstabens Operationssektion. Indkomne
Sager. 1937/ 1 Pk. 28, 1937/ 11 Pk. 29. 193811Pk. 30, 1938/
li Pk. 3 1, 193911 Pk. 32 og 1940/1 Pk. 34.
• Kommandanten paa Bornholm. Fortroligt M. Nr. 114 af
3 1-03-1937 til Generalkommandoen.
• Kommandanten paa Bornholm. Fortroligt M. Nr. 182 af
27- 10-1937 til Generalkommandoen.
• Komma ndanten paa Bornholm. Fo rtroligt M. Nr. 98 af
31-03-1938 til Generalkommandoen.
• Kommandanten i Kobenhavn. L. 176 af 3 1-03-1938 til
Generalkommandoen.
• Soværnskommandoen. Fortroligt No. 3062 af28-06-l 938
ti l Generalkommandoen.
• Kommandanten paa Bornholm. Fortroligt M. Nr. 138 af
01 -07-1938 til Generalkommandoen.
• Det civile Luftværn. Journal Nr. 210/38 af06- 12- 1938.
• Det civile Luftværn. Journal Nr. 145/39 af 26-0l - l 939.

til N ielsen. Nielsen va r ikke medlem af
udva lget, han va r blot som bornholmer
»meget interesseret i Spørgsmålet«. Det
havde ikke væ ret hans hensigt, at papiret
skulle ende i Hæ rlovsudvalget. 83 Man må
spørge sig selv, om Waagepetersen var naiv
eller hvidt løgnagtig. Med Schouboe havde
den fø rste mulighed ikke eksisteret, hvilket
man ville have vidst i København og resigneret.
Chefe n for Genera lstabens Taktiske Afdeli ng havde i vinteren 1938 bedt Waagepetersen undersøge, om Bornholms flyvep lads fem kilometer sydøst for Rønne
kunne indrettes ti l natteflyvning. I begyndelsen af april kunne ha n efter at have inddraget Generalinspektøren for Hærens Flyvertropper rapportere, at det bl.a. v ille
kræve træfældning og begrænsning afbygger i at gøre pladsen anve ndelig til dette
fo rmål. 84
Da den nye europæiske storkrig brød ud,
blev hæ rens fredsstyrke forøget i alle landsdele, denne gang a ltså også på Bornholm.
D en 1. september bestemtes, at de seks
yngste årgange af fodfolk, rytteri og a rtilleri og de otte yngste å rga nge af officerer
og officersaspiranter (»kornetter«) skulle
møde den næste dag. Samtidig blev der udskrevet køretøj er og heste til den indkaldte
styrke. 85 Forholdsordren gjorde på den ene
side klart, at direkte angreb på landet sku lle imødegås med »alle til Raadighed staaende Midler«, når den fjendtlige hensigt va r
utvivsom. Samtid ig kval ificerede den ordren med et tvetydigt »dog underfornøden
Hem,y ntagen til de foreliggende Omstæn-

83 Rigsarki vet. Born holms Værn. Pk K2 1660-1954. Bornholms Værn. Kommandanten paa Bornholm. Fortroligt Nr.
154 af2 l-05-l 937 ti l Generalkommandoen.
84 Rigsarkivet. Generalstabens Operationssektion. Indkomne
Sager., 1938/1 Pk. 30. Kommandanten paa Bornholm Nr.
106 af02-04-l 938 til Generalstabens Taktiske Afdeling.
85 Rigsarkivet. Bornholms Værn. Pk K2 1660-1954. Bornholms Værn. Krigsminis teriet. Rundskrivelse M. 1367 af
01-09- 1939.
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Den bornholmsk e beredskab s styrkes kuntonnem e n t
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Pc/ '1ojdep1111ktet. Waagepelerse11111ed sine officerer i den tidligere reduil pc/ Cllris1ianshoj i november 1939.
(Bomllolmske Samlinger 2002)

digheder«, hvilken kun kunne betyde, at
modsta nden ikke skul le fo rtsættes, hvis
den var uden udsigt til at standse angrebet.86
Antallet af værnepligtige, der mødte på
Bornholm, gjorde det muligt at etablere en
styrke med Værnsstabe n, to rekylgeværkompagnier, maski ngeværkompagniet (med
maskingeværdelingen og halvdelen af luftværnsgrupperne), et batteri på fire kanoner
(m an havde kanonbesætninger til fem, men
ik ke køretøjer), eskadronen (med I 1 ryttere
og en cyklistdeling) og et ingeniørkommando på 27 mand. 87 Hermed startede en periode, der ikke alene va r højdepunktet i Waagepetersens tjeneste, men i den bornholmske hærstyrkes historie i den her behandlede
periode, idet genindka ldt mandskab med
deres befalingsmænd forblev samlet til uddannelse og beredskab.

86 Rigsarkivet. Bornholms Værn. Pk K2 1660- 1954. Bornholms Værn. Generalkommandoen G. 0. 9 1/ 602 af
06-09-1939 til Bornholms Værn.
87 Rigsarkivet. Bornholms Værn. Pk K2 1660-1954. Bornholms Værn. Bornholms Værn Fortroligt Nr. 207 af
08-09- 1939 til Generalkommandoen.

Nu tog de københav nske myndigheder
endelig skridt til at fo rbedre Værnets bevæbning. Der blev ta le om at tilføre Værnet
våben, som andre de le af hæren allerede
havde. Generalkommandoen fo reslog 22.
september ministeriet, at Bornholms Værn
o pstiIlede to 81 mm morterde linger med
samlet seks morterer (det va r en sådan
morterstyrke, Waagepetersen havde bed t
o m tre år tidlige re), en 20 mm maskinkanondeling med fire kanoner i feltlavet og en
anden 20 mm m ask inkanondeling med fi re
kanoner i luftvæ rn slavet. Elleve dage senere godkendte Krigs ministeriet anskaffelsen af de otte maskinkanoner. 7. ok tober fik
Værnet at vide, at maskinkanonerne kun ne
ventes leveret i ma rts 1940. Ti dage senere
meddelte Generalstaben Værnet, at man
efter afta le med Kommandanten ændrede
Bornholms Værns orga nisatio n, så der herefter va r etableret et »Li!ftværnskompagni«
med en rnaskinkanondeling og tre reky lgeværdelinger og et »Skytskompagni« med en
mask ingeværdeling med de fire mask ingeværdelinger, to morterdelinger og e n maskinkanondeling. Eskadronen skulle samtidig opstilles som to cyklistdelinger med
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hver tre rekylgeværgrupper. I november
blev man orienteret om, at nye gasmasker
var på vej.88
I slutningen af november 1939 startede
problemerne. Krigsmi ni ster iet medde lte
Kommandanten , at det fra Folket ingets
Formand havde modtaget ønsket om hjemsendelse af den tjenstgørende styrke på
øen. I sit svar fra 6. december argumenterede Waagepetersen, at øen havde behov
for styrken til neutralitets- og minevagt, til
mobiliser ingsforberedelser og til gennem
øvelser at samarbejde befalingsmænd og
menige. Det ville få både indenrigs- og
udenrigspol itiske følger, hvis man blottede
»denne isoleret liggende Ø«. Han henv iste
til Å landsøernes situation under den igangværende finske Vinterkrig. Den folketingsmand Rasmussen, der kræ vede reduktionen, repræsenterede ikke alene den bornholmske folks stenrn1e.
»At Værnet er svagt, skal ikke nægtes,
men det svækkes yderligere og Ø velser
vanskeliggøres ved den oven paabudte meget rigelige Orlov til de værnepligtige ."
Under alle Omstændigheder vil en lammelse af Værnet føles som et Stød for enhver nationalt tænkende Mand og Kvinde,
baade afdet ene og andet Parti.« 89
Den 6. februar 1940 havde Waagepetersen
så megen erfa ring med tjenesten med de

88 Rigsarkivet. Born ho lms V;~rn . Pk K2 1660- 1954. Bornholms Værn.
• G eneralkommandoen G.T.1 435 af'22-09- 1939 ti l Krigsministeriel.
• Krigsminisleriets ) 'Kontor Brev C. Nr. 4 113-411 9 af
03- 10- 1939 Iil Hærens Tekniske Korps.
• G eneralkommandoen G.T.1 558 af07- I0- 1939 til Ko mmandanten paa Bornholm.
• Kaptajnlojtnant PM .V.B. Digmann, Adjutanl hos Generalstabschefens C hefFonroligI G.A. 308af17-10-1 939
til Oberst J.T. Waagepetcrsen.
• Hærens tekniske Korps Fortroligt Fm 4577 af2 1-1 I- I939
til Bo rnholms Værn. Ronne.
89 Rigsark ivet Bornholms Værn. Pk K2 1660-1954. Bornho lms Værn.
Krigsministeriet M. 2693 af 29- 1 l- 1939 til G eneralkommandoen (videresendt 02- 12 til ud1alelse ved Værnet)
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indkaldte enheder, at han måtte konstatere,
at mange af cheferne for de enheder, der
ikke havde været inde, ikke ville være i stand
til at løse deres organiserings-, uddannelsesog føri ngsopgaver ved mobilisering. Værnets kad rer var simpelthen alt for svage og
urutinerede. Denne svaghed måtte afhjælpes hurtigt, dels ved at placerede nye folk i
stillingerne, dels ved at indkalde disse ti l en
må neds praktisk tjeneste. Kommandanten
gjorde ti l slut opmærksom på, »at Fors varsviljen hos store Dele af den bornholmske
Befolkning er meget udpræget, at man interesserer sig stærkt for Værnet og dets Virksomhed, men at det desværre ikke har kunnet undgaas, at man efterhaanden ser med
nogen Skepsis paa dettes Kampkraft.«
Generalinspektøren for Fodfolket støttede
Waagepetersen, og 2. april indstillede Generalkommandoen, at der skete en væsentlig styrkelse af Bornholms Værns kadrer.90
8. marts orienterede Generalstaben Waagepetersen om, at de værnepligtige fra det
andet 1939-indkaldelseshold snart ville ankomme ti l øen til >~fortsat Øvelse«. Hovedgruppen ville ankomme 30. marts, medens
mandskab uddannet på 20 mm maskinkanon først ville ankomme 15. apri l. Den 13.
apri l fu lgte Krigsministeriets rundskrivelse
om hjemsendelse a f to nu tjenstgørende årgange. Årga ng 1936 ville blive hjemsendt
13. apri l, forårsholdet 1939 samt befalingsmændene fra 1938-indkaldelsesholdet ville
blive hjemsendt ved udgangen af juli. 91

90 Rigsarkivet.Krigsminis teriet. Mobiliseringskontoret. Pk.
17. Bornho lms Værn 1893-1939.
• Komman danten paa Bornho lm. Fort roligt Nr. 3 a f
06-02-1940 Iil Generalkommandoen.
• Gene ral ko mman do en. Fo r1rol igt. K.k. 124 3 a f
02-04- 1940 Iil Krigsminisle1ie1.
91 Rigsarki vet.
• Bornholms Værn. Pk K2 1660-1 954. Bornholms Værn.
Oberst Raabye, Chef for Generalstabens Generalstabsafdeling afOS-03- 1940 til Oberst J. T. Waagepetersen.
• Generalstabens O pera tionssektion. Indkomne Sager.
1940/1. Pk. 34. Krigsministeriel Rundskrive lse M 640 af
13-03 .1940 til Hærens Afdelinger m.fl
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4 . april bad Værnet Hærens tekniske Korps
om at flytte den førs te mængde ammunition
til 8 1 111111 mortererne og 20 111111 m askinkanonerne ti l Bornholm. Man havde indrettet
egnede improviserede magasiner i Alm indingen.92
Efter begivenhederne den 9. april var det
uun dgåel igt, at Waagepetersen skulle få
ord re ti l at lade tyskerne gå i land på øen,
hvis de ønskede dette. Det skete a llerede
den følgende dags efter m iddag. Med de
k un 120 mand, som Bornholms Værn stadig havde indkaldt på det tidspunkt,93 vi lle
det også kun have været muligt at gennemføre en indsats i havnen med lette våben,
som kun ville have rent symbolsk virkning,
da havnen ikke va r forberedt til spærring,
som kri gsplanerne forudsatte.
Waagepetersen beskrev sin oplevelse i
et brev den 28. maj til en bekendt. Det citeres fu ldt ud, da det giver et godt billede af
både den skrivende person og forløbet på
øen:
»Siden 1 ' Februar /aa vi med den latter-

lig ringe Styrke afca. 100 Md., væbnet med
6 Rekylge værer, 2 Maskingeværer og 2 foræ ldede Kanoner. D et var i sig selv en Meningsløshed, men man haabede paa, at
niere vilde blive indkaldt, hvis det var nødvendigt, men Haabet var ganskeforgæves.
Siden Jul havde jeg haft min Opmærksomhed henvendt paa de tyske Nordsøhavne, i
Begyndelsen af April.fiJcjeg Anmodninger
om at skaffe Oplysninger de1:fra, men det
var svært, da Skibsfarten knap nok var
kommet i Gang. Saa oprandt 9' April. Allerede den 8 '.fikjeg Ordre til at sætte Værnet i Alarmberedskab. Det bestod i, at der
blev uddelt skarp Ammunition og at Kompagnierne blev trukket sammen i enkelte

92 Rigsarkivet.Bornholms Værn. Pk K2 1660-1954. Bornholms Værn Fortroligt Nr. 63 af 04-04-1940 til Hærens
tekniske Korps.
93 H. E. Skaarup. Oberst Waagcpelcrsens dagbogcr. Bornho lmske Samlinger. 2002. s. 84.

store Kvarterer parat til hurtig Ud1ykning.
Derimod ble v der ikke udstillet Vagter i
Havn ene, fordi den lille Styrke slet ikke
vilde kunne overkomme det. Vi havde i det
hele taget ikke nogen klar opfattelse af,
hvorfc1rlig Situationen var. Stemningen var
hverken hos os eller i Befolkningen det
mindste Smule ophidset, saaledes som den
vistnok var i København allerede den 8 '.
Generalkommandoen havde ikke givet mig
nogen Orientering, de l~jøben.havnske A viser havde vi ikke og Radioen sagde intet.
Den 9 ' 0 111 Morgenen Kl. 7.20, medens jeg
stod og barberede mig, 111eldte en journalist
ved Bornhol111s Socialde1110/a-at, at Tyskerne om Natten havde besat Kjøbenhavn og
Esbje1g. Hans Kilde var en Rengøringskone, vistnok i et af Ministerierne. KL. 7.40
kom telefonisk Meddelelse fra Krigsministeriet tilligemed Ordre om ikke al gøre
Modstand. Jeg ringede derpaa til Genera/kommandoen for at f aa en sikker Bekræf
te/se navnlig paa Ordren om ikke at gøre
Modstand. For øvrigt f orløb Dagen rolig t
her. Paa Mandskabet gjorde Begivenheden
det største Indtryk ogfi·emkaldte stor Harme. Jeg har det bestemte Indtryk, at de
vilde have gjort deres Plig t fuldt ud, hvis
det var blevet krævet. Først den JO ' kom
Tyskerne hertil.
En stor Hjælpekrydser nænnede sig Rønne KL. ca. 14-15 og landede i Ha vnen; en
Bataillon paa ca. 700 Md. De blev modtaget paa Kajen af den tyske Konsul /-/in tze
og af Orlogskaptajn Broberg, som var herovre for at Lede !v!ineop.fiskningen, og hvem
jeg ha vde bedt om al være dernede, for at
føre den tyske Kommandant ind til mig i
Aakirkeby, dajeg ikke vilde gøre Tyskerne
den Ære, at møde dem i Rønne.«94

94 htlp ://www.bornho lmsmuseum.dk/ museu msudsli li
ugensh4307.hlm
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Tyskem e gik i land 11de11111ods1a11d I 0. april. Her de11fors1e tyske ko111111a11da111. major Kaise1:
(Bornho/111ila-ig 1940-1946)
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I Waagepetersens dagbøge r får man et
indtryk af, hvordan hans dag ligdag derefter
gik med fortsat at holde sammen på Værnet
og sikre sin og hærens position i den nye
situation - en stadig mere um ulig opgave.
Den 21. juni 1940 opgjorde han sine styrker. Ha n havde sine 12 luftværnsrekylgeværer fordelt på tre delinger, hvor han ved
sikringsstyrkens formering eller mobiliser ing ville anve nde en til at luftsikre Arsenalet og Kastellet i Rønne og en anden ved
Stavsdal Magasin. Den tredje blev ho ldt i
reserve. Derudover rådede ma n på øen nu
over 20 luftmeldeposter, mø rklægningen
var kommet på plads og vars lingen af befolkningen ved luftangreb organiseret. Han
planlagde spredning af Værnets beholdninger for at mindske sårbarheden. Han fulgte
og rappo rterede ti I General kommandoen
om tyskernes aktiviteter på øen. Han forsøgte at forbedre kadrerne ved indstilling
ti I Krigsministe riet.95
Endeligt administrerede og ajourførte
han Værnets mobiliserings plan og plan
for sikringsstyrken s forme ring, herunder
med det fo rmål at have de justeringer på
plads, som ville blive nødvendige, hvis det
lovede nye våbenmateriel anko m. 31. m arts
1942 var sikrings- og mobiliseringsplanerne med organisationsændringerne færdige
og sendt til Generalkomma ndoen. I slutningen af september samme år blev de
bornholmske jernbaner orienteret om behovet for mobiliseringstransport af værnepl igtige. 96
Denne pla nl ægningsak tivitet kunne opfa ttes som et resultat af, at styrken af tyskere på øen var helt nede på 35 marinesolda ter,97 dvs. at det ikke ville være et problem at tage magten på øen. Det v il imidle rtid sa ndsy nligvis være mere korrekt at
opfatte aktiv iteten som den ga mle soldats
rutinemæssige administratio n af det embedsområde, han havde fået og fortsat havde ansvar fo r. Han var aldrig - kunne ikke
være blevet - fo rberedt på den situatio n,

som regeringens beslutninger i aprilsdagene 1940 og senere havde bragt ham i.
De n 27. ju li spurg te han Generalkommandoen, hvad han skul le gøre for at s ikre
Værnets våben mod tyveri, nå r ha n ikke
kunne få en stø rre vagtstyrke. 98 Efter at tys kerne havde stormet Stavsdal og taget alle
våbnene, noterede han i sin dagbog, at det
aldrig va r faldet ham ind , at han kun ne
have ødelagt dem. 99 Det var typisk for Just
Waagepetersen. Ha n va r i modsætning til
sin utraditionelle forgæ nger Olof Schouboe
først og fremmest e n loya l, samv ittig hedsfuld , fa ntasiløs, grundig og ret uselvstændig for valter af den type, som ethvert fredstidsmilitæ r udvikler og forfremmer.

95 Rigsarkivet. Bornholms Værn. Pk K2 1660-1 954. Bornholms Værn.
• Kommandanten paa Bornholm. Fortrolig! M. Nr. 77 af
21-06-1 940 1il Krigsministeriet.
• Bornholms Værn. Fortrolig! Nr. 107 af l.J-1 1- 1940 1il
Generalkommandoen.
• Bornholms Værn. Fonroligl M. Nr. 110 ar 18- 12- 19401i l
Krigsminis1eriet.
96 Rigsarkivet. Bornhol ms Værn. Pk K2 1660-1954. Bornholms Værn.
• Bornholms Værn Fortrolig! M. Nr. 111 af 2 l- 12- l 940 1i l
Sekondlojtnanl ". Melgaard.
• Bornholms Værn Fonroligl M. Nr. 5 ar 15-01 - 194 1 1il
Sekondloj1nant T. F. Skovgaarcl.
• Bornholms Værn For1rolig1 Nr. 75 af 19-02-1 941 1il Trainafdelingen.
• Bornholms Værn Fortrolig! M. Nr. 85-87 af24-06- I94 I
ti I Chefe rne for 2 · og 4 · Kompagni samt Batteriet.
• Bornholms Værn Forlroligt M. Nr. 88 af 27-06- 19.J I til
Generalkommandoen.
• Bornholms Værn Forlroligt M. Nr. 123af 12-09- 194 11il
Lojtnant A. H. S. Jensen.
• Bornholms Værn Fortroligt Nr. 56 ar 13-02- 1942 til den
designerede Telegraf'oflicer.
• Bornholms Værn Fortroligt M. Nr. 66 af 31-03- 1942 til
Gencrnlkommandoen.
• Bornholms Værn Fortroligt Nr. 111af 30-09- 1942 til
Drifisbestyreren for de bornholmske Jernbaner.
97 Jorgcn H. Barfocl: El centrum i periferien. Modstandsbevægelsen p~ Bornholm. Ronne 1976. s. 39.
98 Rigsarkivet. Bornholms Værn. Pk K2 1660-1 954. Bornholms Værn. Kommandanten paa Bornholm Nr. 76 a f
23-07- 1943 til Generalkommandoen.
99 1-1. E. Skaarup. Oberst Waagepctcrsens dagboger. Bornholmske Snmlinger. 2002. s. I 15.
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BORNHOLM S FORSVA R 1893 T IL 1943 - KØBE HAV SKE IDEER OG BORN HOLM SK REALITET

DE LANGE LINJER
I de fø rste femten år efter, at den operative
p lan lægning var blevet startet af Krigsmin ister Bahnson, blev Bornholms forsvar i
a lt væsentlig præget af øens forsvarstraditioner for hav ne- og kystforsvar. Ganske
v ist havde Generalstaben omkring århundredeskiftet markeret en k lar interesse for at
vejlede Bornholms Væbning i den rette fo rsvarsopfattelse, men tide ns chefstyper syntes åbenba rt godt, at de kun ne selv, og med
de meget begrænsede resurser, som hæren
afsatte til den lil le landsdel, va r der fo r en
pensioneret officer ingen god gru nd til at
lytte til de unge mennesker i hovedstaden.
Derefter æ ndredes situationen. Genera lstaben ivæ rksatte en plan rekognoscering
med en ledende generalstabsofficer og en
a r ti lleris pec ia list, udarbejdede et p lanudkast, sikrede en vis moderni sering afVæbningens materiel og arrangerede en stor
samlet øvelse på øen, der kunne demonstrere den nye opmærksomhed, som dens
fo rsvar havde fået i København. Øvelsen
f ulgtes tilfældigvis måneden efter af en
a kut krise ved Første Balkankrigs udbrud
og som et resultat af krisen i vinter og forår
19 13 af en hektisk indsamlingskampagne
fra forsvars venners side samt af det konservative borgerskabs oprettelse af friv illige
korps. Hvilken rolle denne militarisering af
den offentlige debat betød fo rvalgresultatet
i 1913 er uklart, men på Bornholm kom
begge folketingsmedlemmer nu fra forsvarskritiske partier.
Dette kom til i første omfang at betyde,
at de betydelige fo rsvarsberedeiser, som

den nye kommanda nt inspireret af Generalstabens vejledning havde gennemfø rt fra
1910, reelt blev anakronistiske i 1914, fo rdi
øens parlamentarikere betragtede obersten
som »krigsgal«, og fordi de borgerlige oppositionspartier i øvrigt var uinteresserede
i øens fo rsvar. I anden omgang kan Bornholms uforsvarede tilstand under Verdenskrigen have været med til at få Genera lstabschefen til at mene, at Væbn ingens
nedlæggelse va r en passende del af fredsd ividende n.
Nedlæggelsen af øens fo rsvar blev dog
fo rpurret af, at øens nye kommandant fra
1921 var helt ekstraordinært dynamisk og
effektiv, en af sin ge nerations internt i hæ ren mest respekterede officerer og samtidig
en fræk og dygtig lobby ist. Hans nye forsvarsorganisation, Bornholms Værn, eksisterede ganske vist kun på papiret og i depoterne i 1920'erne, men denne ene mand
sikrede så megen forståelse for øens forsvar
og respekt for bornholmernes evne til selvorgani sering, at det va r givet, at en kommende hærordning ville føre øens sty rke
ti Ibage ti I situationen før 1923. Han fik
også i sin kommandantperiode udarbejdet
den krigs- og mobiliser ings plan, der med
mindre ændringer overlevede til 1943.
Der var derefter ikke så meget at lave fo r
de efterfølgende kom mandanter. Bortset
fra den direkte afløser var det dygtige officerer, der dog ku n behøvede at forvalte og
ud vikle Værnet inden fo r de givne ram mer.
Forvaltning inden for ram mer er imidlertid
ikke tilstrækkeligt, når e ns verden bryder
sam men, som det skete fo r oberst Waagepetersen den 9. april 1940.
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Bornholm i Sovjetisl<
perspektiv 1944-1946
- og Døssings ambitioner om en dansl(
proletarisk revolution
AfJohn E. Andersen

Lidt om.forhistorien og grundlaget
Med beslutn ing i Det Mi litæ re Læseselskab
RENDSBORGs bestyrelse om, at lade sels kabets »Excursion 2009« gå ti 1 Bornholm,
fa ndt jeg det naturligt, at et oplæg til den
sovj etiske besættelse af øen i I 945 måtte
søge begrundelser de ls for den besættelse,
som ingen i Da nma rk vel havde forud set,
og dels fo r Sovjets beslutning om igen at
forlade øen i 1946. Jeg bildte mig på det
ti dspunkt ind , at der i tiden siden Sovjetun io nens sammenbrud måtte være kommet
så megetki ldemate ria le frem, at man måtte
kunne rekonstruere de bagvedli gge nde årsager til brug fo r et fo redrag.
Menjeg tog gru ndigt fejl. Sovj etiske ki lder til fo rholdet mellem un ionen og Danma rk er meget sparso mme. De få forskere,
der herhjemme har haft adgang ti l mere kildemateriale, end man havde adgang ti I i
Sovjetunionens dage kan tælles på to hænder, og af dem e r det meget få, der har beskæftiget sig direkte med fo rholdet me llem
de to lande. Det er Bent Je nsen , Mary Dau,
N ie ls Erik Rosenfeldt, E ri k T hostrup Ja236

Oberst (pensioneret) . 1980-1985 a nsvarlig for uddannelsen i M ilitær- og krigshistorie på Hærens - og F lyvevåbnets
Officersskoler. Gen nemgået Nato D efence College kursus i Ro m(t 987); derefter leder af Forsvarsakademiets Faggruppe Statskunds kab og Strategi
1987- 1990. 1990-1997 Afdelingschef i
Forsvarets Efterretningstjeneste. Medlem af Bestyrelsen for Det Militære Læseselskab RENDSBORG 1965 ti I dato;
2000-2009 som forma nd.

cobsen og Bo Lidegaard. Så e r der selvfølgelig også Ole Sohn, m en ham har jeg helt
ude'Iadt. Der findes e n de l materiale i det
danske udenrigsm inisterium, men det er a llerede » høstet« af Bent Jensen og må samtidig anses som subjekti vt, fordi det na turligt mest er danske diplo maters o pfattelser.
Men der er dog i den seneste tid begy ndt at
dukke nye kilder og behandlinger frem.
Ikke til emnet i dets he lhed , m en mere til
forhold i emnet. Det gælder så ledes beskri-
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velsen af to af emnets vitale personer: russeren V lad imir Dekanozov og den danske
udsending, T homas Døssing. Jeg måtte dog
imidlertid sikkert skuffe med, at mit foredrag har måttet begræ nses ti l disse få kilder. Ja, jeg g ik så langt som til at sige, at det
fundamenta lt byggede på Bent Jensens to
bøger. 1 Men jeg har søgt at s upplere del s
med den erfa ri ng, som langva rig beskæftigelse med emnet i forsva ret ha r g ivet mig,
dels med tre udenlandske ana lyser. Først
Condoleezza Rice, der i et essay har givet
e n klar beskrivelse af tilblivelsen af Sovjetunionens poli tisk-m ilitære strategi på hi storisk grund lag 2 . Dernæst bogen »Battleground Berlin« 3. Til fo rståelse af hvem, der
tegnede de sovjetiske planer for og beslutning om besættelse af Bornholm, Vladimir
Dekanozov, har jeg anvendt: »Lithuania
1940, Revolution From Above«4 . Det jeg
tilbyder i denne arti kel er således en videreudvik ling afmit foredrag og derfor en sama rbejdning af disse fire behandlinger i en
personlig tolkning af » Bornholm i Sovjetisk perspektiv«.
T Rusla nds historie har ekspansio n »mod
havet« været en konstant faktor for den befolkni ngsgruppe, der udgøres af »Russerne« og som bor omkring Moskva. Det gælder fra Vasi lij III fra 1505 over sønnen Iva n
den G rusomme, Peter den Store, zarerne og
zarinaerne frem til oktoberrevolutionen i
191 7. I denne periode er Rusland generelt
sam me n I igneligt med det, vi opfatter som
»normale stater«. Det består af en befolk-

I

2

4

Prof. Ben! Jensen: » Den Lange Befrielse« I. Udgave. 3.
OplaC'il. Odense Universitetsforlag, 1996. og Prof. Bent Jensen: »Bjom en og Haren«. Bent Jensen og Odense Universitetsforlag. 1999.
Condoleczzu Rice: »Thc Making of Soviel Sirategy« i
»Makers or Modern Stratcgy«, (ed. By Peter Paret). Clarendon Prcss, Oxford Univcrsity Press. 1986.
David E. Murphy. Sergei A. Kondras hev og George
Bailey:«Battleground Berlin«, R.R. Donnelly and Sons,
Virginia, USA 1997.
Al fred Erich Senn: »Li1huania 1940. Revolution From
Abovc«. Ro<lopi B.V. Amsterdam-New York. 2007.

ning, socialt opdelt som i Vesten. Kommun ikation med Rusla nd er sammenl ignelig
med kommunikation med resten af Europa .
Ruslands udenrigspolitiske og diplomatiske
adfærd adski ller sig ikke fra tilsvarende
europæiske state rs. Fun ktioner i den fo rbindelse er modelleret efter samme forbillede r. Me n med borgerkr igen 1917-1922
ophører sammenl ig ne ligheden. Den ny
Sovjetunions mag tapparat ændres g rundlæggende i forhol d til fo rtiden og ti I den
internationale scene. Men æ ndringen er
langt fra tilendebragt i 1922. Den fortsætter
i et magtopgør internt i den sovj etiske ledelse mellem de va riationer over revo lutione ns videreudvikl ing, som vi kender den
fra historieskriv ningen. Nå r vi skal betragte udviklinge n i relat io n ti l nærvære nde
emne, må v i inddrage udrensn ingerne i
1930'erne. Vi er som officerer så va nt til at
behandle det sovjetiske m il itærappa rat, at
vi ofte begrænser vores perspektiv ti 1 udrensningerne i det russ isk/sovjetiske officerskorps. Men udrensningerne var langt
mere omfattende end det. Det hævdes, at
helt op mod 80 % af det sovjetiske udenri gsministeriums profess ionel le em bedsstand led samme skæbne som officerskorpset. Og det fik naturligvis konsekvenser før
og under krigen og i de perspektiver, der
pegede mod tiden efter afslutningen af Anden Verdenskrig.

Sovjetunionens udenrigspolitiske
»SET UP«
Ved borgerkrigens afslutn ing forestod for
bolsjevikkerne en tota l om ka lfatr ing af det
adm inistrationsapparat, som revolut ionen
havde fo rkastet. Det er vigtigt at forstå , at
Sovjetstaten adsk ilte s ig fra alle andre staters konstruktion ved at være en »partistat«. Senn (se note 4) beskriver dette beg reb ved en sammenligning mellem to pyramider. Den ene (statsadm inistrationen)
inden i den anden (partiet). Efter Stalin-
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forfa tningen af 1936 styrede Stalin som
partiets førstesekretær Sovjetunionen, billedligt og magtmæssigt placeret på spidsen
af den ydre pyramide. D et betød, at selv
fu nktionen som »statsmin ister« var underlagt fø rstesekretæren. Styringsenhederne
blev fra da »Folkekommissariater« med refe rence til - eller nok snarere - styret af Po1itbureauet. Dette indlægs reference er derfor »Folkekommi ssariatet for Udenrigsa nliggender (NK l D)« under ledelse af udenr igsminister Molotov. Han var også medlem
af Politbureauet, der havd e 16 med lem mer
og 7 ka ndidater. Politbureaue t havde i sig et
snævert udenrigspolitisk udva lg, der bestod
af Stalin , Molotov og Kaga novitj. NK LD
var derfo r kun et eksekutivt organ, der gennemførte de udenrigspolitiske beslutni nger,
som var udform et i udenrigs udva lget og
dermed god kendt af Politbureauet. Me n
samtidig havde man et andet eksekutivt organ: Den Kom m unistiske Internationale
(KO MIN T ERN) . A rbej ds de linge n va r:
NKlD var det officielle Ude nrigsm inisterium, der arbejdede ud mod den omgive nde
verde n gennem »normale« ka na ler, det vil
sige via ambassade r ti l frem mede landes
ude nr igs mini ster ier, rn ede ns KOM fNTERNs fo rbi ndelser var »w1ormale« og gik
v ia kommu nistpartierne i fre mmede la nde
og eventuel le fro ntorga n isationer. En af de
fremmeste udenrigsminister ielle personer
med ansvar fo r den da nske »desk« i N KID
var Maksim Litv inov. Som sovjetisk udenrigsminister va r han med til at fo rme sovjetisk politi k i forhold ti l - også - Østersøområdet.
Med udrensningerne indfø rtes ge nnemgribende infi ltration af det he m melige politi
GPU i både NKID og i KOM fNTERN.
Denne infi ltration var delvis officiel og svarer nøje til anvendelsen af»politiske officerer« i de væbnede styrker. Nogle af de infiltrerede GPU-folk fik betydn ing fo r Bornholmspørgsmålet, hvorfor vi lige så godt kan
tage dem op her: V ladi mir Dekanozov,
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Vladimir Dekanozov. (1vww./ari11ga.nel)

Vladi m ir Semjonov og Mikail Vetrov. Sidstnævnte blev sene re a mbassadør i Danma rk.
Deka nozov va r Thomas Døssings vigtigste fo rhandli ngspartner (se senere), derfor
denne korte beskrivelse: Han var ikke en
»Hr. hvem-som-helst«. Ha n hævdede selv
at være georg ier (ligesom Stal in og Beria).
Han voksede politis k op i georgisk, bolsjevikisk sammenh æng, men arbejdede ti llige
i Azerbaijan, hvor ha n blandt and re traf Beria. Ha n blev tidligt medlem af det hemmelige politi.
Han var dybt involveret i udrensningerne
i først Den Røde H ær og i slutn ingen af
1930'erne i ude nrigsm inisteriet (NKID) .
Han havde været bærende kraft i Hvideruslands integration i Sovjetstaten, og i juni
1940 blev han udsendt som Stalins d irekte
ansva rlige fo r a nnekteringen af Litauen.
Derefter avancerede han ti 1sovjetisk ambas-
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sadør i Berli n indti l iværksættelse af O peration Barbarossa. Han var medlem af Den
Øverste Sovjet 1937-1950. Med Stalins død
i 1953 forsvandt den »georgiske elite«, og
D ekanozov dømtes til døden (som sin mæcen Beria) og henrettedes i december 1953.

Den sovjetiske paranoia
N KV Ds infi ltration udgjorde en slags »af
skærmning« af det paranoia-problem, der
fø r Borgerkrigens afslutning gennemsyrede den nye stat og dens ledere. Da den bolsj evikiske revolution mod forve ntning ikke
bredte sig til Europa, og her fø rst og fremmest Tysk land, og vestmagterne samtidig
havde søgt at infl uere revolu tionens gennemførelse i Rusland gennem både direkte
indgriben og støtte ti l »De Hvide«, opstod
tanken om »Socialisme i er land« (Sovjetunionen), hvorfra revolutionen skulle videreføres, nå r omgivelserne betingede det.
D enne tankegang er grundlæggende for at
forstå, hvad der skete 7. og 8. maj 1945 på
Born holm og i marts 1946, da Sovjet ige n
opgav besættelse af øen.
Den mest paranoide person i den øverste
sovjetiske ledelse var uden tvivl Stal in selv.
Bondesnu og med et absolut iskoldt forhold
ti I mennesker og de tabuer, der norma lt regulerer men neskers indbyrdes relationer.
Vokset op med revolutionen havde han tilegnet sig både den tankegang, at »alle var modstandere af den ny Sovjetstat« samtidig med,
at han i lederrollen absolut ikke selv var ubestridt. Den beskrivelse kræver ingen særlige
beviser. Dem har verden til overflod fået,
lige siden Krutsjof på partikongressen i 1956
fremlagde dem. Men der er et træk i hans
politiske opfattelse af Verden og revolutionens videreførelse, der er grundlæggende:
Hans opfa ttelse af tid i forhold til sikkerhed
fo r de gevinster revolutionen allerede havde
opnået for Sovjetunionen. Revolutionens videreførelse i tid måtte ikke føre til tab af de
allerede opnåede gevinster. »Den Historiske

Sandheds« uafvendelighed indeholdt, at sejren va r sikker på sigt, så hvorfo r ri sikere
noget? - Dette kom meget tyde! igt til udtryk
i et citat af ham i en samling mellem Politbureauet og KOM INTERNs ledelse. Det var
den 19. august 1939 lige inden han indgik
aftalen med Tysk land om opdeling af Østog Centraleuropa og den tysk-sovjetiske ikke-angrebspagt. Han sagde:
»E1faringernej i·a de sidste 20 clr vise1; at
det i fredstid er umuligt at.fe/ en kommunistisk bevægelse i Europa, som er så stærk,
at et bolsjevikisk parti kan erobre magten.
Et sådant partis diktatur vil kun kunne
blive muligt som følge afen stor krig«5
I saimne m øde skulle han legitimere afta len med Tyskland, og det skete således:
»Krigen.foregclr mellem to grupper afkapitalistiske lande (fattige og rige med hensyn til kolonier, re/stoffer osv.) om en opdeling af Verden , om herredømmet over Verden! Vi har ikke noget imod, at de strides
bravt og derved svækker hinanden. Det er
ikke dårligt, hvis de rigeste kapitalistiske
landes position (især Englands) bliver
bragt til at vakle ved hjælp af Tyskland.
Uden selv atjorstå og ønske det nedb1)1der
og u11de1graver Hitler det kapitalistiske system. Vi kan manøvrere, sætte den ene pari
op mod den anden, så strides de bedre. Ikke-angrebstraktaten hjælper til en vis grad
Tyskland. Næste moment bliver at støffe
den anden sidef«.6
Jeg opfatter citaterne som en sovjetisk
strategi og endda en langsigtet sådan. Den
e r som sagt fremlagt i 1939, men vi genfinder den i hans holdninger efter afslutningen
af Anden Verdenskrig.7 Han var overbevist
om, at E ngland, Frankrig og USA ville
komme i en indbyrdes modsætning, der
v ille bryde de vestallieredes alliance til fo r-

5
6
7

Citeret i Benl Jensen: »Bjornen og Haren«, s.26
Se 1101c 4.
Murphy, Kond rashcv og Bailey: »Battleground Berlin«,
Part I, kap.3.
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de l for Sovjetunionen . Det kan vi i Vest vel
i g runden kun være tilfredse med, når vi
betænker det militære styrkeforhold mellem Øst og Vest efter, at USA i stor sti I demob i Iiserede i slutningen af 1946 og i 1947
uden tilsvarende red uktioner i de sovjetiske
sty rker i Østeuropa. Stalins rat io nale var, at
der ingen gru nd er ti l at gå i krig med modstanderne, så længe de bare strides indby rdes. Derved indtræder de n svækkelse, so m
Sovjetunionen skal lukrere af på verdensrevolutionens vegne.

Det sovjetiske sikkerhedsproblem mellem
Borgerkrigens afslutning og begyndelsen
af Anden Verdenskrig
Det er overraskende fo r mig, at histori kerne
sjældent beskæftiger sig m ed samtidig hed i
udvikling af en sovj eti sk militæ rdoktrin og
unio nens samtidige problem med egen sikkerhed på det udenri gspolitiske plan. Disk ussion heraffalder ganske vist uden for mit
e mne, så lad os nøjes med at konstatere, at
Sovjetunio ne ns sikke rh edsmæssige problem frem mod Ikke-angrebspagten med
Hitlertyskland i 1939 varie rede fra regional
kol lektiv si kkerhed knyttet ti I Fol keforbundet (so m imidlertid sam tidig ansås som
»verdensimperialismens generalstab«) til
to-sidede ikke-angrebs-pagter, som man
havde meget vanskelig t ved at overbevise
navn lig de nordiske lande om nytten af Det
fremgå r måske mere af danske ki Ider fra
Dan marks Kommuni stiske Parti (DKP),
som bogstavelig ta lt blev »ko stet rundt« i
KOMINTE RN-sammenh æng end af interne sovjetiske kilder. Samt idig v iser DKPs
kilder, sam menholdt med ude nrigsministeriets kilder, at udenrigs- og si kkerhedspolitiske ho ldn inger i Sovjet varierede meget
mere med fo rskellige g rupperinger i NK ID,
end den stærke centra lisme s kul le tils ige.
Variationerne i N K I D og i pa rtiet stemmer
godt overens med de n us ikke rhed om Sovj ets militærdoktri11, der afspej ledes i diskus-
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sionerne om massehær kontra professionalisme eller »bondehær« contra »højteknologiske styrker«. 8 Uden at gå ind i diskussionen, kan man ti Ilade s ig at konstatere, at der
er samme samme nhæng mellem ud rensningerne i officerskorpset som i den udenr igsm inisterielle elite i m idten af 1930'erne.
Det er næppe for m eget sagt, at Sovjetun ionens holdn inger til dansk, henholdsvis
skandi navisk henholdsvis nordi sk forsvarsog sikkerhedspo litik i årene fra Borgerkrigens afs lutn ing fre m til 9. april 1940 kan
gøre e n ganske ru ndtosset. Men med HitlerSta linpagten fra 1939 kom der sty r på tingene.
H vis vi skal konkludere s ituationen på det
udenrigs-/s ikkerhedspolitiske område på
det tidspunkt, er Tyskland Sovjetunionens
nærmeste allie rede over for E ngla nd og
Frankrig. Den absolutte neutralitet, som de
nordiske lande på hver deres m åde ha r tilstræbt, fi nder ingen støtte i Moskva. Der er
en forståelse mellem Moskva og Berlin af,
at Tyskland i al liance med Sovjet vil holde
de vestal lierede ude af Østersøen. Denne
holdning komme r klart til udtryk i Jzvestija
den 11. april 1940, hvor der stod at læse

»Begivenhederne i Skandinavien:
England og Frankrig ønskede at underg rave Tysklands militære positioner og pc/
væsentlig måde forbedre egne positioner.
Tyskland, der ikke ønskede at komme i en
ringere stilling, var nødt til at tage sine
moc(forholdsregler. ". Narviks, Trondheims,
Be1ge11s, Jyllands og strædernes ove1gang
pc/ tyske hænder har g rundlæggende ændret situationen i Nordsøen. De (yske væbnede styrker er kommet i umiddelbar nærhed c!f Englands marinebaser og industriområder. Tysklands lujivåben har.fået nye
og uventede muligheder. ". Også Tysklands

8
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økonomiske position er blevet væsentligt
.forbedret på bekostning af Englands position. Tidligere blev skandinavisk træ, skandinaviskefødevarer ogjernmalm eksporteret til England. ... Sverige er også ko111111et
ind i den tyske sfære. Sveriges adgang til
Nordsøen og Atlanterhavet er nu i Tysklands hænder, og Sverige må de1for tage
hensyn til Tysklands interesser.
Det siges, al Tyskland med sine handlinger har krænket folkeretten, al det har forvandlet ikke-angrebstraktalen med Danmark til et stykke papir osv. Men at læse de
billige klagesange over det lovlige eller ikke
lovlige i de tyske handlinger i Skandinavien,
efter at England og Frankrig havde krænket
de skandinaviske landes neutralitet til skade
for Tyskland... - det er at anbringe sig i en
latterlig position. Krig har sin egen logik,
som er stærkere end nogen anden logik...
Der trænger sig også en konklusion pc/
vedrørende smcl landes »absolutte neutralitet«, lande som ligger tæt ved og på store
kæ111pende magters aktionsveje. »Absolut
neutralitet« er, som e1faringen har vist,
.fantasi, hvis der ikkefindes reel krqft til at
understøtte den. Men de små lande har
netop ikke denne kraft«.
(Izvestija 11. apri l 1940).9

Norge som britisk interessesfære. Med
Sovjets stigende held med offensiven mod
Tyskland fra omkring 1943, forsvandt denne anerkendelse dog. Stalin havde al lerede
på dette tidspunkt en vis medv ind i sej lene
i fo rho ld til amerikanerne, idet det blev
Roosevelt, der på Teheran-konferencen i
1943 kastede ideen om en internationalisering af et område omk r ing K ielerkanalen
op. Forslaget indeholdt ingen britiske baser,
hvilket nok va r årsagen til , at England afviste forslaget. Men Sta lin havde nu »fået fat«
og fo reslog på Jalta-konferencen i 1945, at
der skulle udskilles e n særlig K ieler-stat af
Tyskland, når det var slået. Heri lå ikke, at
Danmark som national enhed indgik i de
sovjetiske planer. Det er rigtigere at sige, at
Sovjet vaklede mellem to løsninger: En, der
accepterede Danmark som en del af britisk
interessesfære og en, hvo ri Danmark- i øvrigt sammen med Norge, Tyskland, Østrig
og Ita lien indgik i en neutral sfære med
sovjetisk indflydelse. Det var disse forslag,
som den danske repræsenta nt, Thomas
Døssing, i forå ret 1945 hjemrapporterede
ti l Frihedsrådet. Han g ik dog så lang t, at
han hævdede, at »Danmark nu var blevet et
egentligt russisk interesseområde«. Døssing va r i stor udstrækning under påvirkning af Dekanozov, der belærte ham om, at

Efter det tyske angreb på Sovjetunionen
overførte Sovjet sine ø nsker om indflydelsen i Østersøen til de vesta ll ierede, nu inklusive USA. A llerede i december 1941
fremfør te Stal in over for udenrigsminister
Eden ønsker om en stormagtsgaranti for fri
ind- og udsej ling gen nem de danske stræder. Hans bytteti I bud o m fattede britiske
baser i Danmark og Norge. Heraf ses, at
Sovjet reelt anerkendte både Danmark og

»Danmark efier krigen ville blive direkte
nabo til Sovjetunionen samt, at Sovjet ikke
ville have konkurrenter i Østersøen.« Man
kan mene meget om Døssing, men han var
nok mere idealist end diplomat med dennes
forståel se af forhandlinge r. Allerede i december 1944 skrev Døssing hjem, at
»Østersøen nu og i en overskueligfremtid
vil blive russisk sfære, ja mere end det, et
russisk »Mare Nostrun?« 10 - På dette g rundlag argumenterede han kraftigt over fo r
Frihedsrådet for, at:

9 Citeret i Bent Jensen: »Bjornen og 1laren«. s. 40.

10 Citeret i Bent Jensen: »Den lange Befrielse«. s. 37.
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»Danmark var nødt til at tilpasse sig den
kommende dominerende Østersø-mag t.
Danmark var den lille, og hvad enten man
kunne lide det eller ej, måtte man tage styrkeforholdet i betragtning. Sovjetunionens
uhyre voksende magt efter krigen er en
realitet, og dens beliggenhed ved Østersøen
som Østersøens enehersker er ligeledes en
realitet. At erkende dette og indrette sin
politik herefter er en pligt for enhver dansk
politiker, en national pligt. Enh ver dansk
regering vil komme til at forstå, at der ikke
længere kan.føres anti-sovjetisk politik!« 11
Det er også interessant at se det, jeg vil
kalde Døssings »rek lamearbejde« for Sovjet på baggrund af følgende notat:

heller ikke overgives til en ny småstat, som
specielt oprettes til dette formål. Der er i
det hele taget slet ingen grund til at skabe
en sådan stat. Hvis kanalen kommer til at
ligge på tysk eller dansk territorium, skal
den internationaliseres og underkastes
kontrol af en international kommission,
som om muligt kun skal bestå afrepræsentanter.for Østersø-staterne. En sådan kommission skal også have Helgo/and under
sin kontrol for at kunne kontrollere indsejlingen til Kielerkanalen ... På lignende måde og af samme grund skal også de naturlige Østersø-stræder (Øresund, Store og
Lillebælt) internationaliseres... Litvinovs
notat til Stal in, udateret 1944.) 12

»Kontrol med stræderne og Kielerkanalen.
Beherske/sen c!f de dansk e stræder og
Kielerkanalen gør det mulig t at omdanne
Østersøen til et åbent eller lukket hav efter
eget ønske... fjorbinde/se med en mere eller
mindrejule/kommen regulering af vort.forhold til England kan vi kræve, at England
.forplig ter sig til ikke at have flåde- eller
luftbaser i Østersøen. Samme forpligtelse
kan vi forsøge at ja pålagt Frankrig og
USA.
Til kontrol med 1Jiskland Ji"a Østersøen
kan Sovjetunionen som den stærkeste
Østersømagt og den, der har det største ansvar for ordenen i denne del cif Europa,
kræve flåde- og h!ftbase r på en qf de tyske
øe1~ .feks. Riigen.. ..
Kielerkanalen skal ubetinget fratages
Tysklands suverænitet. At indlemme kanalen i den danske stat vil ikke væreformålstjenligt, heller ikke selv 0111 Danmark skulle
g ive sit samtykke hertil. Danmark er for
s vag til at føre en selvstændig politik. Derfor kan dansk kontrol over kanalen kun
udøves under indflydelse afen ikke Østersøstormag t. Af samme g rund skal kanalen

De r er mange myter, me n de fl este histor ikere, der bar beskæftiget sig med sagen slår
fast, at der ikke blev truffet nogen aftaler
mellem de allierede om Bornholm under
krigen. Det betyder, at det forblev uafklaret, hvem der skulle befri øen. Men det er
også klart, at især Churchill var mere end
opmærksom på, hvad den lil le danske ø
midt i Østersøen kunne komme til at betyde
i fremt iden. England forsøgte derfor at forpligte Sovjetunionen ti l at acceptere, at det
skulle være de traditionel le dans ke konstitutionelle kræfter, der skulle overtage magten ved den tyske besættelses ophør. Det
britiske argument var, at den danske nation
med kongen i spidsen havde engageret sig i
modstandskampen og dermed havde gjort
sig berettiget til at blive betragtet som allieret og medle m af De Forenede Nationer.
Men »den købte« Mos kva ikke. Et britisk
forslag med dette hoved indhold blev direkte afvist af Moskva i maj 1944.
Følere fra de danske pol itiske partier med
sa mme indhold b lev aldrig besvaret, idet et
svar jo ville indebære implicit anerkendelse
af netop de partie r, de r havde accepte ret

11 Ci1erc1 i Bent Jensen: »Bjornen og Haren«. s.48.

12 Ci1cre1 i Bent Jensen: »Bjornen og I !aren«. s.48
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besættelsen og samarbejdspolitikken. Når
følerne afsendtes netop i maj 1944, hænger
det sam me n med, at de Vesta llierede på
dette tidspunkt stod lige over for O peration
Overlord, og derfor va r i fuld gang med at
udfærdige aftaler med eksilregeringer fra
de besatte lande på kontinentet o m reg ulering af overgang fra besættelse til civil
selvad ministration. Men Danma rk havde
hverken en regering eller endsige en eksilregering. Der kunne derfor ikke oprettes
aftaler svarende til aftalerne med f.eks.
Norge, Holland og Belgien. I stedet oprettede de vestallieredes hovedkvarter »Sup reme Headquarters Al lied Expeditionary
Force« (SHAEF) et direkt iv, der indeholdt
en beskrivelse af »den politik, der vil blive

ført af de [vest} allierede militære myndigheder i Danmark«. I d irektivet var Danm ark ikke beskrevet som a ll ieret fo r ikke at
provokere Moskva. Kun som »venl igsindet«. London håbede, at det kunne afbøde
Stal ins afv isende holdn ing til direktivet,
som blev forelagt i Moskva 9. august 1944.
D en britiske gesandt udbad sig derefter den
sovjetiske regerings holdning ti l direktivet.
Svar på spørgsmålet blev heller ald r ig afg ivet. Men det var nok reelt uhe ldigt for Sovjetunionen, ford i de vesta llierede udnyttede
den manglende reaktio n ti I at oprette en
særl ig SHAEF-mission under generalmajor
Dewing med den ameri kanske oberst FordTrimble som næstkomma nderende. Det var
missionens opgave at tage sig af alle civi le
opgaver uden fo r de militære operationszoner, som fastlagdes af SHAEF 's chef,
Eisenhower med Montgomery og 21. Armegruppe som rådgiver. I overensstemmelse med vestallierede traditioner førte
oprettelsen af denne m ission ti l oprettelse
af e n dansk militærmissio n i London m ed
Gustav Rasmussen som chef fo r afdelingen
fo r civi le anliggender.
Her havde de vestallierede spillet med
åbne kort over for Moskva. Ti Isvarende kan
ikke siges om forholdene den anden vej.

Det skyldtes dog ikke kun, at Moskva ønskede ikke at spille med åbne kort. Man va r
ganske enkelt næppe heller i stand ti I det.
Først, fordi Moskva i virkeligheden va r
såre då rl igt underrettet 0111 fo rholdene i
Danmark. Efterretn inger herom kom for
det meste fra de sovjetiske delegationer i
Stockholm og London, dels fra DKP medlemmer i modstandsbevægelsen og i Frihedsrådet. Dernæst, fordi den ideologiske
vin ke l i NKID internt søgte at spil le på , at
overgangsfasen mel lem tysk besættelse og
befrielse nødvendigvis måtte føre til en
ikke nærmere defineret »revolutionær ti lstand«, i hv ilken de progressive kræfte r i
modstandsbevægelsen ville tage et opgør
med de konservative, institutionelle kræfte r, der havde accepteret besættelsen og
forestået samarbejdet med Tyskland. Men
derved havde Moskva i virkelig heden påtaget sig den vanskelige opgave: at definere
for sig selv, hvem i Frihedsrådet, der udgjorde »de progressive kræfter« og samtidig at fi nde ud af, hvordan d isse kræfter
skulle/ville mobilisere sig ved krigsafslutnmgen.
Det e r forklaringen på, at Moskva så
længe fastholdt sin modstand mod at anerkende Danmark som Tysk lands fjende beroende på, at det netop var de gamle partier,
der havde stået for det danske samarbejde
med Besættelsesm agten. Det var jo sådan
set rigtigt nok, men deri lå ikke implicit, at
de r så var ti lstrækkelig sty rke i befolkningen til at acceptere et opgør m ed det da nske
demokrati på sovjetiske betingelser. Derti l
var Polens del ing i I 939, Finlands fo rhold
under Vinterkrigen og den sovjetiske annektering af de baltiske lande alt for nærværende. Moskva fastholdt alligevel denne
linje så stædigt på det politiske plan, at man
skal helt frem til 12. maj 1945, før det gik
op for Moskva, »al løbet var kørt«.
Det fremgår heraf, at Moskva på dette
fremskredne tidspu nkt af krigen anskuede
Østersøen som et rent pol itisk problem,
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hvori Bornholm ikke havde selvstændig
plads. Modsætningen herti l var de militærpol itiske vil kå r, som pegede i retn ing af
militære muligheder, som ikke havde eget
selvstændigt fokus.
DØSSJNG og hans Politik

Jeg kan naturl igvis ikke gennemgå dette
emne uden at komme ind på Døssing. Thomas Døssing var født i 1882. Han var udda1rnet bi bliotekar og ansat som biblioteksdirektør. Han var opri ndelig socialdemokrat og var samtidig medlem af modstandsbevægelsen. Ha n deltog blandt andet i
produktion og udgivelse af »FRIT DANMARK«. l denne egenskab blev han arresteret og straffet, hvorved han blandt andet
mistede sit embede. Om det var hans gamle partis holdn ing til sikkerheds- og forsvarspolitikken op til de n 9. april, de r
»vendte« ham, ved jeg ikke, men resultatet
var, at han blev glødende kommunist, og i
denne egenskab blev han i foråret 1944 accepteret af Moskva som Fri hedsrådets og
samtidig De Frie Danskes udsendi ng til den
sovjetiske rege ring, kort efter at samme
havde forkastet den professionelle diplomat
P. Schou ti I denne stili ing.
Når jeg læser om Døssi ng og hele hans
virksomhed, har jeg meget vanskeligt ved
at se, hvad der hævdes fra de fleste sider: at
Døssing ikke var Moskvas mand. Nyere
ark ivstudier i blandt andet eks-sovjeti ske
arkiver tenderer dog en ny og mindre flatte rende opfattelse afDøssing 13• Ifølge disse
tolkninger forfu lgte Døssi ng bevidst en politik, der ville sætte de gam le politikere
uden for ind flydelse og give bedre vilkå r
for de da nske kommunister i overgangsfasen og den politiske udvikling efter krigen.
Denne diskussion vil jeg imidlertid lade

13 Se således: http://www.bibliotcksprcssen.dk/Bladet/2004 /
Nr. 5/20.aspx
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ligge ti l fordel fo r den virkning hans virksomhed i Moskva på dette grundlag fik for
Sovj etunionens politik over for Danmark.
Døssing var i sin nye fu nktion om muligt
endn u då r! igere orienteret om de fak tiske
politiske fo rhold i Da nmark, end man var i
NKID. Og det er netop i denne virksomhed, man ska l søge grundlaget for, at Sovje tu nionen politisk set var tidsmæssigt
bagud i forhold til de vestall ierede, og som
førte til de n netop nævnte kendsgerning, at
Sovj etunionen først kom politisk »i mål i
Østersøen« en hel uge efter, at Dan mark
havde fået sin befrielsesregering. Men da
var Bornholm allerede besat.
Den første »tidsforskydning« kom frem,
da Døssing den 1. september 1944 havde en
samtale med Dekanozov om, hvem, der
sku lle befri Danmark. På dette tidspunkt
var Dekanozov bekendt med SHAEFS direktiv, men det var Døssing ikke. Ha n lovede Deka nozov at indhente holdninger til
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spørgsmålet fra Frihedsrådet, men han gav
samtidig udtryk for, at det var hans opfattelse, at ameri kanerne og briterne allerede
havde planer om at besætte Danmark. Det
fandt han beklageligt og mente samtidig, at
Frihedsrådet havde styrke nok til selv at
drive tyskerne ud. Det ville Dekanozov
selvfølgelig gerne have bekræftet, men det
forudsatte som sagt en orienteringsrunde
mellem Døssing og Frihedsrådet. Det blev
en længerevarende affære, bl.a. fordi Døssing samtidig blev syg. Det er blandt andet
Døssings samtale med Dekanozov og dennes viderebringelse af Døssings udtalelser,
der bev irker, at man i N KID begyndte at
stille spørgsmål ved Døssings evner. Man
var ikke i tvivl om, at han delte sovjetiske
synspunkter, men han blev samtidig beskrevet som politisk subjektiv, uklar, uigennemtænkt og utaktisk. En lidt senere vurdering beskrev ham som »politisk forvirret«.
I London havde briterne præcis samme
opfattelse af ham, men tydeligst i udtrykket
var nok Christmas Møller, der mente, at det
var vanskeligt at vide, »hvad Døssing går
og laver<<. Og i mellemtiden udviklede spillet om Bornholm sig fra at være et rent politisk ti l at blive et militærpolitisk spørgsmål.
I medfør af både Moskvas, Londons og
De Frie Danskes syn på Døssing blev det
besluttet at sende en delegation fra Frihedsrådet til Moskva. Delegationen skulle bestå
af Erling Foss, Christmas Møller og Arne
Sørensen. Rejsen blev imidlertid ald rig til
noget. I stedet enedes man om, at Døssing
skulle rejse til Stockhol m for at blive instrueret af de derværende repræsentanter
for de forskel Iige danske fraktioner.
Den næste begivenhed, som viser, hvad
der skete i Moskva, uden at Døssing og dermed danskerne var informerede, var et notat, som Dekanozov og Vetrov udarbejdede
primo december 1944 ti I Molotov om det
ønskelige i, at SSSR deltog i befrielsen af

Danmark. Heri nævnes Bornholm som en
oplagt mulighed. Notatet blev udarbejdet,
fordi man ventede Foss, Christmas Møller
og Arne Sørensen på besøg. De kom imidlertid aldrig.
Notatets hovedindhold var, at SHAEF
havde tilsidesat Frihedsrådet og accepteret
de gamle politikere. Det anbefalede:
1)

Den Røde Hærs deltagelse i de all ierede militære operationer til befrielse af
Danmark.
2) En sæ rlig dansk-sovjetisk overenskomst med Frihedsrådet om overgangsstyret, og
3) Udnævnelse af en sovjeti sk repræsentant ti I Frihedsrådet (placeret i Stockholm).
Og da Semjonov vidste, at Dekanozov
sku lle have en samtale med Døssing inden
hans afrejse, udfærdigede han den 8. januar
1945 følgende anbefa ling:
»Sovjetunionens vitale interesse, der
skyldes Danmarks nøglestilling ved Østersøens udløb byder os at tage en for vort
land værdig del i løsningen af alle danske
anliggender, herunder i besællelsen C(f
Danmark i overgangsperioden. Herudover
er det særdeles vigtigt at støtte fremkomsten af kræfter på den politiske arena i ef
terkrigens Danmark, som er interesseret i
samarbejde mellem Danmark og Sovjetunionen. Det er min opfattelse, at af alle
skandinaviske lande vil DK, i det mindste i
den første periode efter krigen, blive langt
det vigtigste og mest ansvars.fitlde område,
hvor der.forestår alvorligt arbejde og kamp
(Østersø-strædeme, Slesvig, Kielerkanalen).H
Dekanozov havde ikke tid til en samtale
med Semjonov, der afleverede sine overvejelser skriftligt. Dem har Dekanozov læst,

14 Citeret i Bent Jensen: »Den lange Befrielse«. s.39.
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før han m ødtes med Døssing, inden dennes
afrejse til Stockholm (dvs. substitutionen
for Frihedsrådets rejse til Moskva).
Døssing står fø r mødet og afrejsen over
for to for ham skelsættende begivenheder:
Den ene var den begiven hed, der betegnes
»Fælleshenvende/sen«. Lige inden mødet,
får han melding fra København om, at han
skal overbringe en fælles henvendelse fra
Frihedsrådet og de ga mle politiske partier,
der anmoder om at få Danmark godkendt
som a llieret. Henvendelsen er ligeledes stilet til de vestal lierede. Den anden er, at
Døssing får opfattelsen af, at han søges udskiftet med diplomaten Friedberg, Det var
imid lertid hensigten, at Friedberg skulle
være Døssings assistent, men sådan opfattede Døssi ng det ikke.
I sin samtale med Dekanozov, modtager
Døssing den 17. janua r 1945 følgende »direktiv<<:
»Frihedsrcldet skal aktiveres. Rigsdagen
af 1943 er illegitim på grund af samarbejde/ med tyskerne ogfordi Danmarks Kommunistiske Parti ikke kunne deltage i valget.«
Des værre for Dekanozov ha r Døssing
meddelelsen med om, at Frihedsrådet og de
gam le partier er blevet enige om overgangsfasen og befrielsesregeringen (Fælles he nvendelsen).
Den næste forskyd ning i tid kom frem , da
Døssing blev instrueret i det, som Bent Jensen kalder »Stockholm-Basaren«: 15 Ha n
taler med Erli ng Foss. Han taler med Christmas Møller, men vigtigst: han taler med
Frode Jakobse n. Frode Jakobse n var chef
for Frihedsrådets Komma ndoudvalg, og i
den kapacitet beder han Døssing henvende
sig til russerne med henbl ik på at få en aftale om det fremtidige militære samarbejde.
Det er jo lige vand på Døssi ngs mølle. Det
er den eneste positive oplevelse, han få r i

15 Se note 8. s.44.
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Stockholm. Han har ganske vist fået en instruks af Reventlow medio 1944 om, »af
gå stille med dørene, hvis Sovjetunionen
ønsker en samarbejdsajiale med Danmark«. Men Døssing arbejder for sin egen
sag. Han vi l ikke acceptere, at Frihedsrådet
og de ga m le politikere ha r fundet hinanden
og går i rette med Frihedsrådet ved at henvise ti l Sovjetunionens fremtidige betydnmg.
I protest spille r han Deka nozovs linje ud
om ikke at vil le anerkende de gamle politikere som repræsentanter for den da nske
befolkning. Han gør det endda så hårdt, at
Alfred Jensen fra DKP finder hans adfærd
»alt for Moskva-orientere/«, - og det er vel
noget af en udtalelse fra netop den ka nt.
Han lever sig i den grad ind i sin egen politik, at det er denne opfatte lse, som han vender tilbage til Moskva med.

Bornholmfi'a politisk strategi til
militærpolitisk operativ/ mål
Men i forberedelserne til russernes modtagelse af delegationen fra Frihedsrådet havde Semjonov udarbejdet tidligere omta lte
fo rslag af 8. januar 1945, de r med Dekanozovs accept blev til et memorandum til Molotov. Han var enig i forslaget og videresendte det til viceforsvarsmini ster Nikolai
Bulganin den 12. marts 1945. Anbefalingen
var indtil da politisk (udfærdiget i NKID).
Men som konsekvens af, at den derefter
oversendtes via Molotov til v iceforsvarsministeren , ti lførtes de politiske overvejelser
den endelige mi litær-politiske vi nkel. Frihedsrådets delegations besøg i Moskva
kunne måske have æ ndret på dette forhold ,
men de legationen kom ikke. Det førte til, at
den sovjetiske fl ådeledelse fik til opgave at
foretage de nødvendige studier for en besættelse af øen.
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So vjetisk kort visende operationerne ved Østersøf.)1steme i la-igens sidste.fase. (også anvendt afBent Jensen i
»D en Lange Befrielse«) .

Disse studier udv iklede sig til en række
artikler i »RØDE FLADE«16 om »den militære nødvendighed« af, at flåden forberedte planer for en besættelse af Bornholm.

16 Den sovjetiske Flådes avis.

Denne »militære nødvendighed« byggede
på tesen om, at tyskerne ville vælge at afs lutte krigen ved at sætte sig helt fast på de
d anske stræ ders udsejlingsmuligheder i
fo rbindelse med en samtidig fas tholdelse af
Syd-Norge. Man gik endda så vidt at hævde, at store grupper af de tyskere, der flyg247
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tede mod vest til bla ndt a ndet Danmark,
udgjordes af mi Iitære specialister, der skulle tage slutkampen her. De n s idste artikel
udko m den 30. marts 1945. Men a lle rede
den 18. m ar ts blev Kolberg s tik syd fo r
Born holm erobret af Mars kal Konsta nti n
Rokossovskijs styrker.
Så vidt jeg ka n se, er det netop Frode Jakobsens instruks ti l D øssing i Stocholm,
som han bringe r tilbage til Moskva. Det er
im id lertid ikke Dekanozov, der debr iefer
Døssi ng, me n i stedet Semjonov. H an var
ga nske vist i mellemtiden blevet befalet til
tjeneste ved Marskal Konievs 1. Ukrai nske
Front, men havde åbenbart bevaret tilhø rsforho ldet til den da ns ke »desk« i N KID.
Døssi ngs ti lbagemelding e r:

»Frihedsrådet - »Danmarks fc1ktiske regering« - har instrueret ham om at indlede
forhandlinger om en militær ajiale mellem
de danske væbnede styrker (dvs. Frihedsrådet) og Den Røde Hær. Denne ajiale
skulle være enslydende med den c!ftale (som
han fej lagtig t tror) var indgået i august
1944 mellem Frihedsnldet og S HAEF«.17
Bemæ rk her o rd lyden: Til b elys ning af
Døssings d iplomati ske fo rståelse af s in
egen ro lle i fo rhold til hans personlige, politiske ø nsker: Han ha r va lgt d en udta lelse
i Stockho lm, de r passede bedst med ha ns
personl ige opfattelse. Ha n ser samtidig i
Frode Jakobsens opford ring, at nogle i Fr ihedsrådet fortsat tager afst and fra de ga m le
politi kere. Ikke overraskende er det, hvad
russerne også gerne v il hø re, men i v irkeligheden fø rer Døssing der med russerne ud
på et vildspor, som det ko mme r ti l at tage
tid at vende tilbage fra.
Semjonov vil gerne have ord lyden af aftalen mellem Frihedsrådet og SH AEF. Men
den kan Døssing ik ke levere, fo r den eksistere r ikke.
Men tro mod Frode Jakobsens instru ks,

17 Ci1crct i Bent Jensen: »Den lange befrie lse«. s.49.
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sine egne ho ldni nger og ru ssernes ø nsker
udfæ rdiger D øssing et udkast til netop en
m ilitær sam a rbejdsafta le. D et blive r dette
udkast, der g iver dansk »grø nt lys« for russerne til at besætte B ornholm.
Den 13. apri I 1945 afleverer Vetrov et forslag til D ekanozov. Her i anbefa ler han:

I)

»Principiel tilslutning til indgåelse af
en militær sa marbejdsaftale, som.fores/c1et c!f Frihedsrcldet:
2) Straks at rense Bornholm for tyskere
og erobre Bornholm ved hjælp af vore
1na rin esty rker;
3) På grundlag a.fbesællelsen at skride til
den praktiske underskrivelse af en
dansk-sovjetisk militær samarbejdsaf
tale om en betingelsesløs sikring af vor
ret til, ved vor Overkommando at deltage i udøvelsen af øverste ansvar og
magt i Danmark, indtil dannelsen c!fen
dansk regering på grundlag qfdet danske folks frie viljesytring har fundet
sted.«ts
Heri så Moskva sin ba lance til SHAEFd irektivet og en sovjetisk modvi rk ning af
den angelsaksiske indflydelse. Det va r dog
en pol itisk fo rudsætni ng, at ønsket o m en
sådan overenskom st sku lle komme fra Frihedsrådet. Deri vi lle ligge den propaga ndamæssige væ rdi, som gav Moskva mu lighed
fo r over fo r a me rikanerne og (nav nlig) briterne at hævde, at Frihedsrådet var det eneste organ, der udtrykte det danske folks
interesser. D et va r denne opfordring fra
Frihedsr ådet, som D øssing nu »serverede
på et fad« for russerne.
I en første sammenfatning om Bornholm
i sovjetisk perspektiv, kan derfor ko nstateres, at B ornho lm inge n selvstæ ndig rolle
spi llede fra fø r A nden Verdenskrigs begyndelse frem t iI jan uar 1945. Den sovjetiske

18 Citeret i Bent Jensen: Den lange Befrielse«, s.51.
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udenrigspoli ti ske fokus drejede først konkret i retning af Østersøen fra det tidspunkt,
hvor Den Røde Hær trænger ind i Polen på
s in vej mod Berlin. Der begyndte de udenrigsministerie lle planer at pege frem mod
en sovjetisk involvering i strædeproblematikken, der - til at begynde med - handlede
om løse overvejelser o m, hvo rdan Sovjetunionen kunne få indflydelse på Østersøen s status (enten et »Mare liberum«, et
»Mare clausum« - eller måske I igefrem et
»Mare nostrum«). Uanset hvilken afgørelse
heraf spillede Kielerkana len s fremt idige
statstilhørsforhold en stor rolle, men ikke
Bornholm. M ed i over vejelserne va r, at øen
Ri.i ge n ved Tysklands nedkæmpelse udgjorde en fremtidig basemu lighed for Den
Røde Flåde . Det var måske endda denne
flådes meget beskedne størrelse, der for nogen i den sovjetiske ledelse ti/sagde Riigens
ti/strækkelighed, da den jo ville falde ved
Tysklands nederlag og samtidig lå bag den
delingsgrænse, som de allierede havdeforhandlet sigfrem til.

gens afslutning og - dermed - i modsætning
ti l de vesta ll ieredes ønsker om, at krigsafslutningen skulle føre frem ti l en løsning,
der byggede på de politiske partiers gen indsættel se.

Men fra december 1944/januar 1945 blev
kapløbet mel lem de vesta !lierede og de sovjetiske styrker i retning af Danmark klart
på begge sider. Det førte ti I direkte overvejelser og beslutninger om, at spørgsm ålet
om Bornholm ikke længere va r et politisk
forha nd I ings-/ konfe re nceforhold mel lem
øst og vest, m en et militæ rt klart spørgsmål
om »at komme først«. Det ved russerne, og
Rokossovskij forsøgte. Det vidste både
Churchill og Eisenhower, hvil ket førte til
Eisenhowers direktiv til Montgomerys 21.
Armegruppe om at fora nkre den endelige
delelinje ved Llibeck. Det skete. Men Bornholm bragtes i virkeligheden fø rst reelt ind
me llem øst og vest, da Frode Jakobsen ved
sit direktiv til Døssing om at udv irke en militæraftale mellem Frihedsrådet og Sovjetunionen bragte overensstemmelse mel lem
de sovjetiske politiske ønsker til den indenrigspolitiske udvikling i Danmark ved kri-

Ebbe Munck og Nordentoft mødes i Stockholm m ed Dewing, Turnbull og Lippmann.
Lippmann ønsker at diskutere Bo rnholms
situation i krigens slutfase. Men hverken
Dewing eller Turnbull ønsker at diskutere
em net. Begge er således i overensstemmelse med Eisenhowers direktiv til Montgomery.

Eisenhowers godkendelse og den faktiske
besættelse
l slutfasen gik det pludselig meget stærkt,
og jeg har derfor va lgt dels at sammendrage
forløbet i kronologisk »telegram/o rm« dels
at reducere de mange begivenheder, der hvor berettigede man end vil betragte dem
- måske stå r »i vejen« for de helt afgørende
hændelser af årsag og virk ning.

22. april
Berlin indes luttes af sovjetiske styrker.

22. til 24. april

23. april
Den Røde Flådes chef foreslår den sovjetiske generalstab at erobre Bornholm.

27. april
Eisenhower telegraferer til Montgomery og
påpeger, at »forankring af de britiske styrker i Llibeck er af største betydning«.
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3. maj
C hu rchi ll kræver o mgående melding fra
Foreign Office om Døssings angivelige aftaler med Moskva. Den britiske regering er
stærkt irriteret over Frihedsrådets initiativer over for Moskva. Rygterne om di sse
initiativer kommer fra Kaufmann i Washington.
Heraf udledes, at også State Department
i Washington har kendskab hertil. Det kan
begrunde va riationen i Eisenhowers direktiver til Montgomery: »D et er vigtigt at få
fora nk ret de britiske styrker ved Liibeck,
men intet mel foretages i forhold til Bornholm uden SHAEFs accept.« Dette fora nlediger Montgomery til samme dag at udsende følgende signal:
»Vi har bedt SHA EF om retningslinier
med hensy n til øen Bornholm, som tilhører
Danmark, men som ligger inden for den
russiske operationssj{ere. Der er rygter
om, at russerne har kastet deres øjne på
øen« (»rumours thai the russians have an
eye on it«).19
Endnu samme dag udsender 21. Armeg ruppe et særdeles detaljeret planlægni ngsdirektiv, hvori a lle danske øer (sa mt Fehmern), men ikke Bornholm nævnes. Bornholm va r imidlertid ikke g lemt. 1di rektivets
§13 stod:
»På grund C{f mulige internationale implikationer skal der ikke foretages nogen
aktion mod øen Bornholm udenforespørgsel til 21. Annegruppes hovedkvarter«
(sign. Montgo111e1y). 20
Eisenhower sætter luftbårne sty rker i beredskab til mulig nedkastning på Sj ælland.

19 Ci1eret i Benl Jensen: »Den lange Befrielse«. s.69.
20 Ibid" s.68.
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7. maj
Ved middagstid: sovjetiske fly bomber
Nexø og Rønn e.
Klokken 13. 17: Eisenhower sender signal
til general D ewing og forbyder ham at sende sty rker ti l Bornholm.
Sidst på eftermiddagen: General Dew ing
videresender hovedindholdet af a mtmand
von Stemanns rapport om de sovjetiske
bombardemente r til SHAEF. Samtid ig
medde ler han Eisenhower, at ha n nu har
modtaget den danske regerings an modning
om at få standset bombardementerne og få
vesta llierede styrker ti l øen.
Aften: General Dewing informerer Eisenhower om, at Bornholm igen bombes samt,
at der nedkastes flyveblade med opfordring
til den tyske kommandant om at overgive
sig.

8. maj

Formiddag: Bornholm bombes igen.
Eisenhower reagerer på general Dewings
sig nal fra 7. maj ved at sende et signal til
Den Sovjetiske Overkommando med følgende indhold:
»SHAEF MISSION DENMARK rapportere1~ at tyskerne på Bom holm kun har levnedsmidler til to dage og at ply ndring er
sandsynlig. På anmodningfra danske myndigheder fo reslår vi at sende en styrke til
Bornholm for at modtage derværende tyske
styrkers overgivelse og arrangere tilførsel
af levnedsmidler. Jeg udbeder mig hurtigt
svar p å, om sådanfremgangsmåde vil stride mod sovjetiske planel'(( 21
Sidst samme eftermiddag når in formation fra Stockholm frem ti 1 Foreign Office i
London me d bekræftel se på, at der ikke

21 Cilerel fra Bent Jensen: »Den lange Befrielse«, s. 72 (min
overs.c-ettelsc).
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foreligger nogen aftale melle m Frihedsrådet og sovjetiske myndigheder om militært
samarbejde.

9. maj
1. E isenhower rykke r russerne fo r sva r på
s it signal af 8. maj.
2. Først på aftenen modtage r E isenhower
melding fra general Dew ing: »Fem russiske
hurtigbåde er ankomme t til Rønne mellem
klokken 15 og 16«22

JO. maj
Generalstabe n i Moskva send er sva r ti l
Eisenhower:

»Som svar på Deres skrivelse af 8. maj,
anmoder jeg om, at nedenstående omgåendefore/ægges general Eisenhower:
»Fra Stettins, Danzigs og Kurlands opland kom de tyske tropper~ der befinder sig
på Bornholm. Denne ø ligger, som det vil
være bekendt, 250 km øst for grænselinien
for de sovjetiske væbnede styrkers operative rum. Som følge heraf og under iagttagelse af den tyske garnisonskommandants
anmodning om levnedsmiddelassistance
ved overgivelse til vore sty rker besættes
øen Bornholm afsovjetiske tropper.
Deres hengivne (sign. Antonov).« 23
Konklusion
M in konklusion om »Bornholm i Sovjetisk
perspektiv« frem til bombardeme nterne og
besættelsen af øen, er derfor, at det sovjetiske p erspektiv fra tiden før Ande n Verde nskrig handle r om generelle pol itiske

opfattelser af Sovje tunione ns mu Iigheder
for indflydelse i Østersøen, herunder den
fr ie, he nhold svis kontro lle rede passage
gennem de dan ske st ræde r. Bornho lm ha r
ingen selvstændig plads i disse overvejelser. Denne opfattelse e r frem he rskende indtil Jennasjovs a rtikler i »Røde Flåde« i
ma rts 1945. Artik lerne er sy mptome rne på,
at de hidtidige generelt politiske overvejelser e r transfor meret til mi Iitær-ope rativ
m ålfastl æggelse. Målfastlæggelsen ha r
grundlag i oversendelsen af Semjonovs forslag af 8. januar 1945 til Dekanozov, v ia
Molotov til viceforsva rsminister N ikolai
Bulga nin den 12. ma rts. Den militære forudsætning for udførelse af besættelsen er
»på plads« fra den sovjetiske besættelse af
Ko lberg den 18. ma rts 1945. Der er således
en tydel ig »tidslomme« frem til den konkrete m ilitær-operative må lfastlæggelse i
Vetrovs forslag af 13. april 1945. Jeg a nser,
at den ne »tids/omme« er e n konsekve ns af
D øssi ngs ufri vi llige sammen kobli ng af
Frode Jakobse ns direktiv med Vetrovs forslag om en dansk-sovj etisk sa marbejdsaftale, til syneladende knyttet til Frihed srådet.
M ontgomerys 21. A nnegruppe k unne have
ud nyttet dette forspri ng til at også at modtage overg ivel sen af de tyske sty rker p å
Born holm. Men som Døssing således forsinkede russerne, kom den samme vide n,
kolporteret via Kaufm ann over State Departme nt til Eisenhower ti l a t forsinke de
vestallie rede på g rund af de mulige »Internationale implikationer«. Skal j eg derfor
lede efter en årsagsk æde, må den hedde:

»Frode Jakobsen-Døssing-Kaiifinann«.
Den sovjetiske opgivelse af Bornholm
M e n j eg h ar også stillet spørgsm å let:

»HvOJfor forlod Sovjet Bornholm igen allerede i 1946?«
22 Denne melding stammer fra den danske marines efterretningstjeneste.
23 Citeret fra Bent Jensen: »Den lange Befrielse«, s. 73.(min
oversælte Ise).

Man kun ne forest ille sig, at det enten var
p å g rund af en æ ndri ng af Sovj etunione ns
stra tegiske opfattelse af øens anvendelse,

25 1
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T!io111as Dossi11g i Nexo 1111der jouma/istbesoge12 i . - 22.j1111i 1945. Foto Sv. Parkso, Bomlro/111s Museum.

elle r på g rund af en æ ndring af NK l Ds
holdning ti l Østersøen og de danske stræders betydning siden 1945. Det er der i forløbet af De n Kolde Krig intet, der tyder
på.
Så kunne man i stede t forestille sig, at det
enten skyldtes am tma nd von Steman ns behj ertede forsøg på at påvise de n sovjetiske
besættelses manglende legitimitet over fo r
de sovjetiske kommandanter eller den danske regerings »stille diplomati«. Dette virker i storpoli tis k pe rspe kti v heller ikke
sandsynlig t.
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Disse forhold udgjorde kun ligegyldige
krusninge r på overfladen af et dybt storpolitisk ocean. Krusningerne kan i bedste fa ld
kun bruges til at afkode de beg ivenheder,
der internt i Sovj etunionen havde m ed
overveje lserne at gøre. Og for at bl ive i
sammenlig ningen: Vi kan kun se disse
k rus ninger og et par enkelte dønninger.
M en hvad der gemmer sig under overfladen
har vi ku n meget lidt - og får m åske ald r ig
bedre - kendska b ti l. Der fo religger næste n
intet kildemateriale, der kan fo rklare eller
blot belyse de sovjetiske overvejelser, der
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førte til de n pludse lige røm ning. Vi er derfor henvis t til k va lificerede gætterier. Under de giv ne forud sætninger kan såda nne
m åske alligevel anvendes.

Der kan ikke herske tvivl om, at opgivelsen
af Bornholm i 1946 blev godkendt afSta lin
personligt. Ingen beslutning af en sådan
rækkevidde kunne gennemføres ad mi nistrativt uden om ha m. Og lad os lige vende
tilbage ti l hans c itater i begy ndelsen af
de nne artikel. Det va r deri, han begrundede
Sovjetunionens interesse i at indgå en ikkeangrebspag t med Tyskla nd, som på den
m åde fik >Hyggen.fr i« til felttoget mod vest
i 1940. Sta l in anså krigen mellem Tyskla nd
og de vestallierede som en fo rdel for Sovjetunionen, da felttoget mod vest ville føre
til en svækkelse af vestmagterne (og Tyskland). Men det va r også deri, han sagde, at
gevinsterne for Sovj etunionen bedre opnåedes ved den svækkelse hos modstanderen,
der for en m inimal indsats fø rte ti l politiske
og territoriale gevinster for Sovjet. Vi ved i
dag, at han brugte præcis den samme argum entation i de første år efter afslutningen
A nden Verdensk rig især i forbi ndelse med
Berlin-blokaden 1948.24 Men efter hans opfattelse ville en splittelse mellem nu ikke
blot England og Frankrig, men bedre mellem både USA, E ngland og Frankrig blive
den uu ndgåelige konsekvens af disse kapitalistiske staters uvilje mod at holde sty rker
i felten af en større lsesorden, der kunne
holde det besejrede Tyskland besat. Om det
ikke skulle fø re ti 1 d irekte kr ig mellem
disse tre nationer, va r det hans overbevisning, at de vestlige zoner i Tyskland v ille
blive »sat billig t til salg«, når s plittelsen
me llem dem slog igennem.
Her bliver vi igen nødt til at vende tilbage

til Sovjetunionens sæ rlige konstru ktion :
Når statens leder frem lagde et pol itisk dogme af denne art, vil le det sovjetiske bureaukrati - in casu de sovjetiske efte rretningstjenester - meget hurtigt rette sig ind på at
tilvejebringe de informationer, der kunne
underbygge lederens dogme. Derved ville
de nemlig sikre sig selv. I »Battleground
Berlin« er anfø rt omfattende eksempler på,
hvorda n Sovjetun ionens forskellige efterretningstjenester ente n efterlevede dette
princip eller blev ned lagt henholdsvis omorganiseret, hvis de fre m kom med efterretninger, der modsagde lederens dogme.25
Der er derfor god grund til at antage, at Stal in ikke havde planer om at søge en konfrontation med de vestallierede i Østersøen
på det tidspunkt. Her skal samtidig betænkes den sovjetiske Østersø:flådes alt andet
end imponerende størrelse sammenlignet
med US- og Roya l Navy. Sovjetunionen
havde simpelthen ikke til strækkelig sømilitær kapacitet ti I et sådant opgør.
O ven i denne styrkebetragtning ska l lægges, at den a merikanske udløsning af de to
atomvåben over Japan i krigens slutfase
næppe helle r bidrog til sovjetisk selvovervurdering.
Men vi bliver igen nødt ti l at betragte
sovjets leder, nu blot i en indenrigspolitisk
synsvinkel med samtidig reference til det
tidligere anførte om paranoia som integreret pol itisk pa rameter:
Det havde absolut ikke undgået Stal ins
opmæ rksomhed, at Den Røde Hær i forbindelse med krigsafslutn ingen var kommet så
tæt på de vestlige kapitalistiske landes styrker, at det kun ne få afsmittende virkning på
holdn inger hos Den Røde Hærs personel,
der kunne vise sig ødelæggende fo r personellets loyalitet over for sovjetsystemet.
Dertil stod Stalin med en række højtplacerede marskal ter og generaler, hvis ry i

24 Se Murphy, Kondrashev og Bailey: »Battleground Berlin«

25 Murphy, Kondrashev og Bai ley: »Battleground Berlin«,

Beslutningstageren

s.xxv.
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De11 russiske ge11eral A. Jakusjov skridter.fim11e11 l!fforan de da11ske soldaterfra 15. bata(jon på kajen i Ro1111e,
5. april 1946. Foto Bomhol111s Museu111.

hjemlandet placerede dem på en popularitetsskala, der kun ne ris ikere at m å le sig
med e nehe rskerens, hvis inden rigspolitiske
magtbase derved kunne svækkes. Disse
forhold er ikke gætværk. Det er »kendt
stof«. 26 De bekræftes ikke mindst af de
mange tiltag, som blev sat i værk af de sovjetiske kontraefterretningstjenester, som
»jagtede« dissidenter i de væbnede styrker

i Østzonen, der havde kontakt til vestligt
personel. I denne jagt veg man ikke tilbage
fra >ifi·aming«-operationer27 i et omfang, vi
i Vesten har vanske ligt ved at forestille os. 28
Men samtidig underbygger de det tidligere
argum ent om, at jo flere sovjetsoldater, man
kunne få til »at gå i fælden«, jo mere aflæste diktatoren rigtig heden af sit dogme. Og
samtidig kan endda hævdes, at anta llet af

26 Ibidem, s.3 I

27 En operation. hvor en person anbringes i et miljo. der udgiver sig for del modsane af. hvad del er, hvorved personen
bringes til al fole sig sikker, og derved kan blamere sig selv.
28 lbid,Afsnit.1 , kap.2.
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fangne dissidente r på en og samme tid und erbyggede både hans opfa ttelse af kontrae fterretningssystemets loyalitet og ha ns
egen politi ske paranoia.
Hans vigen tilbage fra en konfrontation
med vesten havde derfo r både en indenrigsog en udenrigspolitisk dimension. Men den
var ikke begrænset til Bornholm . Det er
nødvendigt at medinddrage Sovjetunionens
p olitiske adfæ rd i forhold til både No rdnorge og Iran.
For Norges vedkom mende skal kort konstateres, at de sovjetiske styrker, der var
rykket ind i Nordnorge, ikke fo rfulgte de
tyske styrker, da disse trak sig tilbage til
Sydnorge. De gjorde holdt. Og nordmændene tog meget tidligt direkte kontakt til
M oskva og påpegede, at da der ikke læ ngere var tyske styrker i Norge, va r der ingen
gru nd til, at der skulle være sovjetiske sty rker. Når ses bort fra nogle sovjetiske ønsker
knyttet ti l Bjørnøya og Svalbard, trak russerne sig hurtigt tilbage i j uni 1945.29
For Irans vedkommende var historien lige så prekær for Sovjetunionen. Ved krigens slutning va r der både amerikanske,
e ngelske og sovjetiske tropper i Tran. Sovjetunionen havde besat den nordlige del af
landet med udbredte oliekilder (hvoraf en
del ejet af British Petroleum , BP) og havde
opbygget en lokalreger ing under en lokal
kommunist, som man derefter beskyttede,
og som genne mfør te en lokal revolution,
der mundede ud i et krav om selvstyre. I ra n
havde den 19. maj krævet de fremmede
tropper ud af landet allerede den 2. marts
1946. Da Sovjetunionen ikke gjorde tegn ti l
at ville følge anmodningen, tog Iran proble-

met op på udenrigsministe rkonfere ncen i
London i december 1945. Det før te heller
ikke til nogen løsning, hvorfor Ira n indbragte Sovjetunionen for De Forenede Nationers Sikke rheds råd den 19. januar l 946.
I februar rejste en iransk delegation til Moskva for at forh and le, me n omsonst. Den
afbrød forhandlingerne den 5. marts, og allerede dagen efter, den 6. marts lovede Molotov, at Sovj etun ionens styrker v ille forlade Bornholm. Og den 24. marts erk læ rede
Moskva sig rede til at forlade Iran.30
Sammenkædningen af disse tre spørgsmål kan fi ndes i et brev fra Sta lin til Djafar
Pisjevari, lederen af den kommu nistiske
bevægelse i det nordlige Ira n, overfo r hvem
han begrunder den sovjetiske tilbagetrækning således:
»Fordi tilstedeværelsen afsovjetiske styrker i Iran ville ha ve undergra vet f undamentet for vor befi-ielsespolitik i Europa og
Asien. Englænderne og amerikanerne har
sagt til os, at hvis de sovjetiske styrker kan
blive i Iran, så kan de engelske styrker også
blive i Egypten, Syrien, Indonesien og Grækenland, og de amerikanske styrker i Kina,
Island og Danmark (Grønland). De1for besluttede vi at trække vore styrker ud af
lrnn og Kina (Manchuriet) for at fratage
englænderne og amerikanern e detle våben".«31
Og således er jeg ved vejs ende. Bornholms besættelse var en sovjetisk politisk
ønskelig hand ling, improviseret på e n militæ r vilkå rlig til vejebragt fo rudsætn ing.
Øens opgivelse igen var betinget af, at StaIi ns dogme om modsætninger mellem de
vestallierede viste sig ikke at holde sti k!

29 Bent Jensen: »Den lange Befrielse«. s.223-225.

30 Ibid.: s.298-300
3 1 Ibid.: s.300.
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Udvandrerarkivet
på Bornholm
AfLill-May Didriksen

Hjemkommet fra København i 1981 efter
mere end I0 år i hovedstaden med uddannelse og arbejde måtte jeg se mig om efter
e n interesse på Bornholm, som fritiden
kunne gå med. Tidligere bekendtskaber var
for længst gået hen og blevet ikke eksisterende, så det var om at begynde forfra og
gå i gang med noget, der kun ne udfy lde fritimerne.
Da mi n fa r døde i 1978, efterlod han sig
i sin skrivebordsskuffe en stamtavle over
fa milien Didriksen , der stammede fra Aaker. Stamtavlen var udført af arkitekt K.
Thorsen i 1935 og træ ngte til en gen ne mgri bende revision, da den var behæftet med
flere fej l, endda en fejl, som jeg syntes var
særdeles graverende, idet den for talte mig,
at m in egen farmor, som jeg a ldrig havde
mødt, da hun døde allerede i 1921, ikke var
min fa rmor, men at det var hendes søster,
der var fa rmor til mig, og det kunne jeg
ikke rigtig forholde mig til, selvom min farmors søster også va r en elskelig dame.
Derfor tog jeg a llerførst fat på at rev idere
og udvide stamtavlen overfamilien D idriksen.
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LiJl-May Didriksen var Søværnets første kvindelige officer, ansat i 34 år. Som
det fremgår af artiklen e r fritiden benyttet på en stor indsats med at indsamle
data på de tusindv is af bornholmere, der
udvandrede både til A merika, Australien, Sydafrika og andre »eksotiske«
egne i verden.

I m in fars skrivebordsskuffe lå ligeledes
en kopi af et testamente . Testamenter har
det med at blotlægge navne, som man måske ikke kender, e ller som kun svagt huskes. Jeg va r bekendt med, at min fa rmor
havde to yngre brødre, som i tidlig alder
udva ndrede til Amerika og a ldrig senere
vendte hjem, hvi lket jeg i m in barndom
syntes var mæ rkeligt.
Da den nye stamtavle voksede og voksede, gik der meget tid med at få den fø rt
ajour, men samtidig med det arbejde eskalerede, begyndte interessen for Carl og
Axel, min fa rmors to brød re, at melde sig.

LILL-MAY DIDRIKSEN

Hvad fik to så unge mænd til at udvandre
til Amerika? Hvor blev de af? Hvad beskæftigede de sig med derovre? Var de gift?
Havde de børn? Og meget mere.
Og det blev så optakten til en meget lang
og spændende tid med udvandringen til
Amerika!
Jeg havde aldrig nogensinde forestillet
mig, at så godt som al min fritid skulle gå
med at sidde stille og lede efter oplysninger
af alle mulige afskygninger, men det er
det så blevet til. Det har været så spændende, at det til tider har været en hel besættelse. Den ene oplysning har taget den anden med sig, og hele tiden har tankerne
været: kan jeg mon finde flere oplysninger?! ! Trangen til hele tiden at samle og
udbygge materialet har faktisk været som
narkotika for mig.
Kartotek eller arkiv

Det gik meget hurtigt op for mig, at den
opgave, jeg havde indladt mig på af egen fri
vilje, stort set var uoverskuelig! Havde jeg
anet, hvad jeg havde sat mig for, er det ikke
sikkert, jeg havde fortsat med at søge oplysninger om bornholmere, der udvandrede.
Men jeg har vist altid haft gang i store projekter, så da der blev ved med at dukke nye
oplysninger op, var der ingen vej tilbage.
Jeg måtte tage en beslutning!
Nu var spørgsmålet blot: skulle det være
et kartotek med de vigtigste data på hver
enkel bornholmer, der udvandrede, og som
kun jeg selv kunne have nytte af, eller skulle det være et arkiv med forhåbentlig mange
og gode oplysninger, som kunne komme
alle de mennesker til gavn, der søgte deres
familie eller slægtninge i de fremmede
lande?
Det var vanskeligt at tage stilling til, og
jeg havde brug for at tænke mig godt om.
Så i første omgang valgte jeg noget midt
imellem et kartotek og et arkiv: et seddelregister!
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Den ene seddel blev lagt ovenpå den anden i den kommende tid. Alt blev samlet i
en skotøjsæske, men det blev for meget for
mig med alle de sedler. Af natur er jeg et
ordensmenneske, og uorden er et irritationsmoment i min dagligdag. En dag vendte
jeg bøtte på skotøjsæsken og spredte indholdet ud på spisebordet. Og så begyndte et
større arbejde med at sætte sedlerne ind i et
par mapper - efter alfabetisk rækkefølge,
naturligvis ! Se, så begyndte det at ligne noget, der kunne bruges.
Seddelregisteret voksede og voksede.
Der blev brugt mange timer på Lokalarkivet under Bornholms Centralbibliotek, og
hver gang en ny oplysning blev fundet, blev
den indsat i mapperne. Men også de blev
- for små, og sedlerne var uensarteae, så det
stødte mine øjne i den grad, at der måtte
ske et eller andet.
Nu var gode råd dyre. Jeg kunne ikke
blive ved med at lave om på mine systemer,
men hvordan skulle et nyt og forhåbentlig
blivende arkiv så se ud?
Efter en længere tænkepause vågnede jeg
en nat og havde fået ideen! Et »stamblad«!
Et »stamblad« skrevet over hver enkelt
udvandret bornholmer og udvidet med de
bilag, der nødvendigvis måtte komme til,
når nye oplysninger blev fundet.
Der gik en længere periode med først at
konstruere et »stamblad« og derefter overføre hele seddelregisteret til de nye blade.
Det tager sin tid at indskrive ca. 1.200 sedler på en elektrisk skrivemaskine; computeren var opfundet på den tid, men ikke
indkøbt af mig. På det område manglede
jeg vist det, der hedder fremtidsvisioner !
Efterfølgende kan jeg da godt more mig
over min egen stædighed, men dengang var
en elektrisk skrivemaskine en udmærket
anordning efter min mening.

UDVANDRERARKIVET PÅ BORNHOLM

lv!alermester Jensens hustru og.fem bøm. Forrest til venstre sidder minftmnors to brødre, Carl og Axel Jensen,
der udvandrede til Amerika som ganske unge mæ nd. Foto Th. Spefling, Rønne.
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»Stamblad« over
Dorthea Elisabeth Mølle1:

Fornavn:

Møller
Dorthea Elisabeth

Født:
Døbt:

09.12.1867 i Rønne
01.06.1868 i Rønne Kirke

Faders navn~

Faders erhverv:
Moders navn:

Jørgen Jensen Møller
skipper
Karen Anine Christine Dideriksen

Udvandredato:
Bestemmelsessted:
Skibsnavn:

26.05.1891
New York
lsland

Erhverv ved udvandring:

Jomfru

Gift (dato/år/sted):
Gift med:

04.07. 1894 i New York, Amerika
James Hale Chamberlain, født 22.09.1834 i Topsham, Vermont
død 26.04.1919 i New York

Efternavn:

Øvrige oplysninger:
Kilde: Politiets Udvandrerprotokoller 1868· I940.
Husholderske. Efter besøg igen udrejst 16.06.1894 til New York med "Amerika".
Frue. Gift Chamberlain.
Efter besøg igen udrejst 05.10.1897 til New York med "Island".
Frue. Gift Chamberlain.
Efter besøg igen udrejst 05.09.1900 til New York med "Island".
Frue. Gift Chwnberlain.
Efter besøg igen udrejst 28.06.1906 til New York med "United States".
Opholder sig i Brooklyn og gift med Jarnes Chwnberlain ved moderens død (1910).
Kilde: Rønne Byfoged Arkiv.
Frue. Gift Chamberlain.
Efter besøg igen udrejst 30.10. 1924 til New York med "Oscar li".
Frue. Gift Chamberlain.
Efter besøg igen udrejst 26.09.1928 til New York med "Oscar li".
Dorthea Elisabeth Chamberlain, født Møller døde 12.12.1937 i New York.

Ingen oplysninger kommer af sig selv - så
der må graves i alt tilgængeligt materiale

Vi er meget heldigt stillede i Danmark nu
om stunder at kunne trække på så mange
forskellige kilder. Men det var anderledes
for 25 år siden, da j eg startede arkivet op.
D a var der ret skrappe regler for, hvad der
fn åtte offentliggøres. Arkivloven var en lov,
der satte grænser. Der blev værnet om det
en kelte menneskes privatliv, og der var
fastsat tidsgrænser for, hvornår de forskellige informationer måtte oplyses. Det står
tydeligt i min erindring, da Danmark indførte cpr. nr., og dette nummer skulle følge

det enkelte menneske. I mange år måtte
man ikke se arkivalier, hvori der var angivet cpr. nr., for det var en identifikation. Det
er stadigvæk i mange sammenhænge ikke
tilladt at se oplysninger, hvori cpr. nr. indgår, men der er lempet meget på reglerne
gennem tiden.
Ved den store udvandring havde det været vældig godt, hvis den rejsende havde
kunnet identificere sig med sit eget nummer. Men sådan skulle det altså ikke være,
og det har givet mig rigtig mange timers
hovedbrud.
På et tidspunkt rejste så mange mennesker fra Danmark, at politiet åbenbart ikke
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længere kunne overskue udrej sen. Derfor
blev Politiets Udvandrerprotokoller oprettet. Det skete i midte n afåret 1868. Før den
tid skal ma n være særdeles heldig med at
finde frem til de mennesker, der forlod
Danmark og hvornår. Nok hed det sig, at
der sku 1le meldes afgang fra det sogn, hvori
man boede, til det nye sogn hvor man flyttede hen, men det er bestemt ikke alle, der
har været lovlydige på det område. Som oftest henvendte man sig til præsten eller degnen, som derpå skrev afrejsen ind i pas- og
tyendeprotokollen, men enten har det været
glemsomhed, eller også ha r det været med
fuldt overlæg, at det ind imellem ikke fandt
sted. Det kunne tænkes, at der var en straf,
man ville undgå og derfo r forlod sognet i ly
af natten uden at oplyse noget om, hvor i
verden man rejste hen.
Gennem mit arbejde med udvandringen
fra Bornholm er det sket adskillige gange,
at jeg har fundet oplysninger om bornholmere, der døde i Amerika, hvor end ikke
afrejsen fra Born holm var oplyst.
Så kan det være vanskeligt overhovedet
at være sikke r på, at man har fat i den rigtige person.

Hvad satte hele den store udvandring
i gang?
Guld! Der blev fundet guld i Californien i
nærheden af byen Stockton i 1848.
De første bornholmere, der kom til området, var søfolk, som enten var rømmet fra
deres skibe eller bare va r afmønstret. Der
findes enkelte beretninger om deres slid
med at finde og vaske guld, men rygterne
om guldforekomsterne bre dte sig over hele
verden i stor hast, og eventyrlystne mænd
brød op fra deres respektive hjemegne og
drog mod Stockton.
Guld og ædelstene samt udsigten til rigdom og måske berømmelse har altid trukket i mennesker, og g ik det godt, så kunne
man i ro og mag se en god fremtid i møde.
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Men for størstepartens vedkommende blev
det en skuffelse. Det var ikke alle, der kunne bukke sig ned og tage gu ld op fra gade rne, som nogle annoncer fortalte om.
Var guldgraveren heldig at finde blot lidt
guld, så skyldte han sikkert allerede så meget væk for køb af hakke, skovl, vaskebalje
til guldet, køkkengrej og telt, at han alligevel var på bar bund, når han fik betalt sin
gæld. Blev der alligevel lidt guld ellerpenge
ti I overs, var han et le t bytte for andre gu ldjægere, der ikke g ik af vejen for både at
stj æle og slå ihjel. D er findes beretninger
om nogle af de første bornholmere, som
nåede guldområdet i Californien. Her fortæ lles bl.a. om, at enkelte blev frastjålet alt,
hvad de møjsommelig havde fået oparbejdet af kapital.
Selvom Amerika var det sted i verden,
der tra k mest i udvandrerne, må man ikke
g le mme at Australien, Canada, Argentina,
Brasilien, New Zeala nd og Sydafrika også
var rejsemål for udvandrere, men i betyde1ig mindre grad.

Mormonern es udvandringfra Bornholm
Nogle af de fø rste udvandrere fra Bornholm ti lhør te Jesu Kristi Kirke af Sidste
D ages Hellige.
Medlemmerne af denne kirke bl iver sommetide r ka ldt fo r mormoner.
Den nye kirke begyndte deres missionering i juni 1850 i Dan mark. Samme å r blev
15 personer døbt ved nedsænkning i Øresund, og ikke la ng tid derefter, allerede i
l 85 1, a n kom den første missionær til Bornholm. I løbet af ganske kort tid opstod der
en me nighed, der fort rinsvis havde deres
med le mmer i områ derne Aaker, Vestermarie, Nyla rs og A rnager. Da dåben foregik ved nedsænkning i vandet, blev Amager brugt som dåbssted de første år. Men
mormonerne fik en ikke særlig blid medfa r t, og det skyldtes for en stor del, at deres
re ligion ti llod en mand at tage sig mere end
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en hustru. Den ordning fa ldt aldeles ikke i
god jord i Danmark og bestemt heller ikke
p å Bornholm, så de mennesker, der lod sig
omvende for at blive døbt, måtte lide den
tort at blive efterstræbt. Blev der holdt re lig iøse møder rundt om i de små hjem, var
der stor sandsynlighed fo r, at de bornholmere, der var mest imod den nye trosretning, mødte op udenfo r de steder, hvor møderne fa ndt sted og kastede med sten, så
v induesruderne knustes.
I Bornholms Avis- og Avertissements
Tidende er der i perioden 21. oktober 1851
til 6. februar 1855 8 små avisomtaler, der
med tydelighed fortæller om bornholmernes opfattelse af mor monerne og deres religion.
På et tidspunkt fik mormone rne på Bornholm nok af den til tider voldsomme uro og
fo rfølgelse, og da deres tro har været stor
og overbevisende, begyndte fa mil ierne at
tale om at udvandre til det nye land Amerika, hvor staten Utah va r blevet udpeget til

at skulle være sam li ngssted for hele ve rdens mormoner.
Det må have været en hå rd tid fo r de
bornholmske mormoner at skulle bryde op
og rej se til et helt ukendt la nd, og samtidig
vide at de aldrig mere skulle gense forældre
og søskende.
Di sse meget tid lige udvandringer ti l
Amerika ved man fa ktisk en hel del om i
dag, fordi kirken havde de res egne udvandrerskibe. Hvert hold mormoner, der blev
sej let den lange vej over til Amerika med
sej lskibe, fulg tes med rejsefæller og trosfæller fra de andre nordiske lande for at få
skibene fyldt op. K irken lod udskrive passagerlister med nav n, antal leveår, erhverv
og hvorfra de rej sende kom. Derfor har
ma n kunnet finde fre m til de mormoner,
der var født på Bornholm eller i det mindste
havde deres sidste opholdssted på øen. Problemerne var, som så mange gange fø r, at
den enkelte rejsende ikke skulle oplyse fødselsdag, år og sted på Bornholm, men blot
sidste opholdssted. Det har givet mig mange hovedbrud at få sat de rigtige mennesker
til at udrejse. For på den tid brugte man
dre ngenavne som Ha ns, Peter og Anders
tillige med K irstine, C hristine og Caroline
som pigenavne til mere end halvdelen af
øe ns børn. Ikke ma nge fa m ilier her på
Bornholm havde udprægede eller speciel le
nav ne. De fleste hed Jensen, Pedersen og
Ha nsen, hvor så pigerne, for at gøre det
endnu mere kompliceret, fik faderens fo rnavn og blev kaldt Jensdatter, Pedersdatter
og Hansdatter, og hvor efternavnet ku n
sjældent blev anvendt.
Da jeg begyndte at inte ressere mig fo r
udvandringen fra Bornholm, var det kun
muligt at finde mormone rnes navne, hvis
de havde meldt afga ng ti I præsten eller degnen i det pågældende sogn, hvor de opholdt
sig. Men jeg var så heldig, at der bla ndt
Bornholms Slægtshistoriske Foreni ng (senere omdøbt til Born holms Slægts- og Loka lhistoriske Forening), va r et medlem med
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stærk tilknytning til mormonkirken i R ønne. Det lykkedes mig at få tilladelse til at
sidde i kælderen under kirken på Herman
Blemsvej i Rønne i flere dage og studere
medlemsprotokollen over mormonerne på
Bornholm fra dengang, det hele begyndte,
og via de oplysninger, som j eg havde brug
for, var det muligt at finde frem til familiernes sammenhæng. Det var alligevel ret
besværligt, fordi pattebørn ikke blev anført
ved udrejse, og mange af børnene var pludselig blevet yngre end deres faktiske antal
leveår. Det var spørgsmålet, om faderen,
der skulle indskrive familien , kunne huske
børnenes alder, for dengang var der meget
ofte store børneflokke med op til 8-10 børn
i hver familie. Det kunne også hænde, at
man gerne ville skorte lidt på billetprisen til
Amerika, da børn under en bestemt alder
fik rabat på billetprisen. Lad mig skynde
mig at tilføje, at nøj agtig det samme gjorde
sig gældende på de skibe, der sejlede med
alle de andre udvandrere. Kunne man komme til at slippe lidt billigere med billetten,
gjorde det bestemt ikke noget. Mange gange har j eg siddet og ledt efter mindreårige
børn, som faktisk var både 3 og 4 år ældre
end det, der stod i passagerlisterne, og så
blev det til virkelige udfordringerne. Der er
sågar sluppet børn med til Amerika, der
aldrig har været indskrevet til udvandring.
Komplikationerne har været mange, men
de er hen ad vejen heldigvis blevet løst. På
et tidspunkt så det virkelig meget sort ud at
få en enkel pige på ca. 12 år placeret i den
rigtige familie. Der gik lang tid med at revidere og krydsrevidere mine notater, indtil
der pludselig viste sig en løsning. Pigen
havde mistet sin far, og moderen havde giftet sig igen, så da pigen rejste til Amerika
sammen med sine yngre søskende, der var
af moderens andet ægteskab, blev stedfaderens navn brugt som pigens efternavn for at
gøre det hele lettere for familien. Så er det
om at være vedholdende med sine søgninger og ikke give op. Men det er jo også det,
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der giver kolorit og spænding, ikke at v ide,
hvor man ender henne.
Ethvert skib der farer til søs, skal skrive
logbog over hændelser undervejs. Således
opfyldte mormonskibene også deres forpligtigelser, idet der for hver rejse blev skrevet om fødsler, vielser ombord blandt passagererne, om udbrud af smitsomme sygdomme, så som tyfus, og om dødsfald.
I de tidligste år af den store udvandring
foregik al sejlads med sejlskibe, og en overfart fra Danmark til Amerika kunne tage
adskillige uger, ja måneder, hvis vejret
ikke var gunstigt. Opholdet under dæk i
dårligt vejr har været ganske forfærdeligt.
De sanitære forhold har været uden sidestykker, idet al nødtørft foregik i trækar eller træspande. Intet rindende vand og ingen
vask af hverken personer eller tøj . Lus og
lopper havde kronede dage og var næsten
faste gæster i sengene og på kroppene.
Samtidig har søsygen været udbredt, og
med den lugt sådanne opkastninger kan
medføre, må det virkelig have været en lidelse at være sammen med så mange mennesker.
Det er intet under, at gamle mennesker og
små børn bukkede under i de omgivelser.
Læser man beskrivelserne fra de forskellige
rejser, findes der næsten ingen overfarter
uden at døden har været ombord i skibene
og taget for sig af svage og syge emigranter.
Ved dødsfald ombord var der ikke mulighed for at opbevare de afdøde, og begravelsen måtte foregå i havet, hvilket kan virke
meget skræmmende. Der er særlig en episode fra et af de første mormonskibes
rejser til Amerika, der har prentet sig ind i
mit hjerte. En mindreårig bornholmerpige
døde undervej s. Man var kommet så langt
på rejsen, at land var i sigte. Derfor blev det
besluttet, at bringe pigen iland og begrave
hende. Det i sig selv var jo meget betænksomt af skibets kaptajn. Der blev sat en
båd i vandet, og pigen blev bragt ind til
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bredden. En grav blev i hast gravet - ikke i
jord, men i en sandbanke, - for det var
ud for Mississippifl.oden. Beretningen fortæller ikke noget om, hvem der har været
med i båden. Men begynder man at tænke
over valget af gravplads til den lille pige, så
skal der ikke megen fantasi til at forestille
sig, at når tidevandet stiger og falder, vil
hun hurtigt blive ført ud i havet og forsvinde! Navne på de døde ombord er ikke altid
medtaget i skibets logbøger, men måske
kan man være heldig at finde dem på anden
måde; måske ved at læse dagbøger, som
nogle af de rejsende heldigvis skrev undervejs.

Udvandringen før 1868.
Det frustrerede mig i den grad, at de første
bornholmere, der udvandrede, blot rejste
ved at melde afgang fra sognet, de boede i.
Eiier gjorde de? Det er sikkert sket mere
end en gang, at »en forglemmelse« har været gennemtænkt.
På et tidspunkt var jeg så heldig at møde
den nu forhenværende leder af Udvandrerarkivet i Ålborg, Henning Bender og
hans hustru på Lokalarkivet. Jeg må sandsynligvis have klaget over min manglende
viden om de bornholmere, der udvandrede
før 1868, for på forunderlig vis fortalte
Henning Bender mig, at han måske kunne
afhjælpe nogle af mine frustrationer. På
Udvandrerarkivet i Ålborg havde man nogle film over den indirekte udvandring fra
Altona, nær Hamburg i Tyskland, hvorfra
mange rejste. Jeg var bekendt med, at der
fandtes to forskellige rej semåder: den direkte, som udgik fra København, og den
indirekte som meget ofte udgik fra Altona
over Hull i England eller over Liverpool,
ligeledes i England. Det var absolut ikke
normalt, at Udvandrerarkivet i Ålborg udlånte de omtalte film, men da jeg boede så
langt væk som på Bornholm, ville Henning
Bender gøre en undtagelse, mod at jeg hur-
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tigst muligt returnerede fil mene. Det va r
som o m en appelsi n dumpede ned i mi n
turba n!
Og så sad jeg igen mange dage på Lokalarkivet og kørte filmene igennem. Der
var gevi nst adskillige gange, og jeg fik heldigvis en hel del bornholmere føjet til mit
ark iv. I det hele taget har jeg haft megen
gavn afat korrespondere med Udvandrerarkivet i Ål borg. De ligger inde med de mest
spændende dansk-amerikanske aviser, man
kan t ænke sig, blot ærgerlig t at aviserne
ikke er fi lmet, for der er guldgruber af oplysninger at komme efter.

Udvandringen efter 1868
Ved i11dfø relsen af Politiets Udva ndrerprotokoller i midten af 1868 blev det betydelig
lettere at finde frem til den enkeltes udva ndring. Der skulle oplyses navn , fødested
eller s idste opholdssted, alder og erhverv.
Samtidig blev der skrevet kontrakt på rejsen
ti l bestem melsesstedet. Kontraktnummeret
var det samme for hele fam il ien, hv is den
rejste sam let. Men al I igevel va r der faldgruber, for det nav n man oplyste, k unne være
et af mås ke fem fornavne, og moderens efternavn var ikke hendes døbenavn, når hun
var g ift, men derimod mandens, så det har
ofte været et sandt puslespil, at få styr på
enkeltper sone r, såvel som på familier.
Takket være Udvandrerarkivet i Å lborg,
blev Politiets Udvand rerprotokoller affotograferet og kopier sat til salg. Der gik he lle r
ikke lang tid, før Lokalarkivet købte materialet, og det kan vi i dag takke daværende
leder af Born holms Centralbibliotek, overbibliotekar H. C. Larsen for. Han var i den
grad Lokalarkivet en god mand, og ma n
kan rolig t sige, at netop det arkiv va r »hans
barn«. H.C. Larsen interesserede sig meget
for lokalområdet Bornholm og det lokale
stof, og han va r stor fortaler for at tilføre
ark ivet så m ange arkiva lier og hjælpemidler som muligt. Det va r også H. C.'s fo rtje266

Navn:
Erhverv:
Hvor født eller sidste opholdssted:
Antal år:
Bestemmelsessted:
Kontrakt forevist (udvandret):
Udvandrerskibets navn:

Rasmussen. Hans J.
Tyende
Bornholm
22
Spencer, Iowa
3/3-1882

"Geiser"

Ove1111æv11te var alt hvad en udvandrer skulle oplyse
til Politiets 11c!vc111c!re1protokolle1: Det er udjill disse
sparsomme oplys11inge1;jeg har 111åttetfi11deji-e111 til
hver enkelt person, og i sagens 11at11r har det været
lidt a.fet større »pusle~pil«.

neste, at ha n lod to langtidsledige trække
a lle de oplysninger ud , der var at hente om
de mennesker, der udvandrede fra Bornholm. Alene det var et stort arbejde, da politiets arkiv rummede mere e·nd 300.000
indskrivninger. Udtrækkene blev indskrevet på kartotekskort, og det er så g rund laget for mi t videre arbejde.
Et særl igt rum bag Lokalarkivet blev indrettet til de arkivalier, som enkeltpersoner
e lle r fo reninger til stadighed afleverer ti l
g læde for eftertidens slægtsforskere og andre, der kan få nytte af det. Her ka n man
dy kke ned i ensartede og pænt mærkede
kasser og studere indho ldet, der strække r
s ig over a lverdens interesseområder. Udva ndringen e r bestem t ikke nogen undtagelse, og jeg har da også fundet både rejsebeskrivelser, am erikans ke b reve sendt til
fam i I ien herhj emme og meget andet releva nt m ateria le.

Da bornholmerne rejste ud
- rejste svenskerne ind
Fi lmen »Pelle E robre re n« er en fa ntastisk
dejlig fi lm! O g det er filmen »Udvandrerne« også. De giver hver på deres måde et
indblik i, hvor dårl igt det g ik i det sydlige
Sverige med hensyn til at skaffe både mad
og arbejde i slutn ingen af 1800-ta llet. Værst
stod det ti l i Skåne , Ha lland og Blekinge.
Su lten og nøden var stor, og mange fami-
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lier kunne ikke skaffe penge nok til billetterne til Ameri ka fo r a t kom me væk fra den
fattige hverdag. Hvad gjorde de så? De så
sig om efter et sted, der lå nærmere, hvor
tilværelse så mere tålel ig ud.
Så da born hol merne udvandrede til Amerika - indva ndrede svenskerne til Bornholm!
Over lang tid ankom der svenskere ti l
øen, nogle som sæsonarbejdere, der igen
rejste ti lbage til Sverige efter en sommers
arbejde; andre slog sig ned permanent og
b lev efterhånden integreret i det bornholmsk e samfund . De svenskklingende navne
b lev mere eller mindre udfaset og erstattet
af danske navne. For nogle svenskeres vedkommende var hovedformålet at tjene penge så hurtigt som muligt, fo r derefter igen
at forlade Bornholm og rejse til Ameri ka.
For det meste beholdt de svenskere deres
føde nav ne, og da de rejste videre, var de
forholdsv is lette at få øje på i Politiets Udvand rerprotokoller. Men der var nu også en
del svenskere, der efter flere år på Bornholm, a lligevel valgte at udva ndre. De
svenskere havde i den forløbne tid ofte stiftet fami lie og endog giftet sig med en bornholmsk ægtefæl le. Børnene i ægteskabet
blev ikke så sjældent døbt med danske navne, og hvis ikke husfaderen havde ændret
sit efternavn J6nsson eller Pettersson til
Je nsen eller Petersen hen ad vejen, så blev
børnene som oftest døbt med det danskklingende efternavn.
Derfor kan det de n dag i dag være ret
vanskeligt at gennemskue at for eksempel
en mand, der udvandrede under navnet
Niels Jensen, som jo er et pære dansk navn,
faktisk dækker over en svenskfødt mand
ved navn Nils J6nsson. Men da jeg har valgt
at medtage alle, der udva ndrede fra Bornholm i arkivet, så måtte der oprettes en særskilt afdeling, hvor de svenske udvandrere
kunne få deres plads. Derfor er Bornholm
blevet det område i Dan mark, hvorfra der
udvandrede flest pr. 1.000 indbyggere.

Avisernes righoldige oplysninger
Forstå det, hvem der kan! Aviserne er hastigt på tilbagegang til fordel for Internettet. Naturligvis lever vi i en anden tid nu,
end da vore bedsteforældre og forældre levede, men havde den trykte avis ikke været
opfundet, var mange oplysninger gået tabt.
Derfor er det et sandt eldorado af info rmationer, der ligger i de tre bornholmske dagblade.
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!p. .\)elten.
Det var ikke alle der havde e11 »rig onkel« i Amerika, 111e11 det ser ud til, at frk. Clausen hørte til d e
heldige.

Helt tilbage fra 1828 og op til vore dage
er aviserne udkommet og samlet sammen,
så der ligger et eksemplar af hver avis i Loka larkivet. A lverdens informationer af international, national og lokal karakter stilles til rådighed fo r de mennesker, der søger
oplysninge r om tidligere tider. Således er
da også mange oplys ninger om de bornholmske udvandrere fundet i aviserne og
tilføjet Udvandrerarkivet på Bornholm. Det
har taget år, at gennemlæse aviserne, og der
er stad ig aviser, der skal læses, men det går
ligeså langsomt fremad.
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Returbreve
En af de første gange jeg faldt over ordet
returbreve var i Bornholms Avis og Avertissementstidende, da jeg sad bøjet over en
af de utallige gamle aviser, som gennem
årerne er blevet pløjet igennem. Avisen var
fra et af de første år i 1860'erne.
Det viste sig, at familierne rundt om på
Bornholm i mange år naturligvis havde
korresponderet med deres respektive
mænd, brødre eller m åske med en forlovet,
som var sømand. På de tider var der ingen
telegrafforbindelse til rådighed ude på de
små steder, hvor skibene ankom, og skulle
familien i forbindelse med sømanden, måtte der skrives rigtige breve. Let var det ikke
at opretholde forbindelsen, og det må konstateres, at brevene kunne være længe undervejs, og det skete da også, at et brev
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Bornholms Avis annoncerede med returbreve. Tæ nk
at man skulle beta/efor at få sit eget brev tilbage.
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ankom til det pågældende modtagersted
lang tid efter, at sømanden og hans skib var
afsejlet mod en ny destination. Så måtte
selv samme brev returneres til afsenderen,
hvis der i det hele taget var skrevet afsender
på. Der kuMe gå måneder, før brevet igen
nåede Bornholm, og da var det, at Bornholms Avis og Avertissementstidende engang imellem bragte en liste over breve, der
var kommet retur.
Da bornholmerne udvandrede, var der
naturligvis mange breve, der krydsede de
store have både fra familien herhjemme,
men også fra dem der drog ud. Også disse
breve ser man komme tilbage til Bornholm,
fordi de ikke har kunnet blive afleveret. Årsagerne kan have været mange. Den, der
skulle modtage brevet var rejst et andet sted
hen og havde ikke »meldt flytning«. Mange
mennesker rejste bare uden at fortælle, hvor
de agtede sig hen. Andre døde og blev begravet, uden at familien hjemme på Bornholm nogensinde blev underrettet. Det sidste hørte nok de tidligste tider til, da man
endnu ikke havde helt styr på »infrastrukturen«, og derfor er j eg et par gange faldet
over små notitser i et af de bornholmske
dagblade, der fortæller, at man savner efterretning om en eller flere personer, som
herefter betegnes som forsv undne eller
»borteblevne«.
Nåede de returnerede breve igen til Bornholm, kunne man så gå ned på bladets kontor og få sit eget brev udleveret mod betaling! Sådanne breve kunne være år undervej s, og modtageren fik naturligvis aldrig
kendskab til indholdet.
Betydningen afordet »bortebleven«
Som oftest høres ordet »bortebleven« i forbindelse med en sømand, der forliser og
bliver ude på havet, men faktisk havde ordet også stor betydning under udvandringen. Hvis en lovformelig gift hustru havde
en mand, der rejste til Amerika for at søge
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Forsvundet i Amerika.
I »Statstidende« indstæ vnes en
Bornholmer, Anton Sig[ red Petersen, d er i 1873 rejste til Amerika, og som man ikke h ar hørt fra
i 46 Aar. Hvi s Manden lever, er
han nu over 90 Aar. Han skal møde paa Domhuset i N exø den 15.
November i Anledning af, at hans
Slægtninge kræver 7887 Kr" der
indestaar i Aakirkeby Sparekasse
paa hans Navn, udbetalt.
Her er blot et eksempel pc/ e11 forsv1111de11 boml10l111e1: Med jævne mellemrum blev der i11d1ykket notitser 0111forsvund11e eller borteblevne perso11e1: Som
oftest skete det i forbindelse med forældrenes død
lier/ije111111e.

Flere gange erjeg fa ldet over oplysninger
om mænd, der over hals og hoved er udvandret, fordi de har gjort.en pige med barn.
Og hvordan kanjeg så vide det?
I kirkebøge rne findes af og til en bemærk ning om, at der ved barnets fød sel er
udlagt en barnefader, der for længst er rejst
til Amerika! Eller en mand er blevet ud lagt
som værende far til det ufødte barn, og at
han ikke ønsker at gi fte sig med barnets
moder. Så var det vist bare om at tage benene på nakken og komme af sted, og så
ka n der stå som bemærkning ved barnets
fødse l: rejst, hvorhen vides ikke!
Der ka n natu rligvis være forskellige måder at komme af sted på. Det kan være frivilligt, men det kan også være ved tvang.
Foregik det frivi lligt, var manden måske
i stand til selv at betale bi lletten ti l Amerika, ellers måtte han ud at låne sig frem hos
gode venner eller fami lien, for så senere at
tilbagebeta le pengene.

~orn ~oltn~ ~fbiØ
og

arbejde nogle år, og han aldrig mere dukkede op herhjemme eller lod høre fra sig, så
skulle der gå rigtig mange år, før hustruen
kunne få sk ilsmisse og gifte sig igen.
Så længe der ikke fa ndtes papirer på at
manden var død og begravet, måtte hustruen
gå i uvished og vente, ikke kun på at få manden »mortificeret«, men også vente på de
penge til underhold, der aldrig dukkede op.
Mere end en gang har jeg kunne læse i de
bornholmske fo lketællinger, at hustruen
med sine børn levede af fattighjælp herhjemme, fordi manden aldrig lod høre fra sig.
Enkeltbillet til Amerika

Det er ikke så lidt, man få r kendskab til, når
man gennem 25 år har beskæftiget sig med
udvandringen fra Bornholm.
'
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Unbmetning fra.@ifibets IT;ører jprunget
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'.!len artiøbe\5 O:orælbre en: bofibbenbe
i <suanefe, {juor O:abmn er BWer.
Man kan kun gisne 0111, hvad der /iar fået en ung
bomliolmsk mand til at springe overbord fra udvandrerskibet >> Thi11g valla«.
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Men det kunne også hænde, at det var en
meget vred »komme nde svigerfa r«, der betalte billetten med den klausul, at han al drig mere v ille se den formastelige for sine
øjne!
And re tilfælde, hvor »enke ltbilletten til
Amerika« blev brugt, var af myndighederne. En person, der havde forb rudt sig mod
loven, kunne det være godt at slippe af med,
så i stedet for at have ham til at sidde i fængsel over lang tid og »bespise ham«, blev det
indimellem til denne enkeltbillet. Så var
man af med ham! Til gengæld blev Amerika
i perioder oversvøm met med disse ikke ønskede personer, som kom til rejsende fra a lverdens lande, indtil myndighederne i Amerika fik nok, og satte en stopper for det.
Hjælp til de bornholmske efterkommere
i udlandet
Loka larkivet har gennem mange år besvaret breve fra efterkommere af bornholmere,
der ud vandrede. Efte rkommerne har fortrinsvis bedt om oplysninger på oldeforældre, bedsteforældre eller slægtninge, og en
dag for ca. 20 år siden spurgte Sigrid Eliasen, som bl.a. forestod Lokalarkivet, om j eg
ikke kunne besvare et brev, der var kommet
fra Amerika. Oplysni ngerne blev trukket
frem, besvaret og sendt, men der kom jo
flere breve, og pludselig befandt j eg mig
midt i en større korrespondance med mennesker, jeg ikke kendte. Det var spæ ndende
hver gang at se, om det lykkedes at fremdrage de oplysninger, der blev spurgt efter.
Alt dengang fo regik pr. brev, men senere
hen begyndte fores pørgslerne også at dukke op på min private mailadresse. Det viste
sig, at mit navn og m in mailadresse »cyklede« rundt blandt slægtsfo rskere i A merika. Så gennem de sidste 20 år har jeg besvaret omkring 180 henvendelser. Det har
været rigtig lærerigt, og desuden har jeg på
den måde modtaget mange nye oplysninger
om bornholmere, der udvandrede.
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Udelukkelse affamiliemedlemmer
Hv is ma n går i gang med slægtsfo rskning,
må man gøre sig helt klart, at der kan fremkomme oplysninger, som aldrig før har været omta lt i fa milien. D et være sig a lt fra
børn, født udenfo r ægteskabet, et familiemedlem der har siddet i fængsel af en eller
anden årsag, j a selv voldtægt og mord ka n
komme til overfladen.
Her er et eksempel, jeg selv har været vidende til.
Som så ofte før gik j eg en eftermiddag
for nogle år siden op på Lokalarkivet. Der
sad et par yngre mænd og ta lte amerika nsk
sa mmen. Det v iste sig, at det va r amerikanske soldater udstatione ret i Tyskland. Den
ene af dem, som bar det bornholmskklingende efternav n Bidstrup, havde en forfader, der va r født på Bornholm, og som var
udvandret til Amerika. Nu v ille den amerikanske soldat gerne vide lidt mere om slægten , og før jeg vidste af det, var jeg dybt
involveret i at hjælpe med at finde frem til
de ønskede oplysninger.
I nogle optegnelser, som han brag te med
sig, stod der, at den udvandrede hr. Bidstrup va r blevet gift på Bornholm og havde
fået en datter. Med disse nyttige oplysninger til rådighed var det let at fi nde datterens
fødsel og mode re ns nav n. Me n det, som
amerikaneren ikke kunne forstå var, at lu-.
Bidstrup var taget til A me rika ale ne og
havde efterladt kone og barn på Bornholm.
Måske var hans første kone død? Men hvad
så med ba rnet? Samme hr. Bidstrup g iftede
sig i Amerika, og det va r derfra amerikaneren stammede.
Meget hurtig t stod det klart, at hr. Bidstrup var blevet udlagt som ba rnefader.
Han var aldrig blevet g ift med pigens moder. Det i sig selv var en slem streg i regn ingen for amerikaneren at høre. Man ku nne
tydeligt se på ham, at den oplysning ikke
bekom ham vel. Jeg fortsatte min søgen efter pigen og måtte for anden gang forklare
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amerikaneren, at der var endnu en oplysning, der måske ikke var den bedste for
ham. Han så ikke særlig glad ud, da den
meddelelse kom. Hr. Bidstrups datter udenfor ægteskab var blevet mor i en meget ung
alder, og også her var der tale om en udlagt
barnefader! Der gik ikke ret lang tid fra den
oplysning blev givet, til de to amerikanere
pakkede sammen, brød op og forlod Lokalarkivet. Havde jeg vidst, hvad jeg senere
skulle fremdrage af oplysninger, bu rde jeg
aldrig have tilbudt yderligere assistance.
Men bordet fangede og nogle dage senere
søgte jeg videre, som jeg havde lovet. Det
viste sig, at datteren havde fået i alt 6 børn,
hvor kun det første af dem havde hr. Bidstrup som far. Alle 6 børn var født udenfor
ægteskab og der var udlagt flere forskellige
barnefædre. Det var bestemt ikke med glæde, jeg mailede disse oplysn inger ti l den
unge amerikaner, og natu rligvis hørte jeg
aldrig mere fra ham.

<.notttftolm~ ~ibenbe
Død i USA
Det danske B rodersamfund
Amerika meddeler. a t Rud()'lf Ko·
foed, New York. er afgået ved død.en som følge af en hjertelidelse 78 år ga.mmel.
Afdøde, der var født i Rønne,
havde boet i New Yor.k i ca . 30 år,
og han havde siden 1929 været

medlem af brode rsamfu ndet, hvor fra han fiir det bedste eftermæle.
Igennem mange år kunne man læse dødsannoncer i
d e bomltolmske aviser over bomltolmere, der døde
i Amerika eller i et qfde andre lande, It vortil de udvandrede. Fa milie11 lterltje111111e delagtiggjorde øens
befolkning i tabet af deres kære, også selvom der
var gået mange år s iden de f orlod Bornltol111.

,

For et par år siden gik jeg som så mange
gange før en tur på Lokalarkivet for om
muligt at finde nye oplysninger om de bornholmske udvand rere. I arkivet sad et ægtepar fra Ameri ka, der var ankommet ti l
Bornholm et par dage i forvejen. Søde og
behagelige mennesker der fortalte, at de
havde været ru ndt på øen og var meget begejstrede for naturen og de små huse ved
vandet, men de var kommet til Bornholm
for at finde oplysninger om fruens bedstefar, der var udvandret til Amerika og havde
stiftet famil ie derover. Nu var de opsatte på
at finde yderligere oplysn inger på Bornholm og måske finde frem ti l, hvad der
havde drevet deres bornholmske udvandrer
til Amerika, for her var da så ganske dejligt
over, mente de.
Dagen i forvejen havde de besøgt en mølle i Aakirkeby, hvor fruens oldefar havde
arbejdet indtil sin død. Det var tydel igt at
høre, at de var stolte over, at møllen havde
været omdrejningspunktet i oldeforældrenes liv.
En journalist havde allerede fået færden
af en god hi storie, og der ville blive bragt et
stykke i avisen dagen efter. Nu sad de så i
Lokalarkivet for at fi nde oplysninger, de
kunne hæfte på deres slægtshistorie. Havde
jeg mon mulighed for at hjælpe dem lidt? Jo
da, det skulle nok kunne lade sig gøre, så vi
gik i gang sammen. Før de rejste til Bornholm, havde de i Amerika været på nettet
for at finde Iidt frem, og det var absolut ganske fint. l nternettet er blevet et fantastisk
hjælpemiddel, også hvad slægtsforskning
angår, men i dette tilfælde skulle det vise
sig, at ægteparret var kommet gevaldigt på
vildspor!
Med de oplysninger jeg fik til rådighed,
som var et udtræk fra internettet, gik jeg i
gang med opgaven. Men jo mere jeg søgte,
desto mere mistænksom blev jeg, for uanset hvad jeg trak frem af oplysninger, var
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det i hvert fald ikke den pågældende mølle,
jeg kom frem til.
Da jeg havde krydsrevideret mine egne
udtræk fra kirkebøger, folketællinger og
skifter, viste det sig, at der fandtes to mænd
med samme navn, og de var begge to udvandret til Amerika med få års mellemrum.
Det amerikanske par var kommet i uføre
ved at slå ned på den første person med det
famøse navn, de søgte.
Så nænsomt som muligt måtte jeg fortælle dem - og dokumentere - at der ikke
havde været nogen oldefars mølle i deres
slægt! Og at deres navngivne bornholmer,
der udvandrede til Amerika, var søn af en
enlig, ugift kvinde!
Der blev ganske stille i Lokalarkivet, og
bestyrtelsen og skuffelsen var tydelig at
spore i deres ansigter. Fruen var nær ved at

en

®rnI'be nogm fenbe eller oibe, ~oor
~ame beb 91atm

:Xnhrra 10iittbtrg,
f

~ornqolm og om gat tjent
i ~jøbenfjaon i ~auenbelftræbe . i
'2larene 1866-67 og 68, op~olher fig;

føbt paa

ba QUI\ i ~en~olb til 2øtte f?al tJærc
min nærmefte ~rbittQ, ønffer jeg fnareft
muligt alle be O;>l~~ninger om §enbe,
jeg fan faa, bog ~elft fBretJ fra ijcnbc

teio .

IDhn ~Inte6fe er:
\mr. ~briftiøu (løttftn,
in core of ID?r. ~an~ .Panfen,
292 ®tate ®tr.
91ellJ :;3erie~,

ITTott~ ~merifa.
Eftersøgningen erfra 1896. Man må sige til Christian Hansens ros, at han hm-fastholdt sit løfte til
Andrea Viinberg, om at hun skal arve ham.
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briste i gråd, og ægteparret pakkede meget
hurtigt sammen og forlod arkivet. Jeg for
min part var naturligvis ked af det på deres
vegne, men jeg følte, jeg måtte være ærlig
over for dem.
Der gik nogle måneder. Så en dag modtog jeg en mail fra ægteparret i Amerika.
De var kommet tilbage til deres hjem og
havde haft tid til at sunde sig ovenpå den
oplevelse, det havde været at finde ud af, at
den oldefar, der skulle have arbejdet på en
mølle, ikke havde noget med familien at
gøre, og at der i stedet var tale om en ung
kvinde, der var kommet uheldigt til en søn,
uden at være gift. Den oplysning havde
rystet dem og havde været vanskelig at kapere.
Så internettet er en fortrinlig måde at
søge oplysninger på, men indenfor slægtsforskning som indenfor så mange andre
områder må man hele tiden kontrollere sine
oplysninger. Og det er desværre ikke første
gang, jeg har hørt tale om, at der er gået
totalt kludder i slægten, ved at der er blevet
fundet en »forkert forfader«.
Interessen for Udvandrerarkivet
på Bornholm

Det har naturligvis betydet meget for mig,
at der har været stor opbakning omkring
udarbejdelsen af arkivet, og at det bliver
benyttet ikke alene af fastboende bornholmere, men også af tilrejsende fra nær og
fjern. På et tidspunkt for en halv snes år
siden kom en amerikaner forbi og bød 1.000
amerikanske dollars, hvis han måtte »tage
arkivet under armen« og bringe det med sig
hjem til Amerika.
Der måtte jeg dog takke nej, for det har
fra begyndelsen været tænkt som et hjælpemiddel for alle os på Bornholm, og sådan
skal det vedblive at være.
Da det blev kendt, at jeg var gået i gang
med projektet, rystede man overbærende på
hovedet over min beslutning, men der var
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heldigvis mange, der bakkede op omkring
det og gennem årerne er kommet med oplysninger. Det har været dejligt at mærke,
at arbejdet ikke har været forgæves.
Omfanget afarkivalier
Hvad der begyndte med små sedler i en
skotøjsæske er blevet til tre store metalskuffedarier med i alt 12 skuffer. Hver bornholmsk udvandrer har fået det såkaldte
»stamblad«, som er stukket ned i hængemapper i alfabetisk rækkefølge. De svenske
udvandrere, som brugte Bornholm som
»springbræt« til at komme videre, har fået
deres egne mapper, og uidentificerede, som
kunne være øvrige danskere, der var tilflyttet Bornholm og som senere udvandrede,
har også fået deres afdeling. Måske kan
nogle af dem identificeres af de bornholmske familier, for det skete da jævnligt, at en
bornholmer giftede sig med en ægtefælle
»ovrefra«.
Da jeg begyndte på arkivet, havde jeg
kun to navne: Carl og Axel, min farmors
brødre. Som arkivet står i dag, vil jeg tro,
der er omkring 6.000 forskellige »stamblade«.
Året rundt modtages nye oplysninger om
de bornholmske udvandrere. Udvandrerarkivet på Bornholm vokser, og det skulle det
gerne blive ved med i tiden fremover.

Fremtiden for arkivet
Der er sket meget de seneste år med hensyn
til tilgængelighed af information, og hvad
man førhen brugte rigtig megen tid på at
finde frem i bøger, blade og dokumenter,
kan man nu ved hjælp af et trykknapsystem
finde på internettet, som er blevet vor tids
store »guru«. Det er fantastisk, hvad man
kan få indblik i af ny viden, og det skal naturligvis udnyttes, også når det gælder arkivet for bornholmsk udvandring. Det vil
derfor være oplagt at lægge alle informationer, der er fremkommet gennem de sidste
25 år, ind elektronisk.
Hensigten er, at materialet i arkivet skal
revideres, ajourføres og derefter indtastes
eller scannes, således at selv efterkommerne af bornholmske udvandrere, der nu bor
i Amerika eller i et af de andre lande, hvor
udvandrerne slog sig ned, kan søge og finde
oplysninger om deres slægt. Det vil tage sin
tid at få gennemført, men Rom blev jo heller ikke bygget på en dag!
Projektet vil sandsynligvis blive spændende at arbejde med, og mon ikke det lykkes at få et pænt resultat ud af det til sidst.
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Bornholms Ø-arkiv
AfAnette Eriksen
Anette Eriksen er cand. mag. i historie,
uddannet på Københavns Universitet i
2003. Siden 2005 ansat som arkivleder
af Born holms Ø-arkiv.

Arkiv som en dnu ikke er ordnet el/erj/yllet. Arkivet stcir som det blev ejierladt ved ko1111111111esa111111enlæg11i11ge11
i 2003.
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Neelpakket arkivmateriale som er gjort klar til at bliveflyttet til de nye lokaler p å Landemærket 26.

I 2006 oprettede Bornholms Regionskommunes k01mnunalbesty relse B ornholms Øa rkiv, som et offentligt arkiv i henhold til
a rkivlovens §7. En af de primære årsager til
at oprette arkivet var, at kommunens arkiv alier va r blevet stærkt forsømt i forbind else med kommunesammenlægningen i
2003. Samt for at arkivalierne kunne forblive på Bornholm og stilles til rådighed for
kommunens virksomheder samt for borgerne. Derudover ville Regionskonununen
få mulighed for selv at hjemtage elektroniske ark ivalier med persondata, som ellers
skul le afleveres til Statens Arkiver.

D et kommunale arkiv
Bornholms Ø-arkivs primære formål er at
h åndtere Bornholms Regionskommunes og
d ets fo rgængeres historiske ark ivalier. Et

arbejde som har været i gang i hen ved fi re
år og stadig pågår. I dag er status, at vi har
et rimeligt overbli k ove r hvi lke arkivalier
der var i de fem kommuner og amtet før
sammenlægningen i 2003. En del af kommunerne har løbende afleveret arkivalier ti 1
La ndsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster
og Bornholm. Hovedsaglig drejer det sig
om arkivalie r fra fø r kommunesammenlægningen i 1970, samt for enkelte kommuner frem til ca. 1978. Men der er også en del
af de gamle sognekommuners arkiver som
ik ke er afleveret. Bl.a. er arkiverne efter de
sognekommuner, der blev sammenlagt med
Nexø og Aakirkeby, i dag en del af Regio nskommunens arkiv. Det ældste arkival ie
vi indtil nu har fundet e r en skolekommissions protokol fra Svaneke, som blev påbegyndt i 1816.
Alle de gamle arkivalier er i de forga ng ne
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år blevet gennemgået og grovregistreret.
Nu forestår processen med at rense og finregistrere arkivalierne, hvilket er en krævende og langsommelig proces. P.t. er vi
næsten færdige med Hasle Kommunes arkiv, som er blevet pakket i arkivkasser og
elektronisk registreret.
Arkivet har derudover anset det for vigtigt at deltage i Regionskommunens aktuelle arkivdannelse. D et betyder, at arkivet
forestår undervisning og vejledning i journaliseringspraksis samt deltager i implementeringen af Regionskommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH). Det gør, at arkivet er involveret i arkivdannelsen fra start til slut. Fra
sagerne er en del af forvaltningsarkivet til
de ligger hos os i arkivet, som en del af det
historiske arkiv. Vi har valgt at gøre det,
fordi arkivet langt hurtigere modtager kommunens forvaltningsarkiv idag, end det var

tilfældet tidligere. Papirarkivalier blev tidligere først overført til det historisk arkiv,
når de var 15-20 år gamle. Statens Arkiver
modtager fx. ikke papirarkivalier, som er
under 15 år gamle, hovedsagligt fordi der
stadig kan være administrativt brug for sagerne og det er ressourcekrævende at fremfinde sager til forvaltningsbrug. I dag er en
stor del af sagsdannelsen elektronisk og der
gælder andre lovkrav til disse sager, bl.a.
kræver persondataloven sletning af personfølsomme data. Hvis det så drejer sig om
bevaringsværdige data i henhold til arkivloven, skal disse data afleveres til arkiv inden de slettes i de kommunale systemer.
Dette betyder, at sager nogle gange ikke er
mere end fem år gamle, når vi dag modtager dem på arkivet. For at vi bedre kan
planlægge vores arbejdsprocesser, vejlede
kommunen og i sidste ende stille arkivalierne til rådighed for borgerne, har vi valgt

Opslag i skolekommissionsprotokol/en.fra Svaneke Kommune ved første indførelse i 1816.
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at deltage i hele processen omkring arkivdannelsen ikke blot i forhold til regionskommunens ESDH-system, men også i
forhold til andre it-systemer, der er i anvendelse i regionskommunen.
Fysisk placering
Bornholms Ø-arkiv har gennem de sidste
fire år ikke haft en bestemt lokalitet. Person alet har siddet som en del af det administrative personale i regionskommunen. Arkivalierne har stået rundt omkring på øen,
fortrinsvis i de administrative bygninger.
Dette har givet en del logistiske problemer,
samt problematiske opbevaringsforhold.
I forbindelse med regionskommunens
administrationsprojekt i 2006-07, var arkivet en af de få ting som oplevede, at det
blev opprioriteret frem for nedprioriteret.

Der blev arbejdet en del på at finde arkivets
permanente placering. Administrationsbygningen i Hasle var i en periode i spil,
men blev forkastet da bygningen ikke egnede sig til arkiv. Derefter blev administrationsbygningen i Aakirkeby foreslået og
vedtaget i kommunalbestyrelsen. Der blev
lavet beregninger på hvad en ombygning
ville koste og vi fik pengene bevilliget. Men
i administrationen blev der sat spørgsmålstegn ved placeringen og vi blev bedt om at
finde en bedre og mere egnet placering til
arkivet.
I mellemtiden var der opstået en mulighed for at udvide samarbejdet med Bornholms Lokalhistoriske Arkiv på Rønne
Bibliotek, samt en mulighed for at anvende
en større del af kælderen i administrationsbygningen på Landemærket 26. Vi stillede
derfor forslag om at etablere en tilbygning
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Arkivmaterialefi-a Aakirkeby, som er blevet opstillet i de 11yi11drettede arki11lokale1: Arld11et er endnu ikke ge1111e111gc/et og registreret

til biblioteket, som skulle inde holde kontorog publikumsfaciliteter samt indrette magasiner i kælderen på Landem ærket 26 indenfor de økonomiske rammer, der allerede
va r bevilliget. Forslaget blev vedtaget i
kommunalbesty relsen og arbejdet kunn e
begynde.
Siden sommeren 2008 harv i arbejdet med
planlægning af tilbygningen samt indretning af magasiner. Vi va lgte at indrette al le
arkivlokaler (seks lokaler) i kælderen på
Landemærket 26, og derm ed også at medtage den del af loka liteten, som bliver anvendt af virksomhederne i administrationsbygningen. Alle rummene er blevet indrettet med mobil reoler, hvilket har givet os en
væsentlig højere udnyttelsesgrad af kvadratrneterne. Vi har i dag e n kapacitet på ca.
2.200 hyldemeter. Magasinerne stod færdi-
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ge i slutni ngen af juni 2009 og i løbet af
efteråret 2009 vi l vi flytte arkivalierne fra
lokaliteterne rundt på øen til Landemærket
26. Dermed får vi samlet størsteparten af de
kommunale arkivalier på et sted.
Tilbygningen blev påbegyndt i maj 2009
og forventes fæ rdig i oktober 2009. Bygningen er teg net af arkitektfirmaet Blå
Streg og er placeret på bibl iotekets gavl
mod Pingels A lle. Den er ca. 100rn 2 og indeholder læsesal og kontorfaciliteter til personalet. Der bliver fra bygningen d irekte
adgang til de eksisterende fac iliteter i kæ lderen og i alt kommer arkivet til at råde
over ca. 300 111 2 . I forbi ndelse med udvidelsen af lokalerne vil det nuværende Lokalhistoriske Arkiv også blive sat i stand. Vi
forventer i skrivende stund at åbne de nye
lokaler i november 2009.

BORNHOLM S Ø-ARKI V

Bornholms Lokalhistoriske Arkiv
Som ovenfor omta lt fik vi mu lighed for et
større samarbejde med Lokalhistorisk A rkiv i løbet af 2008 og da den hidtidige daglige leder gik på pension i maj 2009 overtog
Bornholms Ø-arkiv driften af Lokalhistorisk Arkiv fra biblioteket. Indtil den nye
ti lbygning står færdig og hele p ersonalegruppen flytter ind, er Loka lhistorisk Arkiv bemandet med vores arkivmedhjælper.
Dette har selvfølgelig været en sårbar konstruktion i forbindelse med mødeaktivitet,
ferie og sygdom, men har været den eneste
løsning vi havde. Biblioteket har heldigvis
fortsat bistået os i betjeningen af arkivet,
hvilket vi har sat stor pris på.
Fra 2010 vil man som publikum på arkivet forhåbentligt opleve de to arkiver som
en enhed, med flere åbningstimer, hvor der
er personale tilstede der kan vejlede de besøgende.
Overtagelsen af Lokalhistorisk Arkiv er
en længerevarende proces. Man overtager
ikke bare et arkiv fra den ene dag til den
anden. Vi skal fø rst og fre mmest læ re arkivet at kende, dets sam linger og rutiner.
Derudover skal vi finde ud af, hvordan vi
ønsker at fo rmidle arkivet og samlingerne.
Vi har allerede i løbet af sommeren 2009
ændret på nogle af de hidtidige anvendelsesmuligheder. Da Bornholms Ø-arkiv er
et offentligt arkiv og dermed underlagt arkivlovgivningen, har vi nogle lovkrav,
blandt andet vedrørende tilgængelighed,
som vi skal overholde. Den enkleste måde
v i har kunnet gøre det på, har været ved at
d et fx kun er personalet, der har adgang til
magasinet.
I forbindelse med indflytni ng i den nye
tilbygning vil der også komme til at ske ændringer i indretn ingen af de nuværende lokaler. Vi planlægger blandt andet at etablere et åbent og et lu kket magasin. l det
åbne magasin vil der blive adgang til avissamlingen, slægtstavler og arkivalier, som

ikke er klausuleret og kan tåle at stå på et
åbent magasin. Det lukkede magasin vil
komme til at indeholde klausuleret, kommunale og personfølsomme arkivalier, som
ikke er um iddelbare tilgængelige.
I den kommende tid vil hele Lokalh istorisk Arkivs saml ing blive gennemgået og
nyregistreret elektronisk, så vi får en lettere søgeadga ng til arkivet. Det kan på sigt
give publ ikum mulighed for hjemmefra at
kunne søge i samlingen via nettet.
l forbindelse med indflytningen i den nye
bygning vi l bibliotekets lokalsamling blive
opsti llet på arkivets læsesal. Dermed håber
arkivet og bibl ioteket på en større integration mellem den trykte litteratur om Bornholm og det utrykte materiale. Lokalsamlingen vil stad ig være Bornholms Bibliotekers og de v il have ansvaret for at samlingen bliver suppleret og vedligeholdt.

Fremtid
Efter flytningen af de kommunale arkiva1ier ti I de nye magasiner vil der fortsat pågå
en gennemgang og reg istrering af arkivalierne. Efterhå nden som arbejdet skrider
frem , vil de arkiva lier, som umiddelbart
kan sti lles ti l råd ighed for publikum, blive
gjort ti lgængelige. Dette drejer sig i høj
grad om de tidligere sognekommuners arkiver.
I forhold til samlingen i Lokalhistorisk
Arkiv vil den fremover være tilgængelig i
arkivets åbningstid, dvs. når der er personale ti lstede på arkivet, samt i henhold til
de regler, der er gældende om tilgængelighed i henhold til arkivloven. Vi forventer
ikke at begrænse adga ngen imens vi gennemgår sam lingen og nyregistrerer den.
Vi har i de seneste år haft et samarbejde
med bl.a. de foren ingsdrevne lokalark ive r
på Bornholm i ABM-samarbejdsudvalget
(Arkiv, Bibliotek, Museum). Dette samarbejde vi l bl ive fortsat og forhåbentligt også
udbygget i de kommende år. Vi synes at det
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Tegning aftilbygning ved Rønne Bibliotek, Pingels Alle. Bygningen er tegnet afBjame Bech, Blå Streg Aps.

er meget givtigt for lokalhistorien på Bornholm, at vi har et samarbejde og kender til
hinandens samlinger. Et af initiativerne
som udvalget har taget og som er i gang, er
udbredelsen af det elektroniske registreringssystem ARKIBAS, som er forankret
hos Bornholms Ø-arkiv. På sigt er det meningen at registreringerne skal blive tilgængelige på internettet, således at man
kan sidde hvor som helst i verden og søge i
arkivalier på Bornholm.
Vi ser arbejdet med lokalarkiverne, som
en af vores opgaver med formidling af
Bornholms historie. Men vi håber også, at
vi i fremtiden vil kunne formidle og forske
i den bornholmske historie, som vi har repræsenteret i vores samlinger. Vi har et
unikt materiale liggende, som ikke har været tilgængeligt i mange år og vi vil bestræ-
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be os på at få fortalt de historier, som ligger
og gemmer sig i vores arkiv. Som en del af
formidlingsopgaven er også vores hjemmeside, som er under opbygning. Vi arbejder
på at forberede og supplere den med yderligere oplysninger om vores arkiv. Hjemmesiden vil fremover blive et vigtigt kommunikationsmiddel imellem os og vores
brugere.
Vi har efter overtagelsen af Lokalhistorisk Arkiv modtaget mange henvendelser
fra vores faste brugere, om at de meget
gerne vil hjælpe os. Vi har endnu ikke benyttet os af tilbuddene, men de er noteret.
Vi vil rigtig gerne benytte os af al den frivillige hjælp vi kan få, men vi har behov for
selv at danne os et overblik over arkivet, før
vi sætter frivillige i gang med forskellige
projekter. Planen er at oprette et »Born-

BOR1 HOLMS Ø-ARKlV

holms Ø-arkivs venner« hvor vi kan organisere dem, der tilbyder at hjælpe os frivilligt og definere de projekter hvor vi kan
bruge deres hjælp. Det er en opgave der står
højt på vores liste af opgaver, vi gerne vil
have udført og forhåbentligt får vi det på
plads i løbet af 2010.
En af de opgaver som står defineret i
Bornholms Ø-arkivs vedtægter, er at arbejde på en hjemtagning af kommunale
arkivalier, som er afleveret til Landsarkivet.
Det er en opgave som vi også arbejder med.
Oprettelsen af arkivet, de nye magasiner og
publikumsfaciliteterne er alle et led i bestræbelserne på at kunne blive godkendt til
at kunne hjemtage arkivalierne. Men som
det ser ud pt. har vi ikke magasinpladsen til
en hjemtagning, de nye magasiner kan lige
præcis rumme de arkivalier, som vi allere-

de har på øen. Så vi vil fortsat arbejde på at
skulle få etableret yderligere magasiner,
som også vil give os mulighed for at kunne
udvide samarbejdet med Bornholms Museum omkring opbevaringen af arkivalier.
Samt give os mulighed for at kunne tilbyde
de lokalhistoriske arkiver at opbevare deres
arkivalier på en forsvarlig måde.
Vi har mange drømme og visioner for
Bornholms Ø-arkiv. Vi er allerede kommet
meget langt på ganske få år. Men vi vil meget gerne meget længere. De kommende år
vil være fyldt med opgaver. Vi skal have de
to arkiver sammenkørt, have skruet op for
formidlingen af Bornholms historie, samt
have udvidet kendskabet til vores arbejde
og samlinger.
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Bornholms historiske Samfund 2008-2009
Generalforsmnling lørdag 5. september 2009 på Melstedgård

AfJakob Seerup

Formandens beretning:
Da jeg desværre ikke selv kan være til stede
på grund af et arrangement i forbindelse
med den nye nationa le flagdag, som indføres netop i dag, ha r sekretær og næstformand Anette Eriksen lovet at oplæse følgende beretning, som jeg håber, forsamlingen kan godkende.
Søndag d. 7. september 2008 afh oldt vi
den årlige generalforsamling på Eskildsgård
ved Ragha rnmar Skydeterræn, hvor en lille
men trofast skare af medlemmer (i alt 27)
var mødt frem. Som dirigent fungere de Povl
Erik Munk.
Formanden afl agde sin beretn ing, som
derefter blev taget ti I efterretn ing og efterfølgende lagt ud på foreningens hjemmeside
tiI almindelig orientering - og dertil trykt i
sidste årgang af samlingerne. l forbindel se
med beretningen mindedes Robert Hansen,
foreningens mangeårige sekretær, som desværre va r afgået ved døden.
Redaktøren Ann V ibeke Knudsen fortalte
om arbejdet med den bog om Born holm i
1600-tallet, som va r under redigering. Arbejdet faldt samme n med tilrettelæggelsen
af den ud sti 11 ing om Bornl10I m i 1600-tallet,
der også åbnede på Bornholm Museum
samme år i a nledn ing af 350-året for Bornholms befrielse. De nne beretning blev også
taget til efte rretning.
Kassere re n fore lagde regnskabet, som
blev taget ti I efterretning.
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På baggrund af regnskabets bekymrende
tal foreslog kassereren på bestyrelsens vegne
at hæve kontingentet fra kr. 175,- til kr. 200,årligt. Generelt stigende omkostninge r til f.
eks. trykning og forsendelse gjorde denne
forhøjelse nødvendig. Kontingentforhøjelsen
blev vedtaget uden bemærkninger.

I henhold til foreningens love§ 5 afgi k følgende bestyrelsesmedlemme r efter tur:
Robert Hansen
Anette Eriksen
Svend Aage Møller
Ebbe Gert Rasmussen
Anette E riksen, Svend Aage Møller og Ebbe
Gert Rasmussen modtog genvalg.
Karen Munch Nielsen ønskede at udtræde af
besty relsesarbejdet. Bestyrelsen foreslog
nyvalg af
Lilliane Højgaard Holm
Henning Søby Andersen
Begge blev valgt.
Herefter bestod bestyrelsen af:
Jakob Seerup
A nn Vibeke Knudsen
Anette Eriksen
H.V. Jørgensen
E bbe Gert Rasmussen
Niels Rømer Jensen
L illiane Højgaard Hol m
Henning Søby Andersen

Der var også genvalg af revisorerne Mogens Lau og Erling Juul-Pedersen - samt af
Jørn Uffe Hansen som revisorsuppleant.
Under punktet eventuelt omdelte H.Y. Jørgensen en liste over de dele af Henrik Ipsens
samling af Bornholmi ana, som denne ønsked e at afhænde. Forsamlingen opfordredes til selv at henvende sig til Ipsen, hvis de
ønskede at købe nogle af disse bøger.
Da ingen ud over dette ønskede ordet kunne formand og dirigent afslutte en vel gennemført generalforsamling.
Efter generalforsamli ngen berettede H.Y.
Jørgensen, at han på bestyrelsens opfordring
havde forsøgt at lokke orlogskaptajn LillMay Didriksen til at komme til generalforsamlingen med henblik på overrækkelse af
Bornholmerprisen, men at denne på gru nd
af sygdom i familien havde afslået at komme. Generalforsamlingen bemyndigede
derfor I-I.V. Jørgensen til at opsøge hende og
overrække prisen ti I hende privat. Motiveringen for at overrække netop hende prisen,
var at hun gennem årene har lagt et stort og
uegennyttigt arbejde i udarbejdelsen af det
bornholmske udvandrerarkiv, som mange
slægtsforskere har haft stor glæde af.
Herefter spiste de fremmødte deres medbragte mad, hvorefter formanden holdt et
foredrag om det store skibsforlis ved Sose i
1678, måske danmarkshistoriens største
skibsforlis. Efter foredraget begav de af de
fremmødte, der havde tid og lyst sig ud på
en vandring hen over skydeterrænnet ned ti l
stranden - scenen for de dramatiske begiven h eder i 1678.
Bestyrelsen konstituerede sig på et bestyrelsesmøde 30. oktober 2008 som følger:
Formand: Jakob Seerup
Næstformand og sekretær: Anette Eriksen
Kass erer: Eri k Svendsen
Redaktør: Ann Vibeke Knudsen
Web-redaktør: Svend Aage M øller
Forretningsudvalg: Formand, næstformand,
web-redaktør, redaktør og kasserer.

Bestyrelsen har i alt afholdt fire bestyrelsesmøder i den forløbne periode. Ti I orientering kan j eg igen berette, at bestyrelsesmøderne foregår på skift i bestyrelsesmedlemmernes hjem og at udgifter til møderne
tilsva rende af holdes af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Øvrige aktiviteter
Det har i år ligget lidt stille med aktiviteter.
Der er ikke afholdt nogen sommerekskursion, men bestyrelsen er langt fremme med
at tilrettelægge en dagsudflugt til Hven, som
forventes afholdt i foråret 2010. Vi v il i god
tid sørge for, at der bliver reklameret om
dette og andre arrangementer både i pressen
og på vores hjemmeside - så vi får et godt
fremmøde.
De r har heller ikke været arrangeret foredrag som i tidligere år. I bestyrelsen har vi
drøftet muligheden for at ti Itrække populære - men dyre - foredragsholdere "ovrefra", men noget konkret er der ikke kommet
ud af dette. Til gengæld har vi i samarbejde
med Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske
Forening planlagt et foredrag og filmforevisning på Biblioteket i Rønne den 7. oktober med Erik Grønvang Nielsen. Emnet er
Bornholm under besættelsen særlig t set
gen nem Svend Klausens øj ne. Klausen er
fra Sandvig, og Erik Grønvang Nielsen har
produceret en spændende film om ham.

Hjemmesiden
Bliver stille og roligt udbygget af vores webmaster, Svend Aage Møller. Her ka n medlemmerne orientere sig om møder og arrangementer, siden v il blive udviklet konstant
- også afstemt med med lemmernes ø nsker.
Jeg ska l opfordre ti l, at medlemmerne klikker sig ind på www. h istorisk-samfundbornholm.dk og blandt andet ser de m ange
fine billeder af hi storiske huse, gravsten og
andre mindesmærker. Igen i år skal fremhæ283

ves det elektroniske register på hjemmesiden, som gør det lettere for alle at søge artikler i de tidligere udkomne bind af Samlingerne.
Vi har desværre endnu ikke fået etableret
et elektronisk nyhedsbrev, men vil håber
meget, at det vil blive en realitet i det kommende år. Her vil vi kunne minde om foreningens arrangementer mv. Man vil komme til at kunne m elde sig til nyhedsbrevet og
vi vil meget kraftigt opfordre medlemmerne
til at gøre brug af det. De af jer, der har adgang til nettet vil på den måde komme tættere på foreningens arrangementer - jeg ved,
at ikke alle har internetadgang endnu og vi
vil selvfølgelig også annoncere arrangementer i Bornholms Tidende.
En tak til alle

Traditionen tro vil jeg godt her til sidst takke
bestyrelsens medlemmer for arbejdet i det
forgangne år. Jeg v il også godt takke foreningens medlemmer især fo r økonomisk
støtte til vores arbejde; uden jeres trofaste
støtte ville det ikke være muligt at udgive
Samlingerne hvert år, således som det stort
set er lykkedes for foreningen fra 1906 til i
dag.
I år er der en større udskiftning af bestyrelsesmedlemmer i foreningen . Niels Rømer
Jensen har ikke ønsket at fortsætte besty relsesarbejdet. Han har kun været med i to år,
men skal alligevel have tak for sit arbejde.
Et svigtende helbred har tvunget Ebbe Gert
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Rasmussen til at træde tilbage. Ebbe Gert
har været medlem af bestyrelsen i mange år.
Hans store arbejde med at udforske omstændighederne omkring Bornholms besættelse
og befrielse fra svenskerne i 1658 vil altid
stå som et værdifuldt bidrag til øens historie. Endvidere har vi haft glæde af, at han
altid har været mand for at levere gode artikler til årbøgerne - oven i købet før deadline! Ebbe Gert Rasmussen skal have stor
tak for sit bidrag til Bornholms Historiske
Samfund gennem årene. Også foreningens
kasserer, Erik Svendsen, har valgt at stoppe.
Erik har i en årrække fungeret som kasserer
uden at være valgt medlem af bestyrelsen.
Han har også været primus motor i den årlige uddeling af årbøgerne, og vi håber, han
kan hjælpe lidt med tilrettelæggelsen af uddelingen fremover også, da det er en værdifuld erfaring, han ligger inde med. Erik har
lovet os, at han vil sørge for en god og tryg
overlevering af regnskabsarbejdet til sin efterfølger. Vores økonomi er med andre ord
fortsat i gode hænder. Stor tak til Erik
Svendsen for hans bidrag til Bornholms Historiske Samfund igennem årene.
Til sidst skal lyde en stor tak til Bornholms Museum for at stille Melstedgård til
rådighed for vores generalforsamling.
Herefter overlader jeg beretningen til foreningens - forhåbentlig - velvillige behandling.
Nexø 2. september 2009,
Jakob Seerup

Hjemmeside, nyhedsbreve, m.v.
Af Svend Aage Møller

Historisk Samfund har allerede i nogle år haft
en hjemmeside - eller website - med adressen:
www.historisk-samfund-bornholm.dk hvor
vi i dette ret nye medie prøver at vise foreningens ansigt udadtil. Det sker dels aktuelt
med skildringer af aktiviteter som udflugter
og studierejser samt en kort omtale af den
årlige bogudgivelse, dels med forskelligt historisk stof vedrørende Bornholm, indtil nu
mest i form af billedserier fra historiske minder.
Vedrørende det førstnævnte kan nævnes,
at der er fremstillet en ret stor billedserie fra
studierejsen til Karlskrona i maj 2008, som
blev foretaget sammen med Museumsforeningen, Kastellets Venner og Træbådelauget. Den findes under menupunktet Arrangementer.
Sidste års udgave af Bornholmske Samlinger omhandlede jo forskellige sider af
1600-tallets historie, og i den anledning er
der på hjemmesiden lavet en billedserie af
historiske minder fra denne periode, mest af
inventar fra øens kirker, men også lidt af
forskelligt andet. Den findes under menupunktet Billedbog.

Efterhånden vil der også blive udsendt registre til Bornholmske Samlinger. Det meste til samlingernes 2. række er allerede
tilgængeligt.
På hjemmesiden er der desuden oplysninger om bestyrelsen, foreningens love, kontingent m.v. Der er endvidere under punktet
Kontakt et link med mulighed for at tilmelde
sig betalingsservice til indbetaling af kontingent, hvilket vi meget anbefaler, idet det
letter administrationen. Kontingentet for
næste år er 200 kr.
I bestyrelsen er der i øvrigt tanker om at
benytte den nye teknik til udsendelse af nyhedsbreve pr. e-mail, f. eks. med meddelelse
om generalforsamling, foredragsmøder, udflugter o.a. Forudsætningen for det er imidlertid, at vi har de interesseredes accept og
at vi kender deres e-mailadresser, som vi
derfor vil opfordre til at sende til os. Det kan
mest bekvemt gøres på følgende adresse:
svaagem@gmail.com eller ved henvendelse
til et af bestyrelsesmedlemmerne. Vi håber,
at tilstrækkelig mange meddeler deres
adresse, så der vil være grundlag for denne
nye meddelelsesform.
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Forfatternes navne og adresser
Poul Sonne
A lbret Wolfsensgade 31
3740 Svaneke

Peter A. Hem iksen
Overgaden neden Vandet 5 B
1414 København K

John E. Andersen
Ericaparken 18
2820 Gentofte

Lilliane Højgaard Holm
Ka milleløkken 5
3700 Rønne

Svend E. Albrethsen
Solbakken 11
2830 Virum

Lill-May Didriksen
Østergade 20
3700 Rønne

Johnny Grandjean
Gøgsig Jakobsen
Ka lkbrænderivej 17
4990 Sakskøbing

Michael Hesselholt
Clemmesen
Øster Fari magsgade 79 I th
2100 København Ø

Anette Eriksen
Gregersgade 7
3720 Aakirkeby

Bornholms historiske Samfunds bestyrelse
Formand

Næstformand:

Øvrige
medlemm er:

H.V Jørgensen
Kanegårdsvej 10
3700 Rønne

Anette Eriksen
Gregersgade 7
3720 Aakirkeby

Stine !saksen
Lakseruten IB
3740 Svaneke

Redaktør:

Ann Vibeke Knudsen
Vimmelskaftet 2
3700 Rønne

Henning Søby Andersen
Hedebovej 31
3700 Rønne

Kasserer:

Lilliane Højgaard Holm
Kamilleløkken 5
3700 R ønne

Henrik Vensild
Storegade 29
3700 Rønne

Webmaster:
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Jakob Seerup
Nørregade 58
3730 Nexø

Svend Aage Møller
Smedegårdsvej 61
3700 Rønne

