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FORORD

Af § 2 i Bornholms Historiske Samfunds 
vedtægter fremgår det, at foreningen har til 
formål at »vække og bevare interessen for 
Bornholm og dens fortid«. Videre at for-
eningen udsender et årsskrift – eller undta-
gelsesvis selvstændige værker om Born-
holm. 

Den opgave har samfundet løst siden 
starten i 1906 – der er kommet et årsskrift 
næsten hvert eneste år siden da – og vil 
man vide noget specifikt om Bornholm, 
kan man med held ty til foreningens årbø-
ger. Vedtægterne blev sidst fornyede i 2007 
– men siden da har verden igen ændret sig 
og foreningens tilstedeværelse på de so-
ciale medier er blevet et værdifuldt aktiv. 
Endda afgørende for foreningens virke. På 
foreningens hjemmeside finder man stort 
set alt om Historisk Samfund – og efter-
hånden vil alle numre af årbøgerne være 
tilgængelige og søgbare digitalt. Forenin-
gens facebook-gruppe bruges til den »hur-
tige« historieformidling, alle kan lægge 
oplysninger og forespørgsler ud. Redaktø-
ren bruger i vid udstrækning gruppen til at 
gøre opmærksom på artiklerne til et kom-
mende nummer af samlingerne – og til at 
diskutere det billedmateriale, der efterhån-
den er kommet til at fylde meget i årbø-
gerne. Ud fra devisen om, at historien ikke 
alene er det læste ord, men også det sete 
billede - den visuelle historieformidling er 
højt prioriteret.  Det gode, indholdsrige bil-
lede fænger meget mere bredt end den tæt-

skrevne side. Kombinationen er perfekt. 
Bornholms Historiske Samfunds ambition 
er at favne så bredt som muligt.

Vi er i bestyrelsen enige om, at det trykte 
årsskrift skal blive ved med at udkomme. 
Hvad fremtiden vil bringe, er der ingen der 
ved. Men det at få en bog i hånden, en bog, 
hvor både boghåndværket og det indholds-
mæssige er af høj kvalitet, det vil vi ikke 
undvære. Det at kunne sætte sig med en 
bog og fordybe sig i gode artikler, det har 
en kvalitet, som vi prioriterer højt. En digi-
tal udgave er blot et redskab til opslag. 

På de bornholmske museer og arkiver 
finder man et stort historisk materiale, der 
ikke er meget bevendt, hvis det ikke kom-
mer frem i lyset. Redaktøren har et fortrin-
ligt samarbejde med de mange professio-
nelle og frivillige, som gør en stor indsats 
for at sikre bornholmske arkivalier. Dørene 
er åbne og hjælpsomheden stor, når Born-
holmske Samlinger skal på gaden. Det vil 
fremgå tydeligt af dette nummer af samlin-
gerne, hvor arkivalier og billeder fra Al-
linge, Aakirkeby, Nexø og Rønne er stillet 
velvilligt til rådighed. Vi takker så meget 
for den store imødekommenhed.

Det er spændende at arbejde med et te-
mabind, hvor et enkelt emne vendes og 
drejes af forskellige forfattere. Mindst lige 
så spændende er det at udgive et »samle-
bind«, hvor flere forfatteres meget forskel-
lige arbejder bliver stillet til rådighed. Den 
vekslen af samlebind og temabind, som vi 



nu tilstræber med udgivelsen af Bornholm-
ske Samlinger, falder efter vores opfattelse 
i rigtig god jord.

I år sidder du med et samlebind i hæn-
derne. Og jeg skal love dig for, at her er ar-
tikler for enhver smag. Her er de »store« 
historier, hvor det er konger og statsmagter, 
der bestemmer historien gang, fx den vold-
somme svenske ekspansion, som i 1706 
var skyld i, at »400 krigsfanger« havnede 
på Bornholm – og de »små« historier, hvor 
det er en dygtig og foretagsom person, der 
»har gjort en forskel«, som da billed- og 
stenhugger Frederik Ferdinand Fischer for-
synede øens kirkegårde med de fineste 
gravminder. Vi spænder også vidt tidsmæs-
sigt, fra det store, analytiske arbejde om 
vores enestående hedensk/kristne runesten 
til den entreprenante hotelejer Blanch, der 
byggede sit hotel på Bornholms gamle 
Galgebakke ved Hammershus. Hotellet 
blev brændt af i 1977. 

Året 2014 er jubilæumsår for mange sto-
re begivenheder. Skoleloven af 1814, ne-
derlaget i 1864, »Den store Krig« i 1914. 
For blot at nævne de største begivenheder. 
Vi har valgt at markere de tragiske begi-
venheder i 1864 med historien om en born-
holmsk soldat, der satte livet til. Krige skri-
ver – desværre – historie med store bogsta-
ver. Endnu tre artikler har »krigen« som 
omdrejningspunkt. 1658 – et af de årstal, 
der fylder i den bornholmske historiebe-
vidsthed – hvem vidste, at Kong Frederik 
III – endnu en gang – forsøgte at pantsætte 
Bornholm til Lybækkerne? Eller at et 
krigsskib fra begivenhederne dengang hav-
nede som logiskib på Christiansø – og at en 
løve overlevede? Eller hvad med de våben 
man mente (og desværre stadig mener), 
soldater skal udstyres med? Til gengæld er 

de blankvåben, man sendte til Bornholm, 
af høj, håndværksmæssig kvalitet, som 
man vil kunne se og læse.  

Om det også var en modvægt til krigens 
uvæsen ved jeg ikke, men højskolebevæ-
gelsens indsats for at højne og fremme al-
mindelige menneskers horisont i bred for-
stand kan ikke overvurderes. Én ting var 
Højskolerne, men også Højskoleforenin-
gernes og Højskolehjemmenes indflydelse 
var stor. Den historie har vi ikke kendt til, 
men den kan du læse om her. 

Til den helt fredelige afdeling hører de 
artikler, der handler om topografien. Her er 
en spændende beretning om de bykort, der 
blev tegnet til det første bind af det store, 
vigtige topografiske værk, Trap Danmark, 
som udkom i første oplag i 1858ff. (Deref-
ter i 1872ff., 1898ff., 1920ff. og 1953ff.) Vi 
dykker også ned i en enkelt egn og har fået 
en lokalhistoriker, der har levet og beskæf-
tiget sig hele livet med sin hjemegn, til at 
skrive om fiskerlejet Vang. Et fredeligt og 
vidunderlig sted – men menneskelig fore-
tagsomhed har også her sat sit præg.

Her er noget for enhver. Læs og bliv klo-
gere. Glæd dig til de mange artikler, der 
ligger ufattelig megen tid gemt i udarbej-
delsen af det store stof. Bornholms Histori-
ske Samfund kan ikke takke forfatterne 
nok for deres indsats.

Vi skal »vække og bevare interessen for 
Bornholm og dens fortid«. Vi har gjort 
hvad vi kunne i 2014!

Ann Vibeke Knudsen
Rønne september 2014.
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21 krigsveteraner var samlede i Almindingen i 1904 for at markere 40års jubilæet for afslutningen af krigen i 
1864. Flere af dem bærer en medalje, der blev uddelt for »Deltagelse i Krigen«. 
Billedet er omtalt i en artikel i Bornholms Tidendes weekendtillæg 23.-24. april 1994 af chefredaktør Thomas 
Jensen. Han kom med et bud på den bornholmske deltagelse i krigen: Man ved, at i hvert fald 213 var i flåden 
i 1864. Frivillige i hæren var mindst 30. Han konkluderer, at der var omkring 300 bornholmere, der deltog i 
1864-krigen. Den eneste der er kendt i dag er løjtnant Ancher, »Helten fra Skanse 2«, f. 1823 på St. Almegård 
i Knudsker, d. 18761. 
Vi har navn på enkelte af personerne på jubilæumsbilledet: Forreste række nr. 4 fra venstre: Jens Jørgen  
Jacobsen, Aarsdale, røgeriejer. Anden række, nr. 2 fra venstre Kr. Pedersen Dahl, 1834-1918. Nr. 6 fra venstre, 
samme række (yderst) med lyst skæg og bowlerhat: Hans Peter Christensen, Aarsdale, 1840-1911. Sømand og 
røgeriejer. Endnu en aarsdalebo er et sted på billedet, Jens Peter Knudsen, sømand og fisker. Fotografen er 
Soltau Sivertsen. Bornholms Museum.
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I Bornholms Ø-arkivs magasiner står ræk-
kevis af arkivæsker, som gemmer på alver-
dens historier. Blandt alle kasserne står der 
en enkelt, blot mærket: »2003-17«. Som 
nummeret indikerer, er kassens indhold 
afleveret til arkivet i 2003 og er en samling 
forskellige dokumenter, som på en eller 
anden måde har en relation til købmand 
Hans Sonne i Rønne. 

Blandt dokumenterne ligger en kuvert 
med fem breve og en notesbog, skrevet af 
Jørgen Peter Juul, søstersøn til Hans Sonne.

Det er Jørgen Peter Juul, historien her 
skal dreje sig om.

Jørgen Peter Juul var søn af Christen 
Juul og Bodil Cathrine Jacobsdatter i 
Østerlars. Han blev født 6. april 1836. Vi 
har egentlig ikke megen kendskab til hans 
historie, men hans skæbne er tæt knyttet til 

en af de væsentligste begivenheder i Dan-
markshistorien, krigen i 1864.

Udgangspunktet for denne historie er 
hans breve og beskrivelser af krigens gang 
og sine egne oplevelser. Brevene giver et 
særligt stemningsbillede af krigen i for-
hold til de mere saglige fremstillinger af 
krigens hændelser, vi sædvanligvis læser. 
Denne historie vil ikke give et bredt bille-
de af krigen i 1864, men vil tage Den Kon-
gelige Livgardes deltagelse som sit om-
drejningspunkt.

Til København

Jørgen Peter rejste i følge afgangslisten i 
Østerlars Kirkebog til København i 1854, 

Krigen i 1864 og en 
bornholmsk soldat
- men det må jo gå som det kan, er man heldig  
at overleve det, får man jo det at se. 

Af Anette Eriksen

Anette Eriksen er cand. mag. i historie,  
uddannet på Københavns Universitet i 
2003. Siden 2005 ansat som arkivleder  
af Bornholms Ø-arkiv.

1  http://www.roennebyarkiv.com/uploads/1/1/2/5/11258347 
/ljtnant_anker.pdf
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Vitrotypi, altså et af de tidligste fotografi er på glas og papirbilledets umiddelbare forgænger. Det forestiller 
Jørgen Peter Juul, 1836-1864. Portrættet må være taget sidst i 1850erne, da Juul rejste til København for at 
blive garder. Ukendt fotograf. 
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blot 18 år gammel. Hvad hans formål var, 
fremgår ikke. Men notesbogen, som ligger 
i vores arkiv, giver os en ide. Da han be-
gyndte at skrive i bogen i 1860, underskrev 
han sig som garder i Den Kongelige Liv-
garde til fods. Bogen består af afskrivnin-
ger af viser og sange og vil ikke yderligere 
blive inddraget her.

Hvorvidt Jørgen Peter Juul rejste til Kø-
benhavn med det formål at blive garder, 
eller om han senere blev indkaldt til almin-
delig værnepligt, da han var bosiddende 
udenfor øen, er ikke undersøgt nærmere i 
denne forbindelse.

Men formodningen må være, at han har 
meldt sig selv, notesbogen og brevene giver 
en klar fornemmelse af, at vi har med en 
professionel soldat at gøre, en som kender 
sine pligter og sit ansvar. Der er heller intet 
i brevene som indikerer, at han var en del 
af det hjemsendte mandskab, som blev mo-
biliseret og stillet til rådighed af Kong 
Christian 9. den 3. februar 1864.2

Krigen i 1864 og Livgarden

Til forskel fra den Første Slesvigske Krig 
fik Den Kongelige Livgarde en væsentlig 
mindre rolle i 1864. Garden deltog først fra 
begyndelsen af marts i egentlige kamp-
handlinger, men de havde en rolle i andre 
foretagender, med relation til krigen.

Februar 1864

Det stod allerede i slutningen af 1863 klart, 
at en krig mod Preussen og Østrig var 
uundgåelig, og lige efter årsskiftet fik Den 

Kongelige Livgarde til fods varsel om af-
march. Den 3. februar 1864 stillede Kon-
gen, som sagt, sin garde til rådighed for 
Krigsministeriet. Livgarden kom dog al-
drig til at deltage ved Dannevirke, selvom 
man var parat til afrejse.

Jørgen Peter Juul skrev hjem til sin mor-
bror og fortalte om deres kontraordre:

»Gode Morbroder!
Jeg vil skrive Dem et Par Ord til og lade 

Dem vide hvorledes Tilstanden for Øie-
blikket er; det seer disværre saare mørkt 
vi skulle reist til Slesvig i morgen og Kron-
prindsen var hos os og sagde Farvel men 
vi fik Contraordrer på Grund af den sør-
gelige Tidende kom at Kongen og Krigs-
raadet havde seet sig nødsaget til forlade 
Dannevirkestillingen paa Grund af Fjen-
dens altfor overlegende Styrke da der ind-
saaes at Fjenden kunde sprenge Linien og 
saa tage den hele Hær tilfange...«3

I samme brev beskrev han stemningen, 
som tilbagetrækningen fra Dannevirke af-
stedkom i København. Der blev demon-
streret i gaderne. Der blev krævet en ny 
overkommando og ikke mindst en ny kon-
ge. De værste demonstrationer var om-
kring Amalienborg, men det lykkedes gar-
den til hest at få demonstranterne trængt 
ned ad Amaliegade og garden til fods ryd-
dede de mindre gader.4

Jørgen Peter Juul deltog ikke aktivt i 
rydningen, men skrev:

»...Tummulten bestaaer i at en heel Deel 
samler sig på Torvene især Amagertorv og 
gaar derfra til Kongens Palais i Amaliega-
den og i et væk synger piber og raaber 

2  Gram-Andersen, Jesper: Den kongelige Livgarde 350 år 
bd. 1. 1658-2008. De første 324 år. Greens Forlag Køben-
havn 2008. kap. 15.

3  Brev af 6. februar 1864 fra Jørgen Peter Juul til Hans 
Sonne. BØA 2013-17

4  Glenthøj, Rasmus: 1863 - Sønner af de slagne. Gads For-
lag, København 2014. s. 377.
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Hurra og saaledes blive de staaende uden 
for Porten til Politiet kan faae dem til at 
gaae skjønt det kan ikke hjælpe dem noget 
at staae og gjøre Sp takkel uden for Kon-
gens Bolig for han er i Sønderborg men 
Pøbelen er saavelsom mange Andre meget 
forbitrede på Kongen fordi de beskylde 
ham for forræderi...«5

Marts 1864

Garden nåede at udføre endnu en aktion, 
inden de blev sendt til Sønderjylland. I star-
ten af marts måned beordrede Krigsmini-
steriet, 1. og 4. Kompagni afsted på et an-
greb på kysten af Holsten i nærheden af 
Hohwacht. De to kompagnier blev sendt 
afsted med to dampskibe fra København, 
men det var en aktion, hvor intet gik efter 
planen. Vejrliget var fra starten imod dem, 
først forsinkede et snevejr aktionen, og da 
man kom frem, kunne landsætning ikke ske 
som planlagt, men blev flyttet til mellem 
skovene Schassau og Weinberg. Kun 50 
mand blev landsat i første omgang. Da vej-
ret tillod det, blev de landsatte tropper taget 
om bord igen og yderligere forsøg på land-
gang blev opgivet, da vejret ikke tillod det.

De landsatte tropper havde hurtigt kon-
stateret, at der ingen fjendtlige tropper var 
i området og rygtet sagde, at der overhove-
det ikke var nogen i det nordøstlige Hol-
sten. Garden vendte derefter tilbage til 
Sjælland og København.6

Aktionens formål blev aldrig helt klar 
for soldaterne. Til overkommandoen i 
Sønderborg blev der sendt et telegram, 
hvor aktionen blev beskrevet:

»2 Kompagnier af Garden under Kap-
tain Holck afgaa i dag Eftermiddag Kl. 3 
paa Postdamperen Freya, eskorteret af 
Dagmar til Colberg Bugten, gaa i Land 
ved Hohwacht, derfra til Lütjenburg og 
tilbage for muligen at gaa i Land paa an-
dre Punkter.«

Måske har man i Krigsministeriet troet, 
at man kunne aflede nogen opmærksom-
hed fra kampene ved Dybbøl ved at ramme 
tyskernes tropper andetsteds. Problemet 
var bare, at der ingen tropper var at kæmpe 
mod.

Jørgen Peter Juul deltog i aktionen og 
beskrev den i et brev til sin morbror:

»Det meste jeg har at fortælle er at to 
Compagnier af os maatte afsted over Hals 
og Hoved i fredags vi fik nemlig Ordre ved 
Apellen at stille til afmarch Kl. 2 men vi 
kunde hverken faae at vide enten vi skulde 
med Jernbanen eller til Søes og hvorhen 
kunde eller vilde heller Ingen sige os vi  
maatte selv gjette og der var naturligvis en 
heel Deel forskillige Meninger, men til 
sidst vi da at see at vi skulde med Damp-
skibet Freia og afgik omtrent Kl. 4 men 
hvor det skulde hen med os derpaa blev vi 
dog lige kloge men det kilede rask afsted og 
da det var lidt ud paa Aftenen lagde det sig 
for Anker i nærheden af Femern, om Mor-
genen seilede vi atter og kom saa nær vi 
kunde se Holsteens Kyst der lagde Skibet 
sig atter for Anker indtil Korwetten Dag-
mar og Kanonbaaden Marstrand som til-
lige havde en Transportbaad paa slæb kom 
til os. I søndags morges blev det ene 
Compagni indskibet paa Transportbaaden 
og sendt i Land for at gjøre Landgang og 
Kanonbaaden lagde sig saa nær Land den 
kunde for at dække tilbagetoget hvis Fjen-
den havde angrebet med der var ingen saa-
rede Alt gik godt om Eftermiddagen skulde 
det Compagni som jeg staaer ved iland et 

5  Brev af 6. februar 1864 fra Jørgen Peter Juul til Hans 
Sonne. BØA 2013-17

6  Dansk Militærhistorie: www.milhist.dk/den-kongelige-
livgarde-til-fods-i-den-dansk-tysek-krig-i-1864/
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andet sted med det blev for stærk blæst og 
der blev givet ordre til at seile til Korsør 
hvor vi kom om Aftenen Kl. henved ti halvt 
forkomne af Søsyge og Kulde thi vi maatte 
opholde os paae det aabne Dæk i de to næt-
ter vi var på Søen og den første Nat snede 
og regnede næsten hele Natten saa at vi 
vare næsten heelt igjenem waade rystede 
af Kulde som Espeløv. Der vor vi vare 
iland skal have været ved Oldenborg og 
Hensigten dermed er ganske ubekjent...«7

Krigen som helhed har Jørgen Peter Juul 
ikke meget at fortælle om, og han har ikke 
de store tanker om, hvad fremtiden kan 
bringe:

»... hvad Enden vil blive kan man næppe 
gjøre sig nogen Forrestilling om thi det 
seer jo næsten ud som om vi snart skulde 
være fortabte hvis Tydskerne ikke snart 
kan faae andet at bruge deres Soldater til 
end at ligge og æde Jyderne og for nogen 
Hjelp har vi vist ikke nødig at vente...«8

Efter hjemkomsten ventede Garden blot 
på, hvornår de ville blive sendt til Sønder-
jylland for at deltage i kamphandlingerne, 
og d. 17. marts kom endelig ordren om, at 
de skulle afsted. Afgangen var dagen efter, 
d. 18. marts, hvor Garden blev sendt med 
tog kl. 13.00 til Korsør. I alt blev 12 office-
rer og 742 underofficerer og menige fra 
Garden sendt afsted.

Jørgen Peter Juul nåede at skrive til sine 
forældre inden afgang og lyder i sit brev 
meget afklaret om sin deltagelse i de kom-
mende krigshandlinger og den potentielle 
risiko, det indebar.

»Mine Kjære Forældre
Jeg kan i dag lade Eder vide at vi har 

faaet Marsordre og skal med Jernbanen Kl. 
12 til Korsør hvor vi skal ligge i Qvarteer 
inat og saa i morgen skal vi reise videre 
formodentligt til Als, hvad mig angaar er 
jeg frisk og vel og har havt det meget godt 
hos min gode gamle Hosbonde. Jeg gaaer 
nu trøstig Krigen imøde og skal tillige med 
mine Kammerater opbyde Alt for at hemme 
vore Tyraners Wold der hærger det ulyk-
kelige Jylland det er derfor Nødvendighe-
den der byder os og jeg beder Eder derfor 
om hvis det skulde falde i min lod at falde 
som Offer for mit Fædreland at I ikke tager 
Eder det for nær men I maa være stolt af 
min Død thi jeg vil forvisse Eder om at jeg 
skal med Dødsforagt følge min Fane til det 
sidste. Min Dødsdom er derfor ingensteds 
skrevet thi hvem ved hvilken af os der skal 
falde men vi er derfor dog Alle indvied til at 
døe for vor Konge og Fædreland. Jeg vil nu 
slutte disse Linier heri jeg hilser Eder paa 
det kjerligste og beder Eder at leve vel.

Eders søn Jørgen Juul
København d. 18 marts 1864
naar leilighed falder dertil skal jeg skri-

ve Eder til men hvor nær det kan skee kan 
Jeg ikke sige«.9

Hvad Jørgen Peter Juul ikke vidste på det-
te tidspunkt var, at Garden ikke kom til at 
deltage i kamphandlingerne ved Dybbøl 
ved ankomsten. Garden ankom til Als d. 
19. marts 1864 og blev sat i land ved Hørup 
Hav. Næste dag gik turen videre til Søn-
derborg, hvor man blev indkvarteret. Liv-
garden til fods kom til at fungere som ope-

7  Brev af 11. marts 1864 fra Jørgen Peter Juul til Hans 
Sonne. BØA 2003-17

8  Brev af 11. marts 1864 fra Jørgen Peter Juul til Hans 
Sonne. BØA 2003-17

9  Brev af 18. marts 1864 fra Jørgen Peter Juul til hans foræl-
dre. BØA 2003-17
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Jørgen Peter Juuls brev til forældrene 18. marts 1864, præcis en måned senere døde han ved Alssund.
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rativ reserve til styrkerne i skanserne. Den 
stående ordre var, at garden kun måtte 
anvendes over for fjenden i meget alvorlige 
øjeblikke.10

Den daglige opgave kom til at bestå i at 
bevogte kyststrækningen fra Sønderborg 
Slot mod sydøst til Sønderskoven. Derud-
over var man til rådighed som arbejdskom-
mando. Dvs. at man næsten hver nat var på 
arbejde med at bygge det op på skanserne, 
som var blevet ødelagt i løbet af dagen af 
den fjendtlige ild eller at etablere nye skan-
ser. 

»...Siden vi er kommet hertil har vi hver 
Nat maattet på Skandsearbeide thi vi har nu 
anlagt 3 skandser mod Broagerland thi de 
gamle Skandser 10 i talet have retning mod 
West og i venstre Flanke bliver de nærmeste 
Skandser volsomt beskudt fra Fjendens 6 
batterier paa Broager da de kan skyde ind 
fra siden og derfor var de nye opførte. Ka-
nonerne tordner hver Dag og ødelegge ofte 
meget paa vore Skandser i Fredags blev 
paa Kl. 6 en Kanon skudt tvers over og fire 
blev Stillingen skudt saa og igaar blev 
Skandsen No. 2 saa beskudt at den tilsidst 
maate holde op med at fyre med der blev 
dog kun enkelte af Mandskabet saaret siden 
vi er kommet har her ingen videre Infante-
rifægtning fundet Sted. Fjenden sender 
ogsaa hver Nat enkelte Granater over til os 
naar vi ere paa Arbeide formodentlig for at 
forstyrre os der kommer i Reglen 2 a 3 i 
Timen. Deres Granater ere spidse og have 
den Egenskab at de først springe naar de 
slaae imod en Gjenstand da en Satst derved 
antændes og kan gaa meget langt...«11

Skovl og spade blev Jørgen Peter Juuls vå-
ben mod fjenden, da han ankom til kam-
pene ved Dybbølstillingen, og det blev det 
også i den kommende tid, mens Garden 
befandt sig ved slagmarken.

Dog måtte de allerede dagen efter at Jør-
gen Peter Juul skrev hjem stå som reserve 
ved et fjendtligt angreb. 

»Vi Garden var ligge færdig med vort 
Arbeide Kl. 3¼ og var ved at gaae Hjem de 
hørtes enkelte Skud i Kjeden og Strax der-
paa hørtes stormende Hurraraab hvilket 
tiltog et Øieblik og man kunde hørre der 
var mange mend da de kom indtil Løbe-
gravene ved Skandserne da blev de mod-
taget med en voldsom Geværild og der-
næst med Kardæsjer hvilket snart hjalp 
dem til at holde Mund thi de kom i tætte 
Kolonner og derfor faldt de som Fluer da 
der var nok at skyde paa de forsøgte paa 
at storme fire gange men Skjæbnen var 
dem den samme Kannoneren spillede i et 
væk saa det var en Lyst at høre og Fjenden 
kunde dog see at de kunde skyde i hvorgalt 
de end har Bombarderet fra deres Batte-
rier paa Broager... Wi i Garden vare med 
til at dane Reserven og var derfor ikke med 
i selve Ildlinien men Kuglerne peb dog om 
os skjønt vi dog vist var ca. 1 Hundrede 
Alen bag ved Skandserne hvilket er bevis 
paa at de kan skyde meget langt med deres 
Gevær der blev enkelte saarede ved siden 
af os men af vore blev der kun faae trufne 
og der kom ingen videre til Skade thi da vi 
mærkede at de blev ved med at pibe ryk-
kede vi os til et Hegn hvor vi stod godt 
dækket og da Fjenden ikke kunde trænge 
linien tilbage blev vi ikke brugte. Kampene 
varede fra 3¼ om Morgenen til Kl. 8 da 
trak Fjenden sig tilbage og vi som vare Re-
serve fik lov at gaa hjem og nu tænker jeg 
at Preuserne kan puste lidt oven paa den 
Dyst men fra deres Batterier paa Broager 

10  Gram-Andersen, Jesper: Den kongelige Livgarde 350 år 
bd. 1. 1658-2008. De første 324 år. Greens Forlag Køben-
havn 2008. kap. 15.

11  Brev af 27. marts 1864 fra Jørgen Peter Juul til Hans 
Sonne. BØA 2003-17



KRIGEN I 1864 OG EN BORNHOLMSK SOLDAT

17

der gaaer det paa den gamle wis for de vil 
jo morre dem med noget men hvad de sky-
de ned om Dagen gjøre vi istand igjen om 
Nætterne.12

Skansearbejdet fortsatte i den kommende 
tid, det var hårdt og trættende arbejde i 
koldt og blæsende vejr. Ind imellem skete 
der lidt afbræk i dagens rutiner, Jørgen Pe-
ter Juul skrev bl.a..

»Jeg kan i dag hilse fra Prenserne thi 
igaar havde vi deres besøg.«13

Efter et voldsomt bombardement af Søn-
derborg d. 2. april blev Gardens kvarter 
flyttet ud af byen, og de boede nu nær 
Sundsmark. Fra d. 14. april arbejdede man 
under heftig beskydning uafbrudt på an-
lægget af en tredje bro over Alssund fra det 

søndre brohoved på Sundevedsiden over til 
slottet og husene i Sønderborg.

D. 18. april arbejdede ca. 100 mand på 
brohovedet fra kl. 6.00. De blev hele mor-
genen udsat for et voldsomt bombarde-
ment. Lidt over kl. 10.00 satte fjenden de-
res tilintetgørende stormløb ind på skan-
serne, som blev erobret efter hårde kampe. 
Herefter koncentreredes kampene mod 
broerne til Als.

Garden fik ordre på at rykke frem over 
Alssund, men midt under fremrykningen 
fik man en kontraordre og trak sig tilbage 
igen. Dette er senere blevet beskrevet af en 
officer som befandt sig i nærheden:

»Da sås, i den heftige ild Livgarden i sek-
tionskolonne af debouchere14 fra Sønder-
borg og rykke frem på den nordre ponton-
bro. Geledderne var tæt sluttede, marchen 

12  Brev af 29. marts 1864 fra Jørgen Peter Juul til Hans 
Sonne. BØA 2003-17

13  Ibid.

14  Debouchere - rykke ud.

Stereoskopbilledet er fotograferet af Jens Petersen, København. »Danske soldater i kamp«! Men - der blev 
ikke optaget billeder af krigssituationer under krigen i 1864. Det tillod teknikken ikke. Vi ved fra en dagbogs-
optegnelse, at det er fotografen selv, der har arrangeret dramaet. Det tog en time og tre kvarter at sikre sig to 
optagelser som denne. Fra »Registrant over Danske Stereoskopbilleder«.
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taktfast og i almindelig kadence, geværerne 
i hvil, skarpt antrukne, alt ganske som på 
eksercerpladsen. Foran kolonnen marche-
rede 4 offi cerer...Granaterne piskede ned i 
vandet på begge sider af broen. Garden 
fortsatte sin faste march. Da kolonnens tête 
var nået omtrent to tredjedele af broens 
længde frem, fi k bataljonen befaling til at 
rykke tilbage; artillerilarmen var så stærk, 
at jeg, der stod tæt ved broens vestlige ende, 
ikke kunne høre nogen kommando, men 
pludselig så jeg geværerne blive stærkt an-
trukne, som de dengang skulle før der gjor-
des omkring, og kolonne, næsten samtidig 
i hele dens dybde, for så vidt den var kom-
men ud på broen, vende om og lige så ro-
ligt, som den var rykket frem, marchere 
tilbage ind i Sønderborg. Et stolt syn var det 
at se den smukke afdeling midt i den heftige 
granatild rykke frem og tilbage, ganske 
som havde det været på Nørrefælled.«15

Garden besatte derefter løbegravene langs 
Alssund fra Kirkebatteriet nord for Søn-
derborg til slottet. Garden blev udsat for 
voldsom granat- og geværild. Der udbrød 
hurtigt brand i de huse, som lå umiddelbart 
bagved de løbegrave, hvor 2. og 4. Kom-
pagni befandt sig. Dette forværrede situa-
tionen betragteligt og et forsøg på at stoppe 
ilden ved at rive skure ned, fl ytte tømmer-
oplag og lignende, mislykkedes.

Den 18. april om aftenen stoppede skyd-
ningen og den følgende dag blev Garden 
afl øst. Garden marchede derefter til Hørup 
Hav, hvor man d. 20. april blev udskibet til 
Fåborg. Herefter gik det til Fredericia, 
hvor man udførte fæstningsarbejde fra d. 
22. april til d. 27. april. Instruksen lød på:

»Hør folk! Vi skal blive her til sædvanlig 
tid; men I behøver ikke at grave dybt, rør 
blot skovlene og kast jorden højt op, så 
fjenden kan se, der arbejdes.«

Protokol over de omkomne ved Den Kongelige Livgarde til Fods. Opslag over de døde fra 4. Kompagni, hvor 
Jørgen Peter Juul står som nr. 5. Protokollen fi ndes i dag i arkivet efter Krigsministeriet på Statens Arkiver.
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Fredericia var på dette tidspunkt ved at 
blive rømmet, og man forsøgte at vildlede 
fjenden. Allerede samme dag blev Garden 
beordret videre, og turen gik til det nord-
lige Jylland. D. 12. maj blev der indgået en 
midlertidig våbenhvile, og Garden blev da 
beordret tilbage til København. Ved an-
komsten marchrede Den Kongelige Liv-
garde til fods til Amalienborg, hvor Chri-
stian 9. takkede alle for troskab mod konge 
og fædreland og den gode disciplin i batal-
jonen.16

D. 29. juni satte fjenden de sidste angreb 
ind mod danskerne på Als og i løbet af da-
gen trævlede man fuldstændig det danske 
forsvar op. D. 1. juli forlod den sidste dan-
ske soldat Als og kampen var tabt.

De døde

Tabstallene for Garden d. 18. april 1864, 
var mindre end i andre enheder, da man 
ikke havde kæmpet i forreste række. Ta-
bene blev gjort op til 13 faldne eller døde 
af deres sår og 20 sårede.17  

Jørgen Peter Juul mistede livet under 
kampene d. 18. april og blev d. 24. april 
begravet på Augustenborg Kirkegård.18

15  Gram-Andersen, Jesper: Den kongelige Livgarde 350 år 
bd. 1. 1658-2008. De første 324 år. Greens Forlag Køben-
havn 2008. kap. 15.

16  Ibid.
17  Ibid.
18  Cohen, Vilhelm: Krigen 1864 og de faldnes Minde. Gad, 

København 1865. s. 87.
19  Jul på Bornholm 1951, artikel af lektor Th. Lind.

Mindedysse i Almindingen for fem faldne soldater i 1864, fire bornholmere og en Christiansøbo. En af dem 
er Jørgen Peter Juul. Dyssen blev rejst i 1938 på initiativ af Bornholms daværende kommandant, oberst 
Waagepetersen, på skytteforeningernes daværende mødeplads lidt nord for landevejen øst for Lilleborg.19 
Foto fra Waagepetersens samling.
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Premierløjtnant C. F. Willerup, 1826-1914. Foto L. Grundtvig, København. Kongelige Bibliotek
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I juni og juli 1858 blev de bornholmske 
købstæder kortlagt af premierløjtnant C. F. 
Willerup, der, efter en opmåling, der blot 
varede nogle få dage i hver by, udarbejdede 
en grundplan af byens gader og stræder. 
Kortene indgik i en kortlægning af samtli-
ge danske købstæder, som Frederik den 7.s 
kabinetssekretær J. P. Trap havde fået stats-
lige midler til at gennemføre. Når kabinets-
sekretæren var involveret i en udgivelse af 
denne art, skyldtes det hans ønske om at 
illustrere sin store topografi over Danmark 
med aktuelle kort over købstæderne. 

»Statistisk-topographisk Beskrivelse af 
Kongeriget Danmark«, der udkom i hæfte-
form fra foråret 1856 til 1860, var et pio-
nerarbejde, og det er siden kommet i fire 
nye udgaver, der har slået Traps navn fast 
som en af Danmarks største topografiske 
forfattere. Hans eget udgangspunkt lå 
langt væk fra topografen, idet han efter en 
juridisk embedseksamen i 1833 blev ansat 
i Kabinetssekretariatet. Som følge af intri-

ger ved hoffet, blev han i 1854 forbigået 
som kabinetssekretær, en stilling hvortil 
han havde været favorit, og han skrev selv 
senere i sine erindringer, at dette havde 
fået ham til at overveje en »uafhængig 
Stilling« og i stedet kikke sig om efter no-
get andet.1 

Trap havde en stor personlig interesse 
for Danmarks topografi og statistik. Det 
havde han bevist siden 1853, da han havde 
overtaget redaktionen af Hof- og Stats-

Christopher F. Willerups 
kort over de  
bornholmske byer 1858
 

Af Bjørn Westerbeek Dahl

Bjørn Westerbeek Dahl, f. 1952, har forfat-
tet bøger og artikler om dansk korthistorie, 
herunder Kortets historie i Vejle Amt, 1993. 
Desuden omfattende studier af 16- og 
1700-tallets byplaner og fæstninger. 

1  J. P. Trap: Fra fire kongers tid. Bind 2, Frederik VII. Udgi-
vet ved Harald Jørgensen. 1966, s. 277. 
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kalenderen, som han i de følgende år æn-
drede fra at være en tør opremsning af 
navne på embeder og embedsmænd til at 
blive en moderne statshåndbog, suppleret 
med en række statistiske oplysninger. Ar-
bejdet hermed har åbenbart givet ham lyst 
til at udarbejde en egentlig topografisk be-
skrivelse af Kongeriget, som en afløser for 
Erik Pontoppidans knapt 100-år gamle 
Danske Atlas, der var udkommet mellem 
1763 og 1781. 

Danske Atlas var for sin tid et storartet 
værk, der tilmed var forsynet med grund-
rids af samtlige købstæder og med pro-
spekter af landets »mærkværdigheder«, 
gengivet i kobberstik. Men netop grundrid-
sene var af meget uensartet kvalitet: De 
stik, der hørte til de første bind, som Pont-
oppidan nåede at færdiggøre før sin død i 
1764, var kun mådelige omtegninger af 
Peder Hansen Resens allerede dengang 
hundredår gamle købstadsplaner fra 
1670’erne. Det gælder desværre også det 
bind, der behandler Bornholm. Heller ikke 
de øvrige kort i værket bærer præg af at 
være blevet til med støtte i en faglig karto-
grafi, og de måtte under alle omstændighe-
der her knapt 90 år senere anses for helt 
forældede og ganske utilfredsstillende i 
forhold til de mange tekniske anlægsarbej-
der, byerne stod over for på dette tidspunkt. 

Før Erik Pontoppidan havde påbegyndt 
sit topografiske arbejde, havde arkitekten 
Laurids de Thurah indsamlet materiale til 
en landsdækkende topografi, hvoraf der 
dog kun kom nogle få prøver før hans død 
i 1759. Thuras »Beskrivelse over Born-
holm og Christiansø« fra 1756 indeholder 
kort over købstæderne, tegnet af Johan Ja-
cob Bruun, men disse var heller ikke syn-
derligt anvendelige godt 100 år senere. 

I første omgang udarbejdede J. P. Trap 
sin topografi uden noget ønske om at brin-

ge grundrids eller afbildninger, som han 
mente ville fordyre værket betydeligt. Men 
allerede da første hæfte var udkommet i 
begyndelsen af 1856 fik han flere henven-
delser fra læsere, der opfordrede ham til at 
udstyre værket med afbildninger af »det 
nuværende udviklingstrin«. Ønsket kom 
fra så forskellige personer som den natio-
nalliberale politiker og teolog H. N. Clau-
sen og den konservative historiker gehei-
mearkivar C. F. Wegener. 

Trap tog udfordringen op: Som den 
praktiske mand han var, kontaktede han 
ejeren af »Emil Bærentzens Lithographi-
ske Etablissement«, grosserer Emil Win-
ning, for at indlede et samarbejde med 
ham om udgivelsen af grundtegninger 
over de danske byer i »deres nuværende 
saavel som ældre Udseende«. Winning var 
den rette mand til denne opgave: Hans 
firma lå inde med rettighederne til et stort 
antal lithografiske prospekter, hvoraf flere 
var benyttet i firmaets netop udgivne 
»Danmark. En Skildring i Billeder«. Dem 
kunne man bruge som forlæg til de pro-
spekter, der skulle med i topografien. Også 
Winning må have indset fordelen ved et 
samarbejde med Trap, og de to indledte et 
formaliseret makkerskab, der indebar, at 
Trap skød penge i »Emil Bærentzens Lit-
hografiske Etablissement«.

Trap lod kontrakten med Winning led-
sage sin anmodning om støtte til Inden-
rigsministeriet.2 Det fremgår heraf, at de to 
kontrahenter ville dele udgifterne til 

Kabinetssekretær J.P. Trap, 1810-1885. Foto Müller 
og Lönberg, København, 1865.                                   u

2  Rigsarkivet. Indenrigsministeriet. 1. Kontor. Journalsag 
1858/439 og 2. Kontor, Journalsag 1861/1276 er samlesa-
ger om Trapkortene. Hvor der i det følgende ikke er anført 
anden kilde, henvises hertil. 
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grundtegninger og prospekter efter den 
sum, som de hver især personligt havde 
investeret i virksomheden. De var enige 
om henvendelsen til ministeriet og forestil-
lede sig det videre forløb således, at Trap 
ved udsendelsen af det tredje hæfte af sin 
topografi åbnede for subskription på ny-
tegnede kort over købstæderne i eksem-
plarer med og uden ledsagende tekst. 

Trap ønskede også at vise udviklingen af 
landets byer ved at gengive både Resens og 
Pontoppidans grundplaner i den fejlagtige 
formening, at disse kortserier var uafhæn-
gige af hinanden. Efter Traps bedømmelse 
ville det ikke volde problemer at få fat i 
grundridsene til Resens købstadsprospek-
ter, der kun var trykt i få eksemplarer, men 
som dog var tilgængelige på Det Kongelige 
Bibliotek. Pontoppidans Danske Atlas hør-
te til i enhver topografisk bogsamling, og 
kunne derfor let kopieres. 

Til gengæld voldte det problemer, at der 
ikke fandtes aktuelle grundrids af købstæ-
derne. Trap og Winning var enige om, at 
udgivelsen i sig selv ikke kunne finansiere 
udgifter til at sende en eller flere landmå-
lere rundt i landet for at foretage nyopmå-
linger, men Trap havde en forestilling om, 
at der rundt omkring i købstædernes arki-
ver lå kort, som han kunne bruge som for-
læg. Han henvendte sig derfor den 2. maj 
1856 til Indenrigsministeriet for at få hjælp 
til at indsamle sådanne. Han ønskede, at 
Indenrigsministeriet skrev til samtlige 
købstadsmagistrater for at få dem til at 
indsende aktuelle kort, som han så kunne 
låne til afkopiering »i en meget kort Peri-
ode«. Meningen var, at de så skulle danne 
udgangspunkt for en mindre korrektion. 
For at fremme sagen erklærede han sig vil-
lig til at sælge magistraterne et mindre an-
tal eksemplarer af det kort, der kom ud af 
ulejligheden til en »stærkt nedsat Pris«.

Efterlysning af nye og gamle kort 

Indenrigsministeriet fulgte kabinetssekre-
tærens ønske, og allerede 13. juni 1856 
udsendte man et cirkulære til samtlige 
amtmænd om at formå købstæderne til at 
indsende aktuelle kort til ministeriet: 
Traps private behov for at bruge kortene 
blev tonet ned, og man fremhævede mini-
steriets egne vanskeligheder ved at be-
handle sager om byerne, når man ikke 
havde kendskab til de lokale forhold, ja, 
man nævnte, at man selv ofte havde følt 
savnet af nøjagtige grundtegninger af de 
danske købstæder. Sådanne ville også væ-
re af væsentlig interesse for købstæderne 
selv og også for »Kjøbstædernes Beboere 
i Almindelighed«, fortsatte man.

Ministeriet havde, fortsatte cirkulæret, 
nu modtaget et tilbud, om at få sådanne 
kort til en »meget moderat Priis«, og man 
bad nu amtmændene om at sende berigti-
gede og ajourførte grundtegninger over 
købstæderne i deres amt, suppleret af så-
danne ældre grundtegninger, der måtte 
have historisk interesse. Til slut lovede 
man at tilbagesende de indsendte doku-
menter efter afbenyttelsen.

I de følgende måneder fremsendte køb-
stæderne så via amtmændene en del kort. 
Ingen synes dog at være blevet berigtiget 
»til Datum« og også kvaliteten svingede 
fra kort til kort. 

Den bornholmske amtmand J. H. Wege-
ner handlede meget hurtigt og allerede ef-
ter 1½ måned, den 25. juli, havde amts-
stuen samlet oplysninger fra købstæderne 
på øen.

Byfoged J. A. Garde i Rønne havde sva-
ret først: Han konstaterede, at der ikke 
fandtes ældre grundtegninger eller doku-
menter om byen og fortalte, at der i 1855 
var blevet foretaget en opmåling med ef-
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terfølgende korttegning af byens specielle 
grunde til brug for beregningen af grund-
takst. Det sendte man imidlertid ikke med 
bevarelsen, men ledsagede denne med et 
»lidet kort«, som Garde selv havde anskaf-
fet nogle år tidligere.

Svaneke svarede den 7. juli. Her havde 
byfoged Peter Larsen konsulteret kommu-
nalbestyrelsen, og sammen havde de blot 
kunnet konstatere, at der ikke nogensinde 
havde eksisteret nogen grundtegning over 
Svaneke by. De kendte tilsyneladende 
hverken Resens eller Pontoppidans kort. 
En sådan grundtegning ville givetvis være 
nyttig og ønskelig, tilføjede byfogeden, 
men det ville være umuligt for byen at 
bære den udgift, der skulle til, for at fore-
tage en opmåling. 

Byfoged N. E. Schmidt svarede to dage 
senere på vegne af Nexø og Aakirkeby: 
Heller ikke her kendte man nogen som 
helst håndtegning gammel eller ny over de 
to byer. Man vidste dog, at der hos en pri-
vatmand fandtes beskrivelse over Born-
holm med kort og prospekter af de to byer, 
men disse var helt »ukjendelige« i forhold 
til den nuværende situation. Schmidt næv-
ner ikke bogens navn eller forfatter, men 
der kan næppe være tvivl om, at den 
ukendte privatmand har været i besiddelse 
af et eksemplar af Laurids de Thurahs 
»Omstændig og tilforladelig Beskrivelse 
over Bornholm« fra 1756. Værket var et 
forsøg på at stimulere interessen for at ud-
give en landsdækkende dansk topografi, 
men Thurah døde snart efter (i 1759) og 
foruden bindet om Bornholm fik han kun 
udgivet afsnittene om Amager og Saltholm 
og om Samsø.

Byfoged Schmidt indlod sig også i be-
tragtninger om en kommende opmåling. 
Man burde være opmærksom på, at Nexø 
optog et areal på ikke mindre end 70 tøn-

der land, som ikke blot indeholdt gader og 
bebyggelse, men også store og små løkker, 
indhegninger og tofter, samt gårde. De lå 
irregulært mellem hinanden, og han pe-
gede på, at en kortlægning med henblik på 
en nøjagtig grundtegning ville blive »kost-
bar og fordre meget Arbejde«.

Schmidt fortsatte med Aakirkeby, som 
han beskrev som en landsby, og den var 
også afsat som sådan på det gældende ma-
trikelkort. Han var dog ikke sikker på, om 
man kunne udtegne et egentligt grundrids 
over byen på det grundlag, ikke mindst da 
såvel præstegården som Kannikegården og 
skolen som offentlige bygninger sandsyn-
ligvis ville mangle på matrikelkortet.

Byfoged F. H. Jørgensen svarede også 
den 9. juli på amtmandens og Indenrigsmi-
nisteriets cirkulære på Hasle og Allinge-
Sandvigs vegne: Der fandtes efter hans 
udsagn ingen grundtegninger af købstæ-
derne i jurisdiktionen og så vidt han vid-
ste, var der heller ikke blevet optaget kort 
over dem »nogensinde«. Det var heller 
ikke tilrådeligt at foranstalte en sådan op-
måling for de bornholmske købstæder, der 
ikke kunne sammenlignes med andre køb-
stæder i landet: De var, fortsatte Jørgen-
sen, opstået som fiskerlejer uden nogen 
form for regelmæssighed, bebyggelsen 
strakte sig over et meget udstrakt område 
og bestod væsentligt at bygninger af »såre 
ringe beskaffenhed«. Han øjnede dog et 
lyspunkt i denne situation, da han havde 
kunnet konstatere, at mange i forbindelse 
med lovbefattede ændringer af tagene fra 
stråtag til tegltag samtidigt opførte nye og 
bedre bygninger, hvorved købstædernes 
bygningskommissioner havde fået udrettet 
flere af de tidligere lidt tilfældige gadeli-
nier. Denne udvikling var dog kun lige 
begyndt, og Jørgensen understregede der-
for, at det ville være spildt ulejlighed og 
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bekostning at lade udarbejde grundtegnin-
ger af byerne nu.

Resultatet af Indenrigsministeriets cir-
kulære må for Bornholm dermed siges at 
være entydigt negativt: Man kan undre sig 
over, at man ikke kendte bykortene i Pon-
toppidans Danske Atlas, men ellers må 
svarene siges at være som man kunne ven-
te: De tekniske forbedringer i form af gas- 
og vandledninger, der i løbet af de følgen-
de årtier fremmede lokale kortlægninger, 
var ikke nået Bornholm og man kan af 
svarene kun se, at byfogederne heller ikke 
havde forventninger om større ændringer. 

Svaret fra Bornholms Amtsstue adskilte 
sig i øvrigt ikke væsentligt fra hvad Inden-
rigsministeriet generelt modtog af svar på 
cirkulæret, om end enkelte af de større 
byer naturligvis havde aktuelle og gode 
kort.

I slutningen af 1856, da de fleste svar var 
kommet, udbad ministeriet sig Traps vur-
dering af situationen. Man sendte ham ud-
tog af de indberetninger, der var kommet 
ind, suppleret af de kort, der var det væ-
sentligste i sagen. Trap svarede i et brev 
den 1. juni 1857, hvori han afviste enhver 
mulighed for at bruge de indsendte kort. 
Det skete med henvisning til deres forskel-
ligartethed. Han brugte imidlertid dette 
argument som løftestang for sit projekt og 
påpegede, hvor vigtigt det så netop ville 
være at få udarbejdet ensartede, aktuelle 
grundrids over købstæderne.  

Trap nævnte herefter ønskeligheden af, 
at staten selv lod byerne og deres købstads-
jorder opmåle i et detajlniveau, der svarede 
til landdistrikternes matrikelopmålinger. 
Hvis dette blev sat i værk, ville hans entre-
prise falde bort. Men i modsat fald ville 
han opretholde sit ønske om statstilskud til 
at opmåle købstæderne til sin topografi, og 
hvad de ellers kunne bruges til. Ikke uven-

tet henviste han til sig selv, som den der 
kunne gennemføre en sådan opgave, og 
det ville være ham »kjært« at arbejde på 
»et saa vigtigt og nyttigt Foretagende«.

I midten af juli 1857 gentog Trap sit til-
bud i mere detaljeret form i et nyt brev til 
Indenrigsministeriet. Han havde i de mel-
lemliggende halvanden måned fået under-
søgt de praktiske muligheder for arbejdet: 
Det ville blive nødvendigt at sende land-
målere ud til alle købstæder i landet, og det 
ville blive så bekosteligt, at en subskripti-
on ikke kunne finansiere foretagendet. 
Statsstøtte var derfor en nødvendighed.

Brevet fortæller også, hvorledes Trap 
forestillede sig arbejdet udført: I alle køb-
stæder skulle hovedgaderne opmåles med 
kæder, der jo gav en nøjagtig grundstruk-
tur, hvorimod sidegaderne kunne nøjes 
med en simpel afskridtning. Landmåleren 
skulle optage kortet i måleforholdet 
1:4.000, der tillod ham at markere alle of-
fentlige bygninger og de mere markante 
private bygninger på kortet. Trap mente, at 
kortene kunne være anvendelige som for-
læg til påtænkte matrikelkort over købstæ-
derne, og tilbød derfor at forære Matrikel-
arkivet i København originalkortene, når 
han havde benyttet dem. Hans egne kort 
skulle formindskes til måleforholdet 
1:8.000, hvorefter de skulle litograferes, 
trykkes og udgives. 

Arbejdet skulle udføres af landmålere, 
som Trap selv ville ansætte, men som han 
tilbød, at Indenrigsministeriet godkendte, 
før de gik i gang, og deres løn skulle svare 
til de 4.000 rdlr., som han ønskede at få i 
støtte. Det var et ikke ringe beløb, og til 
sammenligning kan det nævnes, at hans 
egen årsindtægt i 1862/63 lå på 5.200 rdlr. 

Meget tyder på, at Traps henvendelse var 
en ren formalitet: Han havde tydeligvis 
forhandlet med ministeriet i de foregående 
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uger, så bevillingen kom naturligvis med 
på finanslovsforslaget for Kongeriget for 
1858/59 med den første halvdel af de 4.000 
rdlr. I ministeriets forklaring på bevil-
lingsansøgningen henviste man karakteri-
stisk nok ikke til Traps rolle i sagen og hel-
ler ikke hans foreslåede brug af kortene til 
»Statistisk-Topographisk Beskrivelse af 
Kongeriget Danmark«. I stedet nævntes 
ministeriets langt bedre muligheder for at 
behandle lokale sager og det indbyrdes 
sammenlignelige grundlag, man fik med 
nøjagtige grundrids over købstæderne, når 
man forhandlede med de lokale myndighe-
der. Nedtoningen af Traps aktuelle behov, 
som også ses i cirkulæret fra 1858, gentog 
sig således.

Under anden behandling af finanslovs-
forslaget i Folketinget lød den første og 
eneste kritik af bevillingen. Her nævnte 
matematikeren Ludvig Oppermann, at 
man med de 2.000 rdlr. ikke kunne for-
vente at få nøjagtige kort, og han ønskede 
at få Indenrigsministeriet til sætte faste 
krav om kortenes nøjagtighed.3 

Oppermann var medlem af Finansudval-
get og fik i den egenskab stillet Indenrigs-
ministeriet flere nærgående spørgsmål om 
kortene: Udvalget havde undret sig over, at 
man ikke havde valgt et bedre måleforhold 
end 1:4.000, hvorved de afveg fra matri-
kelkortene over landdistrikterne, der var 
optaget i 1:2.000, og så spurgte man til 
nøjagtigheden. Hvad måleforholdet angik, 
kunne Ministeriet henvise til et kort over 
Malmø, som Trap tidligere havde indsendt 
som eksempel på, hvad han havde i sinde, 
og Indenrigsministeriet mente, at der ville 
være tilstræbt en minutiøs nøjagtighed. 
Man citerede indirekte Traps brev fra juli 

1856 og meddelte, at der i hovedgaderne 
skulle opmåles med kæder, sidegaderne 
ved »nøjagtig« afskridtning, og hele arbej-
det skulle udføres af landmålere, der var 
godkendt af ministeriet. En »absolut« nøj-
agtighed ville man kun kunne kontrollere 
ved bekostelige eftermålinger, som man 
ikke mente det ville være formålstjenligt 
»efter værkets øjemed«. Det må i første 
omgang have tilfredsstillet Oppermann, 
der ikke stillede noget ændringsforslag til 
bevillingen. 

Det må han have fortrudt, for da forsla-
get den 26. november var til tredje behand-
ling i Folketinget opfordrede han Inden-
rigsministeriet til at undlade at bruge be-
villingen, som på dette tidspunkt af for-
handlingerne ikke kunne trækkes tilbage.4 
Sammen med den tidligere krigsminister 
A. F. Tscherning fik han dog indføjet en 
formel ændring, så bevillingen officielt 
blev givet til »Tilvejebringelsen af nøiag-
tige Grundplaner« i stedet for den oprinde-
lige formulering, der blot lød på »Udgivel-
sen af Grundplaner«. 

Landstinget forhandlede finanslovsfor-
slaget i de følgende måneder, men her be-
skæftigede man sig ikke specifikt med 
kortene, og ved tingets vedtagelse af fi-
nansloven for 1858/59 den 19. december 
1857, havde Trap fået sit ønske om stats-
støtte opfyldt. 

Den officielle meddelelse om bevillin-
gen fik Trap i et brev fra ministeriet den 2. 
marts 1858, og i sin takkeskrivelse herfor 
nævnte han to landmålere, der havde hen-
vendt sig til ham for at blive ansat ved op-
målingen: Den ene var sekondløjtnant 
Charles Mansa, der var søn af den kendte 
kartograf Jacob Henrik Mansa. Det skulle 

3  Rigsdagstidende. Folketinget 1857, sp. 1915-17. 4  Rigsdagstidende. Folketinget 1857, sp. 2419-31.
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sådan set være anbefaling nok, men uhel-
digvis var den unge Mansa endnu ikke 
færdig som landinspektør, og han kunne 
ikke begynde på købstadsopmålingen før 
i løbet af sommeren, når han havde taget 
den praktiske del af sin uddannelse. Den 
anden var kaptajn ved 13. Infanteribataljon 
Axel Theodor Techt, som havde foretaget 
en opmåling og et nivellement i Fredericia 
i 1852-53 og siden havde arbejdet i Vej-
korpset.

For at berolige ministeriet tilbød Trap 
desuden at lade en af sine landmålere fore-
tage en prøveopmåling af en købstad med 
tilhørende jorder, og når den blev afleveret, 
ville han fremsende en plan for udførelsen 
af det fremtidige arbejde. 

I sagens meget detaljerede aktstykker er 
der intet, der tyder på, at Trap har forelagt 
ministeriet et prøvekort eller en nærmere 
angiven plan for købstadsopmålingen, og 
ministeriet har vel stolet på, at kabinetsse-
kretæren og landmålerne var opgaven vok-
sen. Af Traps erindringer fremgår det, at 
opmålingerne blev ledet af kaptajn Anton 
Hoffmann, der selv foretog enkelte opmå-
linger. Desuden anvendtes flere officerer, 
bl. a. den bekendt korttegner J. H. Mansa.  

På Bornholm benyttedes dog udeluk-
kende premierløjtnant Christopher Foss 
Willerup. Valget af netop ham var ikke 
planlagt: Han var født i 1826 og havde ind-
til 1858 udelukkende haft en militær kar-
riere. Ved udbruddet af Treårskrigen i 
1848 var han overjæger, men han blev året 
efter udnævnt til sekondløjtnant, og som 
sådan deltog han i Slaget ved Isted i 1850. 
I det tidlige forår 1858 blev han forfrem-
met til premierløjtnant.

Men det var dog ikke som officer, han 
foretog opmålingerne, men som privatper-
son. Det fremgår klart af hans erindringer, 
hvor han skriver, at han ønskede at forøge 

sine indtægter og i den anledning »hen-
vendte mig til Kaminetssekretair [!] Trap, 
der lod Landets Byer opmaale. Jeg var saa 
heldig at blive tilbudt Opmaalingen af 
Bornholms 7 Kjöbstæder med tilhörende 
Byareal, Betalingen derfor var 360 Rrb., 
hvoraf alle Udgifter skulde afholdes. Paa 
Matrikulcontoirene fik jeg Tilladelse til at 
tage de fornödne Copier af forhaandenvæ-
rende Kort over de 7 Kjöbstæder, for nogle 
manglende der, de andre vare meget gam-
le; fra forrige Aarhundrede«.

Når han ønskede at forøge sine indtæg-
ter, skyldtes det sandsynligvis hans gifter-
mål i 1856 med Marie Heise og en vok-
sende børneflok. 

Willerups søster Juliane havde siden 
1845 været gift med postmester Adolph 
Herbst i Rønne, og dette kan naturligvis 
have været bestemmende for valget af net-
op Bornholm som mål for hans opmålings-
rejse.5

Willerup fortsatte efter 1858 sin karriere 
som landofficer. I 1881 gik han på pension, 
men blev karakteriseret oberstløjtnant i 
1887. Han døde i den 29. oktober 1914.

Sundhedskollegiet blander sig

Inden opmålingsarbejderne var kommet 
rigtigt i gang, blandede Sundhedskollegiet 
sig i arbejdet: 

Sundhedskollegiet var den statslige sty-
relse, der varetog de overordnede forhold 

5  Søsteren Juliane (med kaldenavnet Julie), 1817-1900; 
Adolph Conrad Valdemar Herbst, 1814-1862: 1845: In-
spektør ved Hammershus Fyr og toldkontrollør i Sandvig; 
1852: Postmester i Rønne: 24.6.1858 udnævnt til postme-
ster i Ribe, men ansøgte 31.8. samme år om at forblive i 
Rønne. 1860: Kammerråd. Død af »hjerneblødhed« på 
Sankt Hans Hospital ved Roskilde 1862 (A. Falck-Jensen 
og H. Hjort-Nielsen: Candidati juris m.m. 1736-1936, 
bind 2, 1955, s. 165-166). 
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vedrørende sundhed og sygdom i Dan-
mark, og her var man opmærksom på, 
hvad der foregik i Indenrigsministeriets 
regi. Ved byggeloven af 12. januar 1858 var 
kollegiet blevet pålagt at godkende vandaf-
ledningen af planlagte byggerier, og det 
var såre vanskeligt, når man ikke havde 
nivellementer at henholde sig til. Man fik 
derfor den gode idé at få Indenrigsministe-
riet til at lade opmålingerne ledsage af en 
nivellering af hver købstad. 

Indenrigsministeriet spurgte Trap, der 
naturligvis ikke var begejstret for forsla-
get. Det kom på et tidspunkt, hvor en del 
kort allerede var tegnet, og skulle der ni-
velleres, måtte man begynde forfra. Des-
uden nævnte han, at landmålerne var ud-
valgt i forhold til deres evner til opmåling, 
og de var ikke kendt med nivellementsop-
gaver i den skala, der ville være tale om. 
Han foreslog derfor, at ministeriet spurgte 
købstæderne, om de var interesseret i at få 
deres bygrunde nivelleret - og om de ville 
betale de ekstra omkostninger, som dette 
ville medføre. 

Med den mangel på begejstring, som 
købstæderne havde vist forslaget om 
grundplanerne i 1856 kan man næppe 
forestille sig, at Trap har troet på, at de 
ville betale for et nivellement, og det er ty-
deligt, at han blot ville anstille sig positivt 
og lade købstæderne punktere Sundheds-
kollegiets gode idé. 

Her som andetsteds fulgte Indenrigsmi-
nisteriet kabinetssekretæren, og det ud-
stedte den 19. juni 1858 et cirkulære til 
amtmændene om at forhøre sig i amtets 
købstæder om ønskerne til et nivellement. 
I de følgende måneder indkom så svarene 
herpå, og de var entydigt negative. Kun 
nogle få var interesseret, og som de fleste 
øvrige købstæder var også de bornholm-
ske klart afvisende over for forslaget: 

Byfogeden i Aakirkeby fremsendte en 
udskrift af kommunalbestyrelsens for-
handlinger den 3. september. Her var man 
bekymret for udgifterne, hvor kort og ni-
vellering ville påføre byens kasse »en ikke 
ringe udgift«. To år tidligere havde man 
anskaffet to kort over byens jorder, og da 
der ikke fandtes vandløb på byens grund, 
fandt man et nivellement overflødigt. For-
handlingen afsluttedes med en salut om, at 
»Byens Indvaanere have ondt nok i disse 
vanskelige Tider, for at kunne leve, betale 
Skatter, Rente og bekoste Tegl optaget paa 
deres brøstfældige Bygninger«. Den sidste 
bemærkning var en hentydning til konse-
kvenserne af en netop vedtaget byggelov, 
der krævede stråtage afløst af tegltage.

I Svaneke mente kommunalbestyrelsen 
heller ikke, at et nivellement var nødven-
digt: Byens huse opførtes uden kældre, og 
byen i sig selv lå på klipper og grus.

Heller ikke kommunalbestyrelsen i Nexø 
kunne se et formål med et nivellement, 
som man kort og godt karakteriserede som 
overflødigt. Man havde netop haft lejlig-
hed til at se premierløjtnant Willerups ny-
tegnede kort over byen, som var særdeles 
vel udført og korrekt. Og det måtte åben-
bart være nok. 

Rønnes Kommunalbestyrelse konstate-
rede, at byen lå på en hældning mod havet, 
og derved var det let at regulere vandafled-
ningen i byen. Et nivellement ville desuden 
påføre byen en ikke »ubetydelig Udgift«, 
hed det videre.

Byfoged Jørgensen svarede igen på veg-
ne af Hasle, Allinge og Sandvig: Her fand-
tes ikke egentlige vandløb, og byernes jor-
der skrånede ned mod vandet, og det ville 
derfor ikke være nødvendigt af hensyn til 
sundheden at foretage nivellementer. 

De afvisende svar fra Bornholm var ka-
rakteristiske for de fleste besvarelser fra 
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købstæderne, og Trap har sikkert været 
lettet, da Indenrigsministeriet meddelte 
ham det negative resultat af forespørgslen. 
Et nivellement af købstæderne havde kom-
pliceret den igangværende opmåling uden 
at forøge værdien af kortene i den form, 
Trap ønskede at bruge dem i sin topografi. 

Spørgsmålet om nivellementet af køb-
stæderne viser til fulde forskellen mellem 
Traps praktisk orienterede tilgang til op-
målingsarbejdet, der jo skulle bruges i  
topografien, og så Indenrigsministeriets 
mere uklare forsøg på at få det meste ud af 
sin bevilling.

Nøjagtigheden

Ved Folketingets behandling af den anden 
halvdel af de ønskede 4.000 rdlr. i Finans-
lovsforslaget for 1858/59 foreslog medlem-
met fra Holbæk Amts 5. Kreds, Reinhold 
Jensen, der af profession selv var landmå-
ler, at bevillingen ligefrem blev nægtet. 
Det blev imødegået af Ludvig Oppermann, 
der året før havde været forbeholden over 
for netop nøjagtigheden. Han roste nu de 
udkomne kort og ønskede at opretholde 
bevillingen. Indenrigsminister I. J. Unsga-
ard var ikke overraskende enig i dette 
synspunkt og supplerede Oppermann ved 
at nævne, at han havde henvendt sig til »en 
Mand«, der havde kendskab til sådanne 
arbejder, og denne havde opstillet normer 
for nøjagtigheden under hensyntagen til 
arbejdets karakter, og at der på det grund-
lag var indgået en aftale med Trap herom. 

Den »Mand«, Unsgaard refererede til, 
var ingen anden end Ludvig Oppermann 
selv! Det fremgår af de fyldige sagsakter i 
Indenrigsministeriet, at han allerede den 9. 
november 1858 havde aftalt med Trap om, 
hvorledes man sikrede sig en høj nøjagtig-
hed af købstadskortene. 

Aftalen blev imidlertid ikke approberet 
af Indenrigsministeriet, og den synes ikke 
at være blevet fulgt. Man fornemmer, at 
aftalen kun er kommet i stand, for at bero-
lige de rigsdagsmedlemmer, der kunne 
tænkes at så tvivl om brugbarheden af 
Traps kort i forhold til Indenrigsministeri-
ets interesser.

Opmålingen

De første købstæder var blevet opmålt i 
foråret og sommeren 1858, og herefter gik 
det støt og stabilt - og ganske hurtigt fore-
kommer det, indtil foråret 1860, da de sid-
ste købstæder blev kortlagt.

 De bornholmske købstæder blev opmålt 
i juni og juli 1858 af C. F. Willerup, der for 
Trap kun har tegnet kortene til de born-
holmske købstæder. 

Opmålingerne synes ikke omtalt i Born-
holms Avis, men af Indenrigsministeriets 
journalsag kan opmålingerne følges i de 
grove træk.6 Da Willerup som de øvrige 
opmålere skulle have en attest fra byfoge-
derne på kortenes nøjagtighed, kan man se, 
hvornår han var i de forskellige købstæder: 
Han begyndte i Hasle, hvor attesten er da-
teret 18. juni, herefter rejste han til Allinge-
Sandvig, hvor han fik attest 29. og fortsatte 
til Svaneke, hvor han havde afsluttet opmå-
lingen den 3. juli. I Nexø kvitterede byfo-
geden den 13. juli, og endeligt sluttede Wil-
lerup i Rønne, hvor han var færdig den 23. 
juli. Der findes ingen attest for Aakirkeby, 
der blev opmålt mellem Nexø og Rønne.

Attesterne er næsten enslydende i et om-
fang, der viser, at byfogederne her kom til 
at beskæftige sig med et område, der lå 
langt væk fra deres normale arbejdsfelt:

6  Juni og juli måned 1858 er blevet gennemset uden resultat.
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I Hasle skrev byfoged Frits Harald Jør-
gensen, at kortet over Hasle by og marker 
var optaget på stedet, og at de anførte nav-
ne er korrekte. Det samme gjorde byfoged 
Hansen i Allinge og Sandvig, der supple-
rede med at oplyse, at premierløjtnant Wil-
lerup har opholdt sig i byen fra 19. til den 
27. juni og i den periode optaget kortet 
over byerne med deres tilliggende jorder.

Lidt mere omstændelig var byfoged Pe-
ter Ludvig Christian Uldall i Svaneke, der 
svarede i tidens karakteristiske kancelli-
stil: »Efter Opfordring undlader jeg ikke at 
bevidne, at Hr. Premierlieutnant Willerup 
har under sit Ophold heri Byen optaget 
Kort over Svaneke Kjøbstad og Byens 
Vang paa selve Stedet, samt at de mig af 
Hr. Lieutnanten foreviste Kort ere stem-
mende med de locale Forhold, saaledes 

som disse ere mig bekjendte. Jeg undlader 
derfor ikke at bemærke, at der paa Grund 
af at Svaneke er bygget paa Klipper ikke 
findes egentlige Gader i denne By«.

Byfoged Peter Alexander Harald Nye-
gaard i Nexø konstaterede også Willerups 
tilstedeværelse i byen, hvor han havde op-
holdt sig fra lørdag den 3. til tirsdag den 
13. juli og optaget et kort på »selve ste-
derne« og tilføjede, at de forelagte tegnin-
ger var stemmende med de lokale og øv-
rige forhold, som de var ham bekendt, li-
gesom gader, steder og marker m.v. var 
anførte med den rette på stedet nu gæl-
dende benævnelse.

Forbilledligt klart skrev byfoged Carl 
Vilhelm Bjørnsen i Rønne, at Willerup 
»her på stedet« har optaget kort over Rønne 
Købstad og de til samme hørende jorder, og 

C.F. Willerups opmålinger af Hasle by og købstadsjorder, juni 1858.
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C.F. Willerups  
opmålinger af  
Allinge og Sandvig 
Byers Jorder,   
juni 1858.



CHRISTOPHER F. WILLERUPS KORT OVER DE BORNHOLMSKE BYER 1858

33

at de anførte navne er »overensstemmende 
med de her almindeligt brugte navne«.

Byfogederne er tydeligvis blevet bedt 
om at attestere kortenes nøjagtighed og stå 
inde for, at kortenes navnestof også var 
det, der normalt anvendtes i byen. Og no-
gen kartografisk bedømmelse skulle og 
kunne de ikke fremkomme med.

Willerup opmålte, som det kan ses, hver 
by på ganske få dage. Han arbejdede ha-
stigt, men det svarer dog til den arbejds-
rytme, som også præger Techts og Mansas 
arbejder. 

Opmålingerne kendes også fra Wille-
rups side, idet hans notater fra rejsen til 
Bornholm i 1858 er bevaret i hans dag-
bogsagtige optegnelser, der er renskrevet 
mange år senere, men som givetvis bygger 
på en egentlig dagbog.  

I maj opholdt Willerup sig på sit tjeneste-
sted i Ratzeburg i Lauenburg, hvor »20de 
gjorde Capit: Leutenanten et Aften-Af-

skedskilde for mig. Den 30te Søndag, Af-
ten, afrejste Marie [hans hustru] og Moder 
pa[a] Jernbane over Kiel og Segeberg til 
Rössing [i Holsten], Dagen efter pakkedes 
Alt tilrette - allerede d: 15 [Mai 1858] hav-
de jeg meldt mig fra Tjeneste og søgt 2 
Maaneder i Orlov af 14. Bataillon - og rei-
ste til Bornholm.7 

• I Rønne boede jeg hos Søster Julies gift 
med Postmester Herbst fra d: 1 til 10 
Juni.8

C.F. Willerups opmålinger af Svaneke By og købstadsjorderne, de første dage af juli måned 1858.

7  Af det følgende synes det at fremgå, at Willerup er kom-
met til Bornholm den 1. juni. Hans ankomst er ikke omtalt 
i listen over indrejsende i Bornholms Avis fra denne eller 
de foregående dage. Oversigterne er også lidt tilfældige.

8  Om familien Herbst, set note 5. Familien boede på matri-
kel nr. 144 (www.arkivalieronline.dk. Folketælling 1855. 
Rønne Købstad, opslag 190), der lå i Søndergade (Annon-
cering af auktion i Bornholms Avis 6.7.1858). Da Herbst 
ikke ønskede at forlade Rønne, forblev familien i Rønne. 
Den boede i 1860 på matrikel nr. 492 (www.arkivalier-
online.dk. Folketælling 1860. Rønne Købstad, opslag 53).
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• I Hasle [boede jeg hos] Kjøbmand Hartz 
indtil d: 19 Juni.9 

• I Allinge [boede jeg hos] Madam Curts 
[indtil d:] 26 [Juni]10

• I Svanike [boede jeg hos] Kjøbmand 
Karlsen [indtil d:] 3 Juli11

• I Nexö [boede jeg hos] Gæstgiver Kaa-
rup [indtil d:] 13 [Juli]

• I Aakirkeby [boede jeg hos] Kjøbmand 
Balle [indtil d:] 16 [Juli]12

• I Rønne [boede jeg hos] Gæstgivergaar-
den Marie From [indtil d:] 24de Mor-
gen.13

C.F. Willerups opmålinger af Nexø by og købstadsjorder, 3. - 13. juli 1858.

9  Wilhelm Bernt Hartz, i 1858 40 år gammel (www.arkiva-
lieronline.dk. Folketælling 1855. Hasle Købstad, opslag 5)

10  Sofie Kurts, f. Christensen, i 1858 59 år gammel, boede på 
matrikel nr. 52 (www.arkivalieronline.dk. Folketælling 
1855. Allinge Købstad, opslag 40)

11  Edvard Carlsen, i 1858 36 år gammel, boede på matrikel 
nr. 151 (www.arkivalieronline.dk. Folketælling 1855. 
Nexø Købstad, opslag 32)

12  Johannes Laurent Balle, i 1858 60 år gammel, matrikel-
nummeret fremgår ikke af folketællingen, men det anfø-
res, at han boede i Sønderstræde, der svarer til vore dages 
Storegade og Smedegade (www.arkivalieronline.dk. Fol-
ketælling 1855. Aakirkeby Købstad, opslag 17)

13  Efter søgning efter Marie From i Folketællingen for Røn-
ne i 1855 og 1860 har ikke givet resultat. Heller ikke en 
forespørgsel til Bornholms Ø-Arkiv har identificeret hen-
de. Når Willerup ikke boede hos sin søster og svoger som 
i juni, skyldes det, at familien forberedte sig på at flytte til 
Ribe. I Bornholms Avis annonceres den 6.7.1858 en auk-
tion over familiens indbo til afholdelse den 21. juli, kl. 10 
formiddag, og alt har derfor været flytterod og opbrud.
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Faa at kunne naa det tilsigtede Maal, at 
blive færdig saa at jeg kunde være i Ratze-
borg d: 1ste August, var det nødvendigt for 
mig at tage Tiden stadigt iagt; jeg begynd-
te derfor i Reglen at arbejde paa Gaderne 
og Veiene ved Solopgang, og efter 1 a 2 
Timers Middag gik jeg atter ud, som oftest 
indtil Solen gik ned. Regnveirsdagene  
benyttedes da til at reentegne. Planerne 
maaltes dels i 1/2000, 1/5000 og 1/1000 
Deel af den virkelige Størrelse. De Copier, 
jeg havde bragt med mig fra Matrikulscon-
toiret. Viste sig at være lidet stemmende 
med Virkeligheden nu, ja, Hasle By maat-
te jeg endog maale med Kjæde og Maale-
bord, derimod var Jordekortene, jeg laante 
af Øvrighederne - ifølge skriftlig Anmod-

ning af Trap - mig til stor Nytte og Let-
telse.

I det hele taget var denne Tour til Born-
holm i flere Henseender ganske overor-
dentlig interessant og behagelig for mig. 
Det var overraskende at se Øen, dens Klip-
pepartier, ligesom at møde en aldeles 
ukjendt Venlighed og Forekommenhed. I 
alle Byerne ligesom kappedes man om at 
komme mig imøde, hvilket da min Tid 
ikke tillod det, gjorde at jeg ofte maatte 
sige »nei« til Indbydelser. Flytningen fra 
Allinge tilsøes langs den flotte Klippekyst, 
hvorved jeg besøgte Gudhjem, hvor det 
kom mig for at være flyttet 500 Aar tilbage 
i Tiden. I Svanike traf jeg min Faders gam-
le Oppasser fra Aarene 1809-14 Clemen 

C.F. Willerups opmålinger af Aakirkeby by og købstadsjorde, juli 1858.
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C.F. Willerups opmålinger af Rønne by og købstadsjorder, juli 1858.
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Tule,14 heed han, nu 69 Aar gamel [!], end-
videre Skomager Isak Hansen,15 der den-
gang i 1812/14 boede paa Christiansö, 
samt J: C: Petersen,16 nu Inspecteur i Sva-
nikes Arbeidshuus. De fortalte mig mange 
morsomme Historier om Fader, der, mange 
Gange drillede de engelske Krigsmænd / 
d:v:[s:] Krigsskibe/, der »pinedød ikke var 
bange for at vexle Kugler med langt større 
riggede Mænd /:Skibe:/ end »Loggeren«, 
der »saa fei ud, saa pæn som en Dukke«. 
»Men Lieutenanten /:Fader:/ var stiv, som 
han var dristig og stræng« sagde Clemen 
Tuxe. Byskriver Olivarius17 fortalte mig, at 
hand kjendte Fader »af de Ry af hans Sø-
mandsskab, der lød i mange gamle nule-
vende eller nys afdøde Sømænds Fortæl-
linger paa Krigens Tid herom Bornholm«. 
De gamle Sømænd fortælte [!] mig at i de 
Aaringer de havde lært Fader at kjende var 
Capitain Sommerfeldt18 Vicekommandant 
paa Christiansø, de kjendte ogsaa Maa-
nedsleutenanterne Marker og Sjöring,19 
Kapitain Beck,20 nu Grosserer i Kjøben-
havn, og nuværende General Stagge-
meier21 fra deres Sømandsliv 1808.9.10. 11. 
De sagde ogsaa at Fader var Adjutant hos 
Commandeur Schönheiter.

Ligesom jeg besøgte og studerede 
»Hammerhuus«, Hasle Kulgrube og de fle-

ste bekendte Klipper[,] var jeg ogsaa i »Al-
mindingen«. Det var den 6.te Juli, da Nexö 
Byes Honoratiores indböd mig til en Tour 
derhen, vi over 20 Unge og Gamle. Da vi 
ud paa Natten kjörte hjemad, blev lidt efter 
lidt Vognenes Passagerer syge i Maven og 
maatte söge ud paa Markerne, jeg to Dage 
senere. Byfoged Nygaard i Nexö besøgte 
mig den Dag. Han kjendte alle Menneske 
i Danmark, selv min Bedstefader!! Da jeg 
den 16 Juli om Morgenen flyttede til Røn-
ne for der at arbeide Byens Kort færdig, 
fandt jeg Søster Julie og Herbst ifærd med 
at pakke ind, han havde faaet Postmester 
Embedet i Ribe. Til det Afskedsgilde som 
af deres intimeste Omgangskreds afhold-
tes om Aftenen i »Curtes Lund«22 var jeg 
da med; Gemyteligheden havde naaet 100° 
- en [grad] til og alle Herrerne havde været 
»død«. Først den 23de Juli om Aftenen 
blev jeg færdig med mit Arbeide, der ofte 
paa Grund af Varme var bleven udført for 
lukkede Døre for ikke at forstyrres af Be-
sög og fordi jeg stod i bar Skjorte, og næste 
Morgen ved Daggry dampede alle Herbsts 
med deres Habengut og jeg ud af Rønnes 
Havn, hvor Damer og Herrer viftede med 
Törklæder & Hatte til »Lev vel«.23 Om Af-
tenen i Kjøbenhavn tog jeg ind i Hotel. 

D: 25 Juli, Söndag, om Aftenen, tog jeg 
ud til Moder, der nu boer paa »Kaningaar-
den« ved Dronninggaard...«

14  Clemen Christiansen Lind Olsen Thule, 1791-1881, fhv. 
underkanoner på Christiansø,

15  Isak Hansen, 1787-1865, skomager.
16  Johan Christian Petersen (Pedersen), 1808-1871, søn af 

soldat Peter Petersen.
19  Månedsløjtnanterne Marcher og Schiørring fra Marinere-

gimentet er ikke yderligere identificeret. Ifølge T. A. Top-
søe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i den dansk-nor-
ske Søetat, 2. Bind, 1935, s. 534, havde de i 1810 klaget 
over vicekommandant Sommerfeldt, jf. forrige note, der 
dog blev frikendt ved en kommissionsdomstol samme år.

20  Sandsynligvis M. C. Bech, grosserer og tømmerhandler 
og ejer af »J. Bech & Comp«, Vesterbro 24.

21  Ernst Frederik Staggemeyer, generalløjtant, ca. 1791-
1878.

22  Curdts Lund, etableret af lægen J. C. Curds omkring 1830 
på et areal sydøst for Rønne (tidligere »Smede-ellet«). 
Her blev i 1855 etableret en restaurant. I 1893-1935 kaldt 
»Lundens Minde«. Nu ligger plejehjemmet »Lunden« på 
grunden. Venligst oplyst af Bornholms Ø-Arkiv ved Anet-
te Eriksen. 

23  En omtale af Willerups og Herbsts afrejse er ikke omtalt i 
Bornholms Avis, da netop disse dage ikke er specificere-
de. Der kan dog ikke herske tvivl om, at de rejste med 
dampskibet Mercur, der sejlede i fast rutefart mellem 
Rønne og København. 
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Kortene

Som det ses, blev ikke hele tiden brugt til 
opmålingen af købstæderne, om end den 
ansvarsbevidste Willerup arbejdede fl it-
tigt: Foruden opmålingen af købstæderne 
reviderede han samtidigt en kopi af Matri-
kelkontorets kort over byernes købstads-
jorder. De var blevet opmålt samtidigt med 
landdistrikterne tidligere i århundredet, og 
med udgangspunkt i en sammentegning i 
måleforholdet 1:20.000 reviderede han nu 
kortet med henblik på udgivelse i Trapvær-
ket.

Grundridset af købstæderne er tegnet i 
måleforholdet 1:4.000. De er koloreret i 
tidens lidt blege farveholdning med sort 
for offentlige bygninger, rødt for betyd-
ningsfulde privathuse, gult for veje og ga-
der, gråt for haver og blåt for vandløb og 
søer. 

Trykning og udgivelse

Den 18. august 1858 afl everede Trap 18 
købstadsplaner til Indenrigsministeriet 
som resultat af sommerens anstrengelser, 
heriblandt Willerups syv kort over de 
bornholmske byer med tilhørende kort 
over landdistrikterne. Det var i det hele 
taget første portion af grundplanerne, og 
Trap udbad sig samtidig en udbetaling af 
det bevilgede beløb. 

Kortene har han rimeligvis fået retur 
snart efter, for de skulle jo rentegnes med 
henblik på litografering. Den foregik på 
Emil Bærentzens lithographiske Etablis-
semant, der som tidligere nævnt var ejet af 
Trap og grosserer Winning i fællesskab. 
Etablissementet lå på 1. salen på en adres-
se, der svarer til den nuværende ejendom 
Købmagergade 7 i København. Her sam-
ledes tidens betydeligste litografer, bl. a. J. 

H. Mansa og F. C. Christiani, der begge 
udførte signerede kort til Traps topografi . 
I sine erindringer nævner Trap, at den be-
rømte litograf A. Bull, der var særlig kendt 
for sine kortarbejder, også arbejdede på 
grundridsene til »Statisisk-topographisk 
Beskrivelse«. Det kan ikke verifi ceres, da 
de fl este kort er usignerede og kan være 
litograferet af hvem som helst. Hvem der 
har litograferet de bornholmske købstæder 
er således ikke kendt. 

I samtidens aviser kan man i store træk 
følge kortenes udgivelse: De udkom amts-
vis i 18 hæfter fra december 1858 og fe-
bruar 1861. Hæfterne blev løbende omtalt 
i dagspressen, men mærkværdigvis næv-
nes intet om udgivelsen af planerne for 
Bornholms Amt, der muligvis har været 
opfattet som uanseelige i forhold til mange 
af grundridsene fra landets øvrige købstæ-
der. 

Kun grundridset over Rønne var gengi-
vet i måleforholdet 1:4.000, og det var ble-
vet så stort, at det - som de fl este andre 
købstadskort måtte falses for at passe ind i 
topografi ens beskedne format på 22 x 13,5 
cm. De øvrige købstadsgrundrids er gen-
givet i det halve måleforhold heraf, 1:8.000. 
Også de bornholmske købstadsjorder var 
alle gengivet i det halve måleforhold af det 
normale i topografi en og ses i 1:40.000. 
Det gør dem temmelig vanskelige at afl æ-
se, og havde nogen ment, at man skulle 
kunne eftermåle afstande, ville det valgte 
måleforhold hindre det. 

De sidste kort til Traps værk udkom i 
februar 1861, men da var Indenrigsmini-
steriet ved at arkivere sagen: Trap sendte 
pligtskyldigst sine originalkort tilbage til 
Indenrigsministeriet, da han var færdig 
med dem. Det skete i midten af september 
1861, da kun en omredigering af kortet 
over Odense stod tilbage. Han sendte såle-
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des 67 kort, som ministeriet den 12. okto-
ber videregav til Matrikelarkivet. Her var 
det jo meningen, at kortene skulle bruges i 
forbindelse med udarbejdelsen af egentlige 
matrikelkort over købstæderne. Men netop 
til et sådant formål var Trap-kortene ikke 
egnet: Deres måleforhold var for lille til at 
de kunne bruges til at aftegne skelgrænser 
m.v., og så må det også indrømmes, at op-

målingsmetoden - som antydet af Opper-
mann i rigsdagsdebatterne - ikke var så 
nøjagtig, at kortene kunne bruges uden 
betydelige revisioner. 

Da Rigsdagen i 1863 vedtog en lov om 
grundbeskatning af kommunerne, måtte 
man derfor gå den besværlige vej og op-
måle byerne én gang til. Også da J. P. Trap 
i 1872-79 udsendte en ny udgave af sin to-

Opslag i Traps publikation fra 1858 med kortene over Nexø købstad og byens jorder.
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pografi foregik det med nytegnede kort, 
opmålt af landinspektør V. F. A. Berg-
green, der i hvert fald delvis benyttede de 
nye opmålinger fra matrikuleringen, og 
der er ikke spor af, at han har benyttet sig 
af kortene fra førsteudgaven. Det skyldtes 
naturligvis også, at de som følge af de 
mange store forandringer i de foregående 
ti år var blevet forældet. 

De øvrige illustrationer

Traps kort over købstæderne og deres jor-
der var ikke de eneste illustrationer i »Sta-
tistisk topographisk Beskrivelse af Konge-

riget Danmark«. I et vist omfang blev vær-
ket udstyret med afbildninger af antikva-
riske og landskabelige motiver, som skulle 
præsentere landet på bedste vis. Således 
ses et grundrids af Lilleborg og en planche 
med grundrids, snit og opstalt af Østerlars 
Kirke. Begge var gentegninger efter ældre 
forlæg, gengivet i stregtegning.24

Mere bemærkelsesværdig er de to lito-
graferede prospekter af Hammershus Ruin 
og Christiansø. Det første er gengivet efter 

24  Antiqvariske Annaler IV; Kirkehistoriske Samlinger 1. 
Række, 2. Bind, 4 Hæfte.

Litografi efter Ferdinand Richardts maleri af Hammershus fra 1849, som da var i Frederik den 7.s eje. 
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et maleri af Ferdinand Richardt, som da var 
i Frederik den 7.s eje, men som her blev li-
tograferet af A. Ney, der har udarbejdet 
flere afbildninger af samme art til Traps 
topografi. 

Billedet af Christiansø viser Ertholmene 
fra nordnordvest med Frederiksø i forgrun-
den og Christiansø til venstre. Det er en 
kopi efter et maleri af C. F. Sørensen, hvis 
fine kolorit litografiet ikke kan leve op til, 
selvom det er udført af den dygtige litograf 
Theodor Egmont Ruschke, der i nogle år 
selv drev et litografisk værksted i Køben-
havn. Af folketællingerne kan det ses, at 
han var døvstum.

Indenrigsministeriets bevilling på 4.000 
rdlr. gav først og fremmest Trap mulighe-
der for at udstyre sin topografi med kort og 
tegninger, som det ellers ville have været 
umuligt at fremskaffe. De forøger i høj 
grad værdien af »Statistisk-topographisk 
Beskrivelse af Danmark«, og de sælges 
ofte som løse blade og ses ikke sjældent i 
indrammet form på auktioner og hos antik-
varboghandlere. 

Også Trap fik noget ud af sine topografi-
ske interesser: I sine erindringer, der særligt 
er kendt for sin omtale af de lidt usædvan-
lige forhold omkring Frederik den 7 og 
grevinde Danner, nævner kabinetssekretæ-
ren stolt, at han fik en »Avance af 10-12.000 
rdlr.« på udgivelsen af »Statistisk-topogra-
phisk Beskrivelse«. Eftertiden fik et sæt 
kort af en ensartet karakter, smukt litogra-
feret og med et indhold, der viser byerne før 
den tekniske revolution i 1800-tallets sidste 
halvdel ændrede deres fysiske udseende. 

Også Willerup fik sit ud af sin del af op-
målingerne: Han fik en tur til Bornholm, 
hvor han tydeligvis ikke havde været tidli-
gere, han fik hilst på sin søster og svoger 
inden de drog af sted til Ribe. Han fik mødt 
faderens gamle kammerater og folk, der 

huskede ham, og ikke mindst var det jo af 
betydning, at Trap i slutningen af august 
1858 afregnede med ham, da han fik sit ho-
norar.

Dagbogen melder intet om udgivelsen af 
kortene, men den omtaler dog, at han i 1860 
fik et minde mere om sin tur til Bornholm, 
da den tyske maler Johann Wilhelm Cor-
des, der nu agtede at flytte til Weimar fra 
København, den 23. maj 1860 forærede 
ham et oliemaleri af Hammershus, som 
Cordes havde besøgt året forinden »med 
interesse«.25

Willerup synes ikke sidenhen at have be-
skæftiget sig med kortlægning eller opmå-
linger i større stil: I 1864 deltog han i kri-
gen mod de tyske stater, hvor han gjorde sig 
fortjent til et ridderkors, og senere fulgtes 
en militær karriere frem til afskeden i 1881. 
Fra 1867 var han kaptajn, men blev i 1887 
karakteriseret som oberstløjtnant. Willerup 
døde 87 år gammel den 29. oktober 1914.26

25  Johann Wilhelm Cordes, 1824-1869, tysk maler, født i 
Lübeck. Beskæftigede sig især med landskabsmaleri fra 
Østersøegnene og Norge. Besøgte angiveligt Danmark i 
1858 (og ifgl. Willerup Bornholm året efter). Billedet af 
Hammershus er ikke lokaliseret. 

26  Nekrolog i Berlingske Tidende, 31.10.1914, s. 2.
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Stenhugger Frederik Ferdinand Fischer ejede stenhuggerværkstedet på Hallandsaasen (Aasen) i Nexø. Her 
ses han midt i billedet ved gavlen til værkstedet - hvorpå med indhugne og sortmalede bogstaver står: »Steen-
huggerværksted«. Vi ser eksempler på datidens karakteristiske gravminder: Længst til venstre en nyklassici-
stisk sandsten. Bag den to lyse »bremerstens« grotter. Bagerst et eksempel på den nygotiske stil med spids-
bue. Forrest i midten en bred navnetavle, hvis bagstykke er forsynet med kors. Det er gravmælet for Fischers 
egen søn med teksten: »Herunder hviler Støvet af Ferdinand Ludvig Fischer, født 25. August 1861, død 4. 
Januar 1868«. Bag den endnu en nyklassicistisk mindesten, hugget til Johan Christian Hansen på 31. selv-
ejergård, Bøsthøjgård, i Aaker. På den anden side af den unge mand ses en »Stele« med ophængt draperi som 
på et bornholmerur. Foran den også en grottesten og forrest en udgave af »Skriftrullen«. På stenene læses 
årstallene 1867, 1868 og 1869. Billedet er fra omkring 1870, fotograferet af Johan Hansen i Nexø. Foto til-
hører Svend Aage Møller.
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Vi - denne artikels to forfattere - er begge 
meget optaget af fotografiet. Derfor blev vi 
overvældet af en samling meget tidlige fo-
tografier af gravsten, monteret på plancher 
i Nexø Museum og benyttet for mange år 
siden i en udstilling. En udstilling om en 
- for Bornholm - enestående billed- og 
stenhugger, Frederik Ferdinand Fischer. 
Billederne er fotograferet af Nexøs første 
fotograf, Johan Hansen, og det var nogle af 
hans tidligste billeder. Vi kender Johan 
Hansen vældigt godt som portrætfotograf. 
Han må have portrætteret samtlige bebo-
ere i Nexø og de omkringliggende sogne. 
Portrætterne findes i tusindvis og samtlige 
ældre Nexø-, Bodilsker og Poulsker-fami-
lier vil have fotografier af Johan Hansen i 
deres albums. Som noget ganske særligt 
fotograferede Johan Hansen de bornholm-
ske bautasten for den arkæologiinteresse-
rede amtmand Vedel. Det er de tidligste 
landskabsfotografier, vi kender fra Born-
holm. Johan Hansen udstillede dem da 
også på en Industriudstilling i København 
i 18721 - og fik en positiv omtale. Vi kender 

også til hans topografiske billeder, især fra 
Nexø - men ligefrem en gennemfotografe-
ring af en samling gravsten! Det var da 
også to entreprenante nexøboere, der for-
enede deres kunnen i fotografierne. 

En stenhugger og en fotograf  
i Nexø  
Frederik Ferdinand Fischer og Johan Hansen 

Af Erik Gornitzka og Ann Vibeke Knudsen

Erik Gornitzka er formand for Nexø  
Museum og Martin Andersen Nexø Museet.  
Har arbejdet med lokalhistorien i mange  
år, specielt om Nexø og Østbornhom, de 
bornholmske gårde og slægtsforskning, 
www.gornitzka.net. Erik er uddannet  
grafiker i familiens bogtrykkeri i Allinge.

 
Ann Vibeke Knudsen er arkitekt, var  
museumsinspektør på Bornholms Museum 
fra 1982, museumsleder samme sted  
1996-2010. Siden forfatter og redaktør  
af kulturhistoriske bøger og artikler.

1  Fotografiske Meddelelser. Tidsskrift for Fotografien i Nor-
den, 1872-73, s. 52-53.
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Fotograf Johan Hansen, 1833-1905, 
fra Als

Johan Hansen var født i 1833 på Als og 
uddannet som snedker. Han var i Køben-
havn i begyndelsen af 1860erne, hvor han 
dels havde arbejde hos en orgelbygger, dels 
lærte fotografering hos en københavnerfo-
tograf.  Her mødte han en pige fra Nexø, 
Karen Kirstine Bohn, de blev gift og fl yt-
tede med deres førstefødte til Als i 1863. 

Så kom krigen i 1864. Johan Hansen 
fotograferede bl.a. soldater ved fronten i 
Sønderjylland2, men efter fredsslutningen 
valgte familien at fl ytte til Bornholm. De 
kom til Nexø i 1865 og byggede hus i Fer-
skesøstræde 28. Huset blev bygget på en 
grund, som havde tilhørt svigerforældrene, 
der i øvrigt også boede i Ferskesøstræde, 
skråt overfor den nyetablerede fotograf.

Fotograf Johan Hansens hjem og atelier i Ferskesøstræde i Nexø 1860erne. Portrættet af fotografen er fra o. 
1890. Han kom fra Als - og abonnerede selvfølgelig på tidsskriftet Sønderjylland. Han er sikkert fotograferet 
af datteren Magdalene Hansen. Vi har desværre ikke noget portræt af Frederik Ferdinand Fischer. Born-
holms Museum. 

2  Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra Danmark til og med år 
1920. 1986.
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Første gang vi møder Johan Hansen som 
fotograf på øen er i et samarbejde med den 
ældre Theodor Bloch. De averterede nogle 
gange i Bornholms Avis og de indrettede 
bl.a. for en stund et fotografisk atelier hos 
gæstgiver Adolph Dam i Rønne, »Dams 
Gård«, hvor de udførte »Photographiske 
Portrætter«. Senere fotograferede de i Has-
le og Nexø. De rejste også rundt på Born-
holm og »aftog« portrætter af folk. I ja-
nuar 1866 åbnede Johan Hansen sit atelier 
i Ferskesøstræde, og her fik han sit virke i 
de efterfølgende 40 år.3 Johan Hansen dø-
de i 1905.

Stenhugger Frederik Ferdinand  
Fischer, 1838-1891, fra København

Frederik Ferdinand Fischer var født i Kø-
benhavn i 1838. I 1840 boede han som ple-
jebarn i Lille Larsbjørnsstræde, men hans 
mor Mathea Caroline Due var fra Nexø. 
Hun boede i 1845 i Teglgårdsstræde, var 
ugift og levede af håndarbejde. I 1855 bo-
ede hun sammen med sin mand Peter En-
gelhard, indsidder og slagter i Tårnby. I 
1860 var hun blevet enke, men boede sta-
dig i Tårnby. Den ugifte stenhugger Frede-
rik Ferdinand Fischer boede hos hende.4 
Han var uddannet hos stenhuggermester 
Scheller på Nørrebrogade og havde videre-
uddannet sig og angiveligt fået »svende-
prøve« på billedhuggerskolen på Kunst-
akademiet.5 Fischer bevarede kontakten til 
sit lærested, Scheller, bl.a. huggede han 24 
gravsten for firmaet sidst i 1884. 

Fischer kom til Bornholm i 1860 og gif-
tede sig i april 1861 med Margrethe Kir-
stine Jørgensen født i Nexø i 1829. Ældste 
søn, Ferdinand Ludvig Fischer, blev født 
25. august 1861, men døde 4. januar 1868. 
Der var fire børn, der blev voksne og efter-
kommere af den ældste datter videreførte 
stenhuggervirksomheden, indtil barnebar-
net, Ferdinand Fischer Bohn, døde af tu-
berkulose i 1948.6

Fischer fik arbejde på Frederiks Sten-
brud lidt nord for Nexø i 1860. I 1862 etab-
lerede han sig på hjørnet af »Hallandsaa-
sen« - som gaden Aasen tidligere hed - og 
Vægtergade i matr. 315 og 316, to små bin-
dingsværksejendomme på hver 2½ fag. I 
1879 blev bygningerne ombygget og slået 
sammen til ét hus og ydermurene omsat i 
grundmur. Familien boede i stuehuset ud 
til Aasen, stenhuggerværkstedet var ind-
rettet i en lav længe ud mod Vægtergade. 
»Etablissement for Gravmonumenter. 
Grundlagt 1860 af Sten- og Billedhugger 
F.F. Fischer, Nexø« står der på skiltet over 
Fischers værksted. Vi må tolke det således, 
at han allerede på Frederiks Stenbrud, hvor 
han ifølge overleveringen fik arbejde, hav-
de selvstændig stenhuggervirksomhed. 

Frederik Ferdinand Fischer døde i 1891, 
kun 52 år gammel. Hustruen var død i 
1884, og Fischer noterede i sin ordrebog: 
»Margrethe Kirstine Fischer f. Jørgensen 
f. 13. Decbr. 1829. d. 15. Novbr. 1884. 57 
Bogstaver hugget og forgyldt paa vor Fa-
miliegravsteen paa Nexø Kirkegaard«.

Virksomheden førtes videre af sviger-
sønnen, Christian Bohn, og da han døde i 
1942 overtog dennes søn, Ferdinand Fi-
scher Bohn stenhuggeriet. På grund af 
Bohns dårlige helbred blev produktionen 

3  http://fotobornholm.weebly.com/johan-hansen-1833-1905 
-nexoslash.html

4  Oplysninger fra folketællinger mv. 
5  Oplysningerne om FFF er fra skoleinspektør Poul Harilds 

artikel om stenhugger F.F. Fischer i Bornholms Tidende 
weekend 9.-10. marts 2002. Hans oplysninger stammer 
angiveligt fra Fischers efterkommere i Nexø. 6  Slægtsoplysninger se www.gornitzka.net
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Blandt Fischers billeder findes disse (affotograferin-
ger af) tegninger af gravmæler og mindesmærker. 
Det er formentlig skitser, han selv har tegnet, da han 
deltog i undervisningen på Kunstakademiet. De har 
tjent som inspiration og modeller til hans videre ar-
bejde som billedhugger. Foto formentlig Johan Han-
sen, Nexø. Nexø Museum.

Stenhuggermester F.F. Fischer (med skæg bagerst 
til venstre) sammen med fire svende og lærlinge. 
Forrest ses tre grottesten, formentlig af importeret 
»Bremersten«.7 Til højre et »livstræ«, en »træstam-
me« hugget i sten. Man kan ikke læse teksten på de 
to yderste gravsten. Men på de to i midten: skipper 
J.P. Fr. Andrees fra Dierhagen (nordøst for Rostock), 
som døde i august 1873 og Peder Andersen fra Bo-
dilsker som døde i maj 1873. Foto Johan Hansen 
1873-1874. Bornholms Museum.

7  »Herhjemme anvendes den gulgraa Bremersten fra Obern-
kirchen, der efter de Erfaringer, der haves her i Landet og i 
Udlandet, er den. bedste Sten i Nordeuropa«. Kilde. Byg-
ningskonstruktionslære; - Til Brug ved Undervisningen. 
Det tekniske Selskabs Skole af T. E. Hemmingsen. Kbh. 
1900. »Obernkirchener Sandsteinbrüche« syd for Bremen. 

Knækket træstamme.Knækket søjle med portræt relief,  
bladkrans, inskription og bladslyng.

Model 22. N.H. Bondrup (billedhugger), samt 
ulæselig signatur og Kjöbenhavn (til højre).
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Redskaber og dele til gravminder fra F.F. Fischers værksted - nu på Nexø Museum. Fra venstre er det tre rul-
ler med tjæret tovværk, der er benyttet som underlag for de sten, der skulle bearbejdes. Klaphammeren 
ovenpå har også tilhørt Fischer. Nexø sandstenen med rille i midten er et postament til placering af en hvid 
marmorplade. De to »gotiske« kors er i hvid marmor og formentlig import fra Carrara, marmorbruddene i 
Toscana. Det lille relief er efter Bertel Thorvaldsens »Kristus velsigner børnene«. Det er hugget på Fischers 
værksted i bremersandsten, som blev importeret fra Tyskland.

Forlæg til marmorarbejder, udført i gips og benyttet på Fischers værksted. Kun det nederste par hænder, 
håndtrykket, er fremstillet i bisquit, dvs. uglaceret porcelæn. Det er symbolladede dekorationer, som blev 
udhugget i marmorstenen. Det store relief minder om Dødens Genius inspireret af Thorvaldsen ligesom den 
siddende engel. Rosenkrans - kærlighed, rose med knækket stilk - for tidlig død, due - fred, sommerfugl - op-
standelse og evigt liv, hænder - farvel, putti og engle - budbringere fra Gud. Stærke symboler, benyttet i 
gravmindekunsten. Fra Nexø Museums samlinger.
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reduceret, og efter hans død i 1948 lukkede 
den gamle arbejdsplads. En ældre bror til 
den sidste stenhugger i Aasen, snedker-
svend Edvard Martin Bohn, f. 1892, vær-
nede pietetsfuldt om bedstefaderens arbej-
der, og han sørgede for at arkivalier, red-
skaber og forlæg af gips og marmor kom 
til Nexø Museum.8 Han døde i 1976 og det 
må være fra ham, Poul Harild har de per-
sonlige oplysninger om stenhuggermester 
Fischer. 

Uddrag af Poul Harilds historie  
om Fischer:

»Fischer valgte det imponerende firma-
navn »Frederik Ferdinand Fischers Steen- 
og Billedhuggerie for Gravmonumenter af 
Marmor og Sandsteen«.

Til monumenter af sandsten udsøgte han 
selv egnede blokke ude i stenbruddet. De 
blev så kørt hjem til huggepladsen og 
værkstedet, hvor de blev gjort færdige. 

Fischer kunne dog også godt lide at ar-
bejde med sandsten fra Bremen. Ofte hen-
tede han dem selv. Det fortælles, at når der 
lå et skib i Nexø Havn, der skulle til Tysk-
land, tog han med, og det skete somme ti-
der så hastigt, at han glemte at give fami-
lien besked. 

Også marmor fra Frankrig og Italien 
lykkedes det ham at komme til at arbejde 
med. Stenen fik han gennem forbindelser i 
København.

Det lykkedes Fischer at få så meget ar-
bejde, at han for det meste kunne beskæf-
tige fem-seks mand. Hovedparten af bestil-
lingerne var gravmonumenter, og efter ti-
dens skik skulle de være store og statelige.

Foruden oplysning om den afdødes navn 
og alder blev mange gravminder forsynet 
med lange tekster og bibelord. Stenhug-
gerne fik akkordbetaling, og taksten beløb 
sig til 6 øre pr. bogstav 

Det mest yndede motiv på gravstenene 
var efeuranker. De dannede en karm om 
mindepladen og fremviste smukke detaljer. 
De dygtige håndværkere brugte ganske 
enkelt den tid, der skulle til for at lave et 
ordentligt stykke arbejde.

For at have en oversigt over produktio-
nen lod Fischer alle gravmonumenter fo-
tografere. Som regel stod Nexøs fotograf 
Johan Hansen for billederne.

Stenhuggeriet havde andre opgaver end 
gravmonumenterne, især fremstilling af 
kværnsten til de bornholmske møller. En 
møllesten bestod af fire dele, der skulle 
holdes sammen af en jernring. Når sme-
dene oppe hos Findanus Pedersen på 
Munkebakken havde ringen klar, gik det i 
strakt galop med den glødende ring i en 
tang ned til stenhuggeriet.9

Den fine udførelse af monumenter fra 
Fischers værksted blev kendt også i Kø-
benhavn, hvorfra han fik bestillinger.« Så 
vidt Poul Harild.

Tidlig markedsføring og reklame

Fotografen og stenhuggeren forstod at ud-
nytte hinandens kunnen i den markedsfø-
ring, som stenhuggermester Fischer var 
klar over var en af nødvendighederne for at 
skabe et sundt og levedygtigt firma. Som 
allerede Poul Harild fortalte i sin historie 
om Fischer, fik han Johan Hansen til at fo-
tografere de gravsten han leverede, næppe 

8  Genstande på Nexø Museum, nr. 2800 ff.. 9  Der er ikke oplysninger om hugning af egentlige mølle-
sten i Fischers eget arkiv.
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Fra samlingen af Fischers og Hansens fotos af gravminder på Nexø Museum: 1. Hans Kofoed 
Jensen, død i Poulsker 1871 (?). 2. Caroline M. Rasch f. Bidstrup, d. 1874 (?). 3. Havnefoged 
Jens Jørgen Petersen, død i Svaneke 1880. 4. Capitain Mads A. Larsen og hustru Cecilie, 
Østermarie. Hun døde i 1874. Fotos Johan Hansen, Nexø Museum.
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5. Captain og Sandemand Jens Larsen, død 1871 (?). 6. I .M. Dahlbye, St, Krashavegaard i 
Klemensker, død 1871. 7. To gravsten med egeløv. Teksten ikke til at læse. 8. Eduard Carl Mar-
tin Dols, aus Kubitz auf Rügen, 1855-1871. Fotos Johan Hansen, Nexø Museum.
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9. Jens Hammer og hustru Margrethe, hun døde 1872 (?), Aakirkeby (meget retoucheret). 10. 
Blank gravsten. 11. Lars Jensen Sonne, Aaker, død 1873. 12. Fire gravmæler for familien 
Smidt, Svaneke, Hans Larsen Smidts første hustru og tre børn. Seneste dødsfald 1872. (?). 
Fotos Johan Hansen, Nexø Museum.
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alle, men i hvert fald et udvalg, så han kun-
ne vise kunderne, hvad han kunne præ-
stere, ligesom når vi i dag bestiller et grav-
mæle hos en stenhugger, hvor vi kan se 
hans muligheder på en computer. Fischer 
har brugt Johan Hansens billeder som en 
god og dengang moderne reklame for sine 
produkter. I et par tilfælde kan vi se, at han 
har fået fotograferet et gravminde, fx i 
1882 af »Kapt. Petersen i Svaneke for 1 
Granitgraatte med poleret Forside og Blade 
og Gothisk Kors ... med nedsætning og 
hænder for at hugge og forgylde 84 Bogsta-
ver... I Photographi Tilgift..«. Leveringen 
kostede 148 kr. (svarede o. 1900 til ca. 
10.000 kr.).10 Størrelsen på gravmindet er 
også noteret.

Ordrebøgerne »Herunder hviler 
Støvet ...«

Som noget helt enestående er Fischers or-
dre- og kundebøger bevaret. (Det er foto-
grafen, Johan Hansens desværre ikke. Fo-
tograf Asger Berghagen, som købte Mag-
dalene Hansens atelier efter hendes død i 
1931, (hun overtog faderens atelier i 1905) 
var flyttet hen i Storegade 4 (Købmager-
gade), med både bolig og atelier. Huset 
blev bombet 1945, hvorved meget kan 
være gået til. Efterfølgende brændte Berg-
hagen alt historisk materiale han havde, 
fordi de, der overtog Berghagens forret-
ning i 1970, ikke ville betale for det).

Der er bevaret ordrebøger fra 1862 til 
1885 og kundebøger fra 1881-1887.11 Der er 
oplysninger i ordrebøgerne om 931 grav-

minder og opgørelse over, at firmaet har 
hugget 102.294 bogstaver og tal. 

Med kundebøgerne kommer man lidt 
tættere på stenhuggerens opgaver, for her 
får vi at vide, at han ikke kun beskæftiger-
sig med gravminder, men også hugger 
trappesten og opsætter gelænder og skra-
bejern i trappestenene, at han hugger 
hjemkværnsten (små »møllesten« til at 
male mel og malt på), sennepskværne 
(mange) og biller (skærper rillerne) på 
købmands Kruses kaffekværn i Nexø, at 
han fremstiller og retter forskellige hvæs-
se- og slibesten, herimellem en »træskona-
versteen«, en rund slibesten til træskoma-
gerens specielle hule jern. »Bornholmer-
sandstensmortere« til bagere og til en 
konditor. En gang imellem får Fischer be-
stilling på forskellige navneplader, som  
fx »Bygget af A. Bærildsen Aar 1861 den 
16de Juli«, til Bækkegården, Storegade 50 
i Hasle, som nu er revet ned. Også pastor 
Trandberg i Aakirkeby får hugget en sand-
stensplade til sit missionshus i Aaker: »Nr. 
163. »Bethania. Hvo som boer i den Høie-
stes Skjul, Overnatter i den Almægtiges 
Skygge - Jeg siger til Herren »Min Tilflugt 
og min Borg, min Gud paa hvem jeg forla-
der mig«. Pastor Trandberg i Aakirkeby, 
indmuret i hans Bygning«. 

Vi kan også læse, at han i 1885 for san-
demand L. Munch, Bækkegård i Ibsker, 
huggede en inskription: »Nr. 926. Bogsta-
ver hugget i Rokkestenen i Helvedesbak-
kerne 16/11 1875 L.M. for sandemand Lars 
Munch, Bekkegård i Ibsker« (stenen er 
bevaret)12 og i 1886 var han oppe og rette 
på Amtmandsstenen, som står i Dønda-
len.13  

10  Prisberegner, Danmarks statistik - kun fra 1900. 
11  Både ordre- og kundebøger kan downloades på Nexø Mu-

seums hjemmeside. Fischers Ordrebøger 1862-1874 og 
1875-1885 og Kundebøger 1881-1885 og 1885-1887: 
www.nexoemuseum.com/frederik-ferdinand-fischer.html

12  Læs en god beskrivelse af denne sten og gårdejer Lars 
Munch: www.367ture.dk/site/Rokkestenen/

13  Om Amtmandsstenen se www.367ture.dk/site/Doendalen/
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Men han levede først og fremmest af at 
hugge gravsten - og mange af stenene er 
stadig bevaret på de lokale kirkegårde. De 
vil uden vanskeligheder kunne identifice-
res ud fra Fischers ordrebøger, som, for-
uden at fortælle om stenhuggerens arbejde, 
er en usædvanlig rig kilde til personalhi-
storien. Et eksempel er et stort gravminde, 
bestående af to sten, som blev bestilt af 
N.M. Esbensen, Østerlars i 1865. Fischer 
huggede følgende tekst: »Her hviler Støvet 
af Hans Hartvig Lund født paa 17de Selv-
grd. I Juni 1786, død paa samme Gaard 
den 16de Mai 1865. Arvede ved Fødslen 
gaarden efter Faderen, beskikket til San-
demand 26de August 1812. Ægteviet 1ste 
Gang d. 14de Novbr. 1816 med Bodil 
Svendsdatter, der døde tilligemed Barnet i 
Barnsnød 1817, 2den Gang d. 24de Marts 
1823 med Birgitte Cathrine Mortensen, 
sidste ægteskab velsignedes med 9 Børn, 
hvoraf dog kun én Søn og 2 Døttre overle-

vede ham. Vi ses igjen!« på den anden sten 
blev følgende tekst hugget: »Ved Hs. Ma-
jest. Kong Frederik 7des Nærværelse her 
1851 udnævntes han til Dannebrogsmand, 
i 1862 i andledning af hans Jubilæum som 
Sandemand i 50 Aar forærede Øvrigheden 
ham en Sølvpokal og 1863 hædrede Land-
huusholdningsselskabet ham med et Sølv-
bæger for Skovplantning«. En oplysning 
mangler stenen - hvilket sogn, men Hans 
Hartvig Lund ejede 17. selvejergård, Bon-
degård i Rø - og da gravmindet jo var pla-
ceret på Rø Kirkegård, var det ikke noget 
problem.

Man kan overordnet konstatere, at det - 
naturligvis - er den velhavende del af be-
folkningen, bønderne, købmænd, skippere, 
præster, lærere og andre embedsfolk, der 
bestiller gravsten hos Fischer. Der er bestil-
linger fra hele øen, men fortrinsvis selvføl-
gelig Nexø og Svaneke. Der er også bestil-
linger på gravminder til København - bl.a. 

En lap papir med teksten til Ida Petrea Lous gravminde. Fra kundebogen 1885-1887. Bemærk at bogstaverne 
er talt op af hensyn til afregningen. 102.294 bogstaver fik firmaet hugget fra 1862 til 1885. Nexø Museum.
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Side fra Fischers kundebøger, 
eksempler på bestilling 
af gravsten, 1884.

til Scheller, hans gamle læremester. Såle-
des er hans sten »Nr. 874-895« en stor be-
stilling på gravminder til København, bl.a. 
til Island og den mosaiske kirkegård i Kø-
benhavn. Stenene til København blev hyp-
pigst placeret på »Frelsers Assistens paa 
Nørrebro«. Måske er de stadig til at fi nde 
der? Endelig er der bestillinger til Nord-
tyskland, de går gerne gennem lokale køb-
mænd og redere, som O.A. Sonne i Nexø. 
Der blev fx sendt hugne marmorplader til 
Rügen og forskellige steder i Preussen.

Et eksempel på en gravsten til Tyskland 
er den, der for købmand og reder M. Chri-
stiansen i Rønne blev hugget og udført til 
Preussen. Det var et gravminde over 
»Franz, Freiherr von Tschamer, König-

licher Domänenrath«, 1790-1865 og hu-
struen, der var død ti år tidligere. 

Fischer var underleverandør til andre 
bornholmske stenhuggervirksomheder, 
således leverede han gravsten til O.E. 
Sonne, der selv havde stenhuggeri og mo-
numentforretning i Nexø. Også til »Kjøb-
mand og Steenh. A. Sode« i Nexø var han 
underleverandør og til »Værkbestyrer K.A. 
Petersen i Allinge«.14 Endelig var Fischer 
også i enkelte tilfælde underleverandør til 
direktør Brodersen, »De Forenede Granit-
brud og Stenhuggerier« i Rønne.

14  K.A. Petersen, 1855-1929, var uddannet som stenhugger 
hos Fischer og fra 1880-1888 var han stenværksbestyrer i 
Allinge. Han blev senere også journalist og forfatter.
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Der er gravminder og mindesten over 
adskillige, på Bornholm, kendte personer, 
fx »Nr. 740. (1881) Provst Hans Chr. Sonne 
f. d. 16. Aug. 1817 død d. 26. Januar 1880« 
og Nr. 914. Frederik Vilhelm Foverskov 
1828-1884 (+ hustru død 1870) »Venlig 
Erindring fra Sognets beboere«. Pedersker. 
Provst Sonne i Nexø får jo æren for at have 
oprettet den første (levedygtige) brugsfor-
ening i Danmark, i Thisted 1866 og Fover-
skov ved Pedersker Hovedskole var en af-
holdt lærer, som man forstår af mindeste-
nen, finansieret af sognets beboere. 

Adskillige sten fortæller indirekte histo-
rier, som man gerne ville have haft afdøde 
til at fortælle! Fx »Nr. 599 (1878) Peder 
Thorsen, født 1. august 1804. Boede i Ame-
rika i c. 30 Aar, hvor Døden berøvede ham 
tre Hustruer og 2 Børn, hvorefter han rej-
ste til sit Fødehjem Svaneke. Døde 22. Juni 
1873«. 

Herren gav! Herren tog! Herrens 
Navn være lovet!!!

Man kan også af alle de tekster, som bliver 
hugget på stenene, konstatere, at der er for-
færdelig stor børnedødelighed, også blandt 
den velhavende del af befolkningen, der 
har råd til at få hugget en sten hos Fischer. 
Og så er det hjerteskærende at se, hvor 
mange kvinder der dør i barselsseng. Man 
kan fornemme af de religiøse og ofte me-
get følsomme tekster, der bliver hugget på 
stenene, at der ofte står en sørgende fami-
liefar tilbage med mange små børn. Der er 
også mange unge mennesker, der dør - må-
ske af tuberkulose? Men der er dog også en 
del der bliver temmelig gamle. Således 
huggede Fischer i 1872-1873 »Nr. 345. Her 
hviler Støvet af Pigen Karen Pedersdatter 
født d. 6te Oktober 1767, død d. 23. Feruar 
1872, altsaa over 104 ¼ Aar Gammel. Det-

te Minde er sat paa 100 Aar af en Deel 
Sogneboere i Østermarie. Bogstaver hug-
get og malet paa poleret svensk Flise«.15

Håndværket og indtjeningen

Kundebogen er særlig interessant - her kan 
man bl.a. se i detaljer, hvorledes et grav-
sted sættes op, hvad det består af mv. og vi 
får at vide, at firmaet ofte renser gravmin-
der med klorkalkning og får rettet dem op, 
efter at graven er sunket sammen. Restau-
rering af gravminderne var en almindelig 
opgave, fx fik han 1,50 kr. for at fylde seks 
pund cement under en sten og spække den.  
Fra o. 1884 brugte han foruden de traditio-
nelle materialer, dvs. sandsten og granit 
fra Bornholm, sandsten fra Gotland, tysk 
Bremersten, italiensk marmor mv. også 
beton. Fx fik tømmermand Jensen i Nexø 
i maj 1885 (kundeprotokollen) fremstillet 
et gravsted, som bestod af en marmorplade 
med »Port Rand«, dvs. at den havde en 
nærmest bølget overkant. Der blev isat en 
medaljon (af biscuit (uglaseret porcellæn)) 
»Natten« (efter Thorvaldsen) med indfat-
ning, hugget og forgyldt 66 bogtaver og så 
blev stenen forsynet med et latinsk mar-
morkors, dvs. et kors af den enkle form. 
(Flere bestilte også gotisk kors (med bølget 
kant)). Dertil kom en sleben støtte og en 
sokkel af bornholmsk sandsten. Inklusiv 
transport og opstilling blev det 40 kr. 

Gravminderne havde forskellig udform-
ning. Den gamle form var en liggende 
»Flad Liigsteen« evt med ramme. »Graat-
terne«, importerede og fremstillet af den 
tyske bremersten, var de mest almindelige 
på Fischers tid. Men der var mange andre 

15  Stenen er bevaret. Se fotografi i Bornholmske Samlinger 
2010 i Lilliane Højgaard Holm, Navnemoder og mode-
navne i Østermarie Sogn 1805-1909.
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typer, fx et »poleret Stygejerns Monu-
ment« med et indfattet basrelief af Dødens 
Engel, eller gravminder udformet som en 
bog. Det kunne være en stor marmorobe-
lisk eller et rundbuet marmormonument 
med basrelief af Natten, som han ofte be-
nyttede. Der var »Skorstensmonumenter« 
og flere gravsteder blev forsynet med hæn-
der og »rulle« dvs. udformet som »papir-
rulle« med inskription. Han huggede laur-
bærblade, ege- og efeuløv. Han huggede 
både gotiske og latinske bogstaver i mar-
morpladerne og andre polerede sten. Un-
dersokler af bornholmsk sandsten eller 
granit, fra 1885 leverede han undersokler 
af cement.

Mange af disse gravminder er bevaret i 
dag - selvfølgelig medtagne af tidens tand. 

Men flot har det været, med den nyhugne 
gravsten - oftest en hvid marmorplade i en 
»bremergraatte« - fortrinsvis med forgyldte 
bogstaver, som han også med jævnlige mel-
lemrum nyforgylder til seks øre stykket, 
skulle de kun males kostede det to øre pr. 
stk., medens både hugning og forgyldning 
kostede 12 øre pr. bogstav. Bogstaverne 
fremtræder i dag sorte - man kan forestille 
sig stenene med det skinnende guld.

Krigen i 1864

Fischer var personligt berørt af krigen i 
1864. Af ordrebogen kan man se, at grav-
minderne nr. 47, 48, 49 og 50 er »hugget i 
Kjøbenhavn da jeg var Artillerie Constabel 
i 1864«. Det var tydeligvis både fortvivlede 

To af Fischers fornemme, nyklassicistiske gravminder, en knækket søjle med en laurbærkrans, på Nexø Kir-
kegård for den unge Anton Harild, 1849-1865. Nr. 93. »Vi tør ikke sørge ved vort Tab, thi du vandt din Evige 
Glæde«. Foto Erik Gornitzka, Nexø. Til højre et klassisk, enkelt gravminde, en Nexø-sandsten og en importe-
ret marmornavneplade med indhugne bogstaver. Fischers gravminde nr. 315 over Absalon Jensen, 1821-
1869, på 22. selvejergård (Lille Gadegård) i Pedersker. Foto Svend Aage Møller. 
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og stolte forældre, der bestilte en gravsten 
til deres unge søn, der var faldet i krigen. 
Fischers gravminde nr. 50 har fået en sær-
lig lang tekst: »Peter Christian Riis, f. d. 
25de Fbr. 1841 paa Risegaarden i St. Cle-
mens Sogn paa Bornholm. Han var trofast, 
ærlig og oprigtig i al sin Færd, han var 
elsket af sine Nærmeste, agtet og afholdt af 
alle, som kjendte ham. Da Danmark træng-
te til sine Sönner, forlod han frivillig den 
fædrene Arne, som han elskede fremfor 
nogen Plet paa Jorden, for at stille sig i de 
Kæmpendes Rækker; paa Als bragte han 
Fædrelandet det höiste Offer og paa 
Glücksborg udaandede han sit sidste Suk 
d. 25. Juli 1864«. Videre noterer Fischer: 
»391 [bogstaver] Hugget og Malet til Gmd. 
Riis i Clemensker (glat Monument med 

Plade og Kors staar i Glücksborg)«. Den 
unge mand var Peter Christian Riis fra 
18de Infanteri-Regiment, 3die Compagni, 
Menig nr. 502. Han er en af de, der mindes 
på Mindedyssen i Almindingen for fem 
faldne, bornholmske soldater i 1864.16

Egen virksomhed

I 1884 huggede Fischer bogstaver i en plade, 
han skulle benytte på Industriudstillingen i 
Nexø (sten nr. 923): »F.F. Fischers Steen & 
Billedhugger Forretning i Nexø fra Anno 
1860 i Monumenter & Bygningsfaget Anbe-

Fra Fischers ordrebøger: Bestilling af gravminde over Peter Christian Riis, 1841-1864. Han må være blevet 
alvorligt såret under preussernes erobring af Als den 29. juni og døde den 25. juli i Glücksborg.

16  Den blev opstillet i 1838. Se: bornholmshistorie.weebly.
com/1864.html
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faler Marmor, Sandsteen, Mosaik og Beton 
udfører Forsiring og Skrift i Granit« ... »147 
Bogstaver hugget i Marmor til Indfatning i 
Betonskilt til Udstillingen i Nexø«. Indsat-
sen bar frugt. I Bornholms Avis 6. august 
1884 kan man bl.a. læse følgende: »... Steen-
huggerne have ogsaa funder deres Plads 
herude i Haven. F.F. Fischer har udstillet 
en Del smukke og fine Gravminder og en 
særdeles vel udført Buste af Frederik den 
7de (Sølvm.)...«

Til sidst

Det er en unik samling både af arkivalier, 
forlæg i gips og marmor og endda stenhug-
gerens redskaber, der er bevaret. Så kan vi 
ikke komme tættere på en dygtig håndvær-
ker. Ved en ihærdig indsats, men ret upro-
blematisk, vil man, ved at sammenholde 
ordrebøger og bevarede gravminder, kun-
ne sætte stenhuggerens navn på adskillige 
gravminder på de bornholmske kirkegår-

Stenhugger Frederik Ferdinand Fischers værksted på hjørnet af Aasen og Vægtergade i Nexø. På skiltet på 
bygningen står: »Etablissement for Gravmonumenter. Grundlagt 1860 af Sten- og Billedhugger F.F. Fischer, 
Nexø«. Til venstre ses en søjle med Frederik 7’s buste, hugget af Fischer - bl.a. den Fischer modtog en me-
dajle for på Industriudstillingen i Nexø 1884. Bagerst i huggeskuret er et relief med en sørgende engel. 
Begge arbejder er stadig bevaret og findes på Nexø Museum. Foto Johan Hansen o. 1870. Den krakkelerede 
glasplade er fra en samling glasplader, som kom til Bornholms Museum i 1988.
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de. Det er et usædvanligt minde om en 
dygtig og entreprenant billedhugger, et 
menneske der formåede mere end de fleste. 

Efter F.F. Fischers død synes De For-
enede Stenbrud med stenhuggeriet i Røn-
ne at være blevet førende leverandør af 
gravminder på Bornholm. Firmaet fik også 
fotodokumenteret deres mange arbejder, 
og der findes en stor samling glasplader af 
stenene på Bornholms Museum. 

For Johan Hansen må fotograferingen af 
F.F. Fischers arbejder blot have været en af 
mange fotografiske opgaver, men måske 
den første i »reklamens« tjeneste. Det var 
portrætfotograferingen der frem for alt var 
hans levebrød.

I anlægget ved Seminariet og Teknisk Skole i Nexø stod indtil 1962 Fischers buste af Frederik den Syvende. I 
nogle år stod den på den modsatte side af Rønnevej. Da man indrettede kommunekontor i Møllevænget blev 
busten flyttet op i haven - nu er den flyttet til Nexø Museum. Den har sin egen historie: »I 1885 arrangerede 
Nexø Haandværker- og Industriforening en usædvanlig stor Udstilling med Genstande fra Haandværk, Indu-
stri, Fiskeri og Landbrug i den nyopførte Tekniske Skole. Udstillere fra hele Landet deltog. Fischer præsen-
terede sit Firma med nogle Gravmæler og Busten af Kongen. Fischer opnaaede en Sølvmedalje for sit Ar-
bejde. Fischer maa have faaet Buste og Søjle med sig Hjem igen, den blev først sat op i Teknisk Skoles/Semi-
nariets Have i Forbindelse med Fejringen af Grundlovens 50 Aars Jubilæum 1899«.17 Fischer var med i 
Håndværkerforeningens første bestyrelse fra 1880-1882. Ukendt fotograf, Magdalene Hansen (?) o. 1910. 
Bornholms Ø-arkiv.

17  A. Jensen: Nexø Haandværker- & Industriforening, 1930.
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Blanchs Hotel - J.H. Blanchs »reklamefremstød« i forbindelse med åbning af det nye »Hôtel« i 1887. 
Nationalmuseet.
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Blanchs Hotel var Bornholms første stør-
re, mondæne badehotel, ja, det var faktisk 
det første af sin art i hele landet. Det eksi-
sterer ikke mere. Hotellet blev bygget af 
danskeren Johan Heinrich Blanch i 1886-
1887 og indviet 2. juni 1887. Da den 47-åri-
ge københavnske restauratør byggede sit 
hotel på den gamle Galgebakke mellem 
Hammershus og Hammerknuden, var den 
såkaldte »Tyskertid« på Nordbornholm i 
sin vorden. Den tyske etablering af sten-
brudsdrift på Hammeren var knapt kom-
met i gang, og den tyske turiststrøm var 
endnu ikke begyndt. Den svenske indvan-
dring var også i opstartsfasen, idet behovet 
for en stor arbejdsstyrke først opstod se-
nere.

Tyskertiden på Nordbornholm var be-
gyndt i 1875 og varede de følgende næsten 
40 år, indtil begyndelsen af Første Verdens-
krig i 1914. Tyskertidens start var Allinge-
Sandvig Byråds salg af hele Hammerknu-
den til den tyske grosserer J.F. Martens. 
Det skete en halv snes år før Blanch byg-
gede sit hotel. Grosserer Martens havde 

straks ansat en bestyrer med henblik på 
granitbrydning. Det var svenskeren A.R. 
Wiberg, der havde erfaring med stenbryd-
ning. 

Et par år før Blanch byggede hotel, solg-
te Martens Hammeren med stenbrudsud-
styr til sin svoger, baron H.J.B. von Oh-
lendorff. Denne var en stor tysk industri-
mand i Hamborg. De økonomiske tider var 
gode i Tyskland med havne- og vejbyggeri. 
Og i 1886 – samme år som Blanch startede 
sit byggeri – påbegyndtes etableringen af 
Kielerkanalen mellem Østersøen og Ve-
sterhavet. Den tyske stenbrydning gav den 
bornholmske granit en enestående chance. 

Blanchs Hotel på Bornholm  
og dets ejere 
Blanch, Beierholm, Beldring, Mueller og Koch

Af Finn Pedersen

Finn Pedersen, pens. civilingeniør og 
oberstløjtnant af reserven. Ophold på 
Bornholm i perioder årligt gennem 50 år. 
Timesharemedejer af Hotel Strandslot. 
Har i flere år arbejdet med optrevling af 
Nordbornholms historie med arkivunder-
søgelser og samtaler med folk på egnen.
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Ohlendorff allierede sig med den kendte og 
ansete danske finansmand, bankdirektør 
C.F. Tietgen, som er kendt for sine initiati-
ver mht. grundlæggelsen af et stort antal 
store danske virksomheder. Ohlendorff til-
bød investering i et større projekt med gra-
nitbrydning på (hans) Hammerknude og 
eksport til Tyskland. Tietgen anså åbenbart 
projektet for en god industriel udvikling 
med indtjening af valuta til Danmark og 
med mange arbejdspladser i et »udkants-
område«. Resultatet blev oprettelsen af et 
dansk aktieselskab med Ohlendorff som 

hovedaktionær og med det formål, at drive 
granitindustri på Hammeren. Aktieselska-
bets navn var »Bornholms Granitværk 
A/S«.

I femåret efter åbningen af Blanchs Ho-
tel, etablerede Ohlendorff, via sit aktiesel-
skab, en efter datidens forhold, meget mo-
derne stenindustri på Hammeren. Projek-
tet omfattede foruden det rent tekniske 
også et havneanlæg (Hammerhavn). Og 
dertil kom bygningen af arbejderboliger 
ved og i Sandvig. Det samlede projekt var 
for lokalsamfundet en gennemgribende 

Håndkoloreret postkort fra Frits Sørensens Boghandel. Man ser Hammerhavn med Granitværkets industri-
område i forgrunden. I horisonten ses Hammershus ude til højre og Blanchs Hotel lidt til venstre for midten. 
Mellem Blanchs Hotel og Hammershus ses Hotel Hammershus. Omkring 1910. Bornholms Ø-arkiv.
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industrialisering af et omfang, man ikke 
tidligere havde oplevet på Bornholm.

Da Blanchs Hotel blev indviet, var der 
endnu meget få turister, »lystreisende«, på 
Bornholm. På Nordbornholm var den lille 
flok tilrejsende hovedsagelig embeds-
mænd, kunstnere og handelsrejsende. Be-
hovet for hotelsenge var yderst beskedent. 
Der var da også kun to steder i området 
med betegnelsen »hotel«, der begge lå i 
Allinge. Dertil kom en håndfuld gæstgive-
rier.1

Allinges første hotel hed »Marchers Ho-
tel«. Det var kommet til allerede i begyn-
delsen af 1860erne, altså en lille snes år før 
Blanch byggede sit hotel. Det andet hotel i 
Allinge var »Hotel du Nord«, som var ble-
vet etableret ved ombygning af en avlsbru-
gerejendom fem år før Blanchs Hotel åb-
nede. (Sandvig fik sit første hotel, Jomfru 
Grønbechs Hotel, to år efter åbningen af 
Blanchs Hotel.2) De nævnte hoteller havde 
en ringere standard og mindre kapacitet 
end Blanchs Hotel. 

Der havde dog været et »rigtigt«, større 
hotel i Allinge allerede fra 1868, altså en 
halv snes år før Blanchs Hotel. Det lå ved 
havnen på adressen Havnegade 1. Men 
dette hotel var blevet lukket efter blot fem 
år – i 1873. Bygherre og ejer var Martin 
Larsen, der havde været heldig under guld-
gravning i Australien. Han kaldte sit hotel 
»Hammershus« – ikke at forveksle med 
det i 1890erne etablerede hotel af samme 
navn beliggende ved ruinen af Hammers-
hus. 

Af de nævnte hoteller eksisterer i dag 
kun Jomfru Grønbechs Hotel i Sandvig. 
Det har siden 1912 heddet »Turisthotellet«. 
Marchers Hotel blev – efter flere navne-
skift og udbygninger – til Høiers Hotel (i 
dag Høiers Iscafé).

Da Blanch åbnede sit hotel i 1887 var det 
således meget begrænset, hvad der i øvrigt 
fandtes af hoteller på Nordbornholm. Men 
som nævnt var antallet af egentlige turi-
ster, »lystrejsende«, ganske ringe. Først 
syv år senere findes antallet af sommergæ-
ster på Nordbornholm registreret.3 Fra 
1894 til 1902 var det årlige turisttal for 
Nordbornholm på godt og vel et tusinde. 
Det var især tyskere, der besøgte Nord-
bornholm. 

Færgekapaciteten fra/til Tyskland skulle 
vise sig at være afgørende for turisttallet. 
De velbjergede borgere i Berlin og Ham-
borg havde dengang for længst en velud-
viklet tradition for kurrejser til (bl.a.) ba-
debyerne langs den tyske Østersøkyst. I 
1903 passerede turisttallet på Nordborn-
holm de 2000. Og efter 1905 og indtil 1. 
Verdenskrig var antallet normalt over 
8000 pr. sæson.

Udviklingen mht. hoteller på Nordborn-
holm hang meget naturligt sammen med 
den stigende turiststrøm. Således kom der 
hen i 1890erne gang i renoveringen af gam-
le hoteller og nye kom til. Men det var først 
i 1905-1907, at man oplevede det egentlige 
bygge-boom af nye, større hoteller på 
Nordbornholm. På det tidspunkt havde 
Blanchs Hotel eksisteret en snes år. Og 
grundlæggeren, Johan Heinrich Blanch, 
kom ikke til at opleve boomet. Han døde i 
1901, og Blanchs Hotel blev overtaget af en 
datter og svigersøn.

1  Udviklingen mht. hoteller på Nordbornholm er beskrevet 
i Finn Pedersens Familien Reiner og Kurhaus Strand-
schloss (Hotel Strandslot) i Sandvig, Bornholmske Sam-
linger, IV Række, 6. Bind, 2012.

2  Jens Riis Jørgensen: Huse i Sandvig gennem 200 år, Born-
holms Museum 1989. 3  Særtryk af Nordbornholms Ugeblad 24. oktober 1913.
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Fødsel, dåb – og sat i pleje

En tysk sømand, Heinrich Blanch, gik 
sidst i 1830erne i land i København og bo-
ede i 1839 i Store Grønnegade 267 sam-
men med den 27-årige Ane Christine 
Clemmessen Hammelev. De var ikke gift. 
Den 20. maj 1839 fik de sønnen Johan 
Heinrich Blanch, der 48 år senere skulle 
blive hotelejer på Bornholm.

Lille Johan blev døbt i Helligånds Kirke 
allerede fem dage efter fødslen. Ingen af 
morens forældre var blandt fadderne, selv-
om de boede i nærheden (i Nyhavn). Det 
spæde barn blev anbragt i familiepleje hos 
en husmandsfamilie på Ishøj Mark. Den 
hurtige dåb kunne tyde på, at anbringelsen 
skete kort efter fødslen. Johan var i hvert 
fald sat i pleje på Ishøj Mark 1. februar 
1840, altså før han var ni måneder gam-
mel.4 Der er således intet, der tyder på, at 
han var et ønskebarn.

Johans mor og hendes forældre

Johans mor, Ane, var født i København. 
Hun boede, før hun traf Johans far, hos 
sine forældre. I 1834 var det i Nyhavn 17. 
Det var dengang et pænt kvarter, og Johans 
bedsteforældre var gode borgere. Morfa-
ren var formand for »Favnesætterne og 
Læsserne«.  En »favnesætter« var ansat af 
Københavns Magistrat som kontrollør ved 
Stadens indkøb af brænde, der dengang 
opmåltes i »favne«. Han bestred således en 

betroet offentlig stilling, der vel har været 
rimeligt aflønnet og medført en vis anse-
else.

Plejefamilien på Ishøj Mark

Johans plejeforældre på Ishøj Mark var Ja-
cob og Sophie Madsen f. Olsdatter, begge 
42 år. Der er ikke fundet familiemæssige 
relationer mellem plejefamilien og Johans 
familie. På Ishøj Mark bestod familien – 
foruden plejeforældrene – af to hjemmebo-
ende børn på hhv. fem og fjorten år samt 
konens 69-årige mor på aftægt plus konens 
45-årige bror, der ernærede sig som kurve-
mager. Plejefar Jacob angives som »Hus-
mand, der lever af Jordlodden«.5 Alt tyder 
på fattige kår i det lille husmandshjem, 
hvor der var seks munde at mætte foruden 
lille Johan.

Det er uvist, hvorfor den spæde Johan 
hurtigt blev afleveret til en plejefamilie. 
Som nævnt var hans mor, Ane, flyttet 
hjemmefra, da Johan blev født, så barnet 
kan være født uden hendes forældres vi-
den. Eller de kan have været meget imod 
hendes forbindelse med den tyske sømand, 
der i øvrigt synes at have forladt mor og 
barn kort efter Johans fødsel. 

Johans mors videre liv

I den halve snes år efter Johans fødsel fik 
»mor Ane« tre døtre, altså halvsøstre til 
Johan. Faren var en marskandiser Jens 

Det uønskede barn, Johan Heinrich Blanch,  
opvækst – og flugt fra Bornholm

4  Folketællingen 1. februar 1840. 5  Folketællingen 1. februar 1840.
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Christensen, som ikke var gift med mor 
Ane (han var måske gift til anden side?). 
Den første halvsøster blev født tre år efter 
Johans fødsel, 29. juli 1842 (Hansine Hel-
lene) på adressen Knabrostræde 176 (eller 
17B). Og den anden halvsøster blev født 
halvandet år senere, 30. december 1843 
(Dorthea Christina). Begge blev døbt med 
marskandiserens efternavn (Christensen).

Ved folketællingen 1. februar 1845 var 
mor Ane og de to døtre flyttet hjem til Anes 
forældre, der da boede i et hus i Skinder-
gade 42. Mor Ane var stadig ugift, og det 
blev angivet, at hun ernærede sig »Af Syg-

ning« – det var antagelig syning, da intet 
efterfølgende tyder på sygdom. Man be-
mærker, at de to små piger »er i Pleie« og nu 
angives med efternavnet Hammelev. De var 
således – modsat Johan – blevet accepteret 
af Johans mors forældre. I 1848 fik mor Ane 
en tredje datter med marskandiser Chri-
stensen. Den 1. februar 1850 boede hun – 
stadig ugift – med de tre døtre i Laksegade 
208. Hun var da blevet »Huuseier«, antage-
lig installeret af marskandiseren (eller hen-
des far). Hun angives med efternavnet 
Clemmessen, mens de tre døtre alle angives 
med deres fars efternavn, Christensen. 

Den lille Johan Blanch kom til at bo i hus nr. to fra venstre, med det åbne vindue, Søndergade 38. Her tilbragte 
han tilsyneladende ti gode drengeår. Gaden til venstre er Slappegade og fortsætter man hen ad gaden bag bør-
nene vil man komme til Hovedvagtspladsen. Huset eksisterer stadig. Foto o. 1900-1910. Bornholms Museum.
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Johan flytning til Bornholm

Lille Johan Blanch trådte sine barnesko 
hos familien på Ishøj Mark. Det vides ikke 
præcist, hvor længe han opholdt sig her. 
Men det ser ud til, at han kom til sin nye 
plejefamilie i Rønne, da han var omkring 
fire år (se senere). Husfaren i plejefamilien 
i Rønne var Johans morbror.6

Begrundelsen for at flytte Johan er 
ukendt. Men da den nye plejefar var Johans 
morbror, var der tale om et familieanlig-
gende. Plejefamilien på Ishøj Mark kan 
have meddelt Johans mor, at de ikke læn-
gere kunne eller ville have Johan i pleje.  
Johans mors forældre var ordentlige men-
nesker, der som nævnt efterfølgende optog 
Johans halvsøstre i hjemmet, og de har 
velsagtens været med til at arrangere, at 
Johan fik et godt, nyt hjem hos morbroren 
i Rønne. 

 Det beskrevne hændelsesforløb gør det 
nærliggende at tro, at Johan Blanch blev 
født uden mor Anes forældres vidende, og 
at de først blev informeret, da Johan var 
flere år gammel. Og de kan have følt – også 
af hensyn til mor Ane – at det var for sent 
at optage Johan i deres hjem. Og så sendte 
man lille Johan af sted til et godt liv på den 
(dengang) fjerntliggende ø.

Hos morbroren i Rønne

Den 1. februar 1845 viser folketællingen, 
at Johan Blanch da befandt sig hos sin mor-
bror og dennes familie i Rønne. Flytnin-
gen fra Ishøj Mark har antagelig fundet 
sted flere år tidligere. Dette indikeres af en 
bemærkning indført i kirkebogen i Rønne 
i forbindelse med Johans konfirmation. 

Her er anført, at han fik den obligatoriske 
koppevaccination 14. juli 1843. Da det den-
gang var almindeligt, at børn blev vaccine-
ret som spæde, er dette et tegn på det hast-
værk, der var dengang den spæde Johan 
blev afleveret på Ishøj Mark samt de be-
skedne forhold derude. Derved blev Johan 
velsagtens først vaccineret, da han kom til 
et ordentligt hjem i Rønne. I så fald er Jo-
han kommet til Rønne i forsommeren 
1843, hvor han lige var fyldt fire år.

Johans nye hjem i Rønne var i Sønder-
gade 38.7 Den nye plejefar, morbroren, var 
41 år gammel, født i København og hed 
Niels Sørensen. Han var kunstdrejer og løjt-
nant. Den nye plejemor hed Marie, og hun 
stammede fra Sønderborg og var et år yng-
re end husfaren. Der var en hjemmeboende 
datter, Axelle, på 14 år samt en 23-årig lo-
gerende kunstdrejersvend fra København, 
Adolf Horst. De to blev i øvrigt senere gift 
og overtog senere virksomheden. 

Plejefarens løjtnantstitel viser, at han var 
et respekteret og engageret menneske. Han 
rangerede ret højt militært, idet der på den 
tid fandtes to Bykompagnier og et Militær-
orkester i Rønne. Et kompagni blev den-
gang ledet af en kaptajn og en løjtnant.

Opvækst – og en ond hændelse. 
Konfirmation

Johan Blanchs drengeår hos familien i 
Rønne har været en god tid for drengen. 
Morbror-familien har haft mulighed for at 
give Johan Blanch en god og udviklende 
opvækst under ordnede forhold og i tryg-
ge rammer og med skolegang. Plejefaren 
har givetvis været en solid rollemodel for 
Johan. Det må derfor være kommet som 

6  Det fremgår af Folketællingen 1850, at Johan Blanch var 
søstersøn til husfaderen i Rønne.

7  Folketællingerne 1845 angiver Matr.nr. 47A, hvilket if. 
matrikelskortet var Søndergade 38.
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et chok for den 11-årige Johan, da hans 
plejefar døde den 24. juli 1850, kun 49 år 
gammel. Tre år efter plejefarens død, blev 
Johan Blanch i 1853 konfirmeret i Rønne  
Kirke.

Flugten fra Bornholm

På den tid, hvor Johan Blanch blev konfir-
meret, skulle de unge mænd hurtigt deref-
ter melde sig til optagelse i Lægdsrullen. 
Det betød registrering til det, vi i dag ken-
der som session, der gennemførtes med 
henblik på udskrivning til lokal militærtje-
neste – eller evt. kassation. Systemet 
stavnsbandt de unge mænd for at forhindre 
deres unddragelse af militærtjenesten. I 
nogle af landets kystbyer – fx Rønne – be-
tegnedes Lægdsrullen Sørullen. Såfremt 
den unge mand ønskede at rejse fra sit 
sogn, kunne det dengang kun ske efter ud-
stedelse af et pas. Det var alene amtman-
den, der kunne bevilge pas. Og det har 
næppe været nemt at få et sådant pas, da 
det jo betød »tabet« af en lokal soldat.

Johan Blanch ville åbenbart væk fra 
Bornholm og lod sig ikke sinke af disse 
formaliteter. Han undlod indskrivning i 
Sørullen, og han undlod også at søge pas.8 
Da det også vides, at Johan Blanch ikke 
tog arbejde på Bornholm efter konfirma-
tionen,9 og da han – på trods af det mang-
lende pas – ikke befandt sig på øen ved 
folketællingen 1. februar 1855, kan man 
konkludere, at han er flygtet fra Bornholm 
kort efter konfirmationen. Sådan var det 
næppe gået, såfremt hans plejefar stadig 
havde levet! 

I København.  
Formuen grundlægges.  
Familieliv.

Den unge Blanch i København.  
Formuen grundlægges

De første år efter flugten fra Bornholm 
holdt Johan Blanch naturligt nok lav profil. 
Men ved Folketællingen 1. februar 1860 
dukkede den da 20-årige Blanch op i et 
hus, Skindergade 26, i København. Huset 
blev beboet i stuetagen og på 3. sal af en 
broget flok: husholderen var den 35-årige 
enke Nielsine Emilie Hansen, der angives 
som værtshusholder. Hun boede der med 
seks børn i alderen 4-16 år. Blanch var den 
ene af to unge opvartere. En 33-årig tysker 
var ansat som marquer (se nedenfor), og 
endelig tre ugifte tjenestepiger på hhv. 18, 
19 og 33 år.

Man fornemmer vel straks, at der ikke 
blot var tale om et traditionelt værtshus. 
Dette underbygges af den ansatte marquer, 
hvis titel oversat betyder tegngiver. Det var 
en velkendt procedure, at de ventende 
mandlige kunder efter tur blev hentet ind 
fra gaden – netop ved tegngivning.10 En 
opvarter udførte flere opgaver end en tje-
ner. Mens sidstnævnte »bare« serverede 
for gæsterne, var opvarteren den, der ar-
rangerede og organiserede alt vedrørende 
gæsternes ønsker, han servicerede dem på 
bedste måde. 

Den ovenfor nævnte besætning på 
»værtshuset« viser en professionel organi-
sation, der velsagtens har medført, at ste-
det hørte til de mere »luksuriøse« med et 

10  Grethe Hartmann: Bordeller og Boliger, 1967.

8  Johan Blanch figurerer hverken i Sørullen for Rønne (Ø-
arkivet i Rønne) eller i Amtmandens Pasprotokol (Rigsar-
kivet).

9  If. Tyendeprotokollen for Rønne (Ø-arkivet i Rønne).
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klientel af velhavere. Da »drikkepenge« til 
opvartere generelt var en del højere end til 
tjenere, kan dette meget vel have betydet 
en ganske god indtjening til en professio-
nel og servil opvarter, sådan som Johan 
Blanch må antages at have været.11 Blanch 
havde opvarter-titlen de følgende 25 år. Og 
de følgende hændelser viser, at dette job 
gjorde ham til en formuende mand.

To ægteskaber og to døtre på  
mindre end 1½ år

I 1860erne kom to søstre fra Assens til Kø-
benhavn, og de blev begge gift med Johan 
Blanch. Deres forældre i Assens var Sidsel 
og Peder Hansen. Han var daglejer. Den 
21. maj 1865 giftede den da 26-årige 
Blanch sig med den yngste af søstrene, den 
22-årige Hansine (Caroline). Vielsen fandt 
sted i Assens. Deres bopæl i København, 
var Vognmagergade 8, der i parentes be-
mærket var hjemsted for mange værtshuse 
af den ovenfor omtalte type. Parret fik ret 
hurtigt – 31. oktober 1865 – en datter, der 
fik samme navn som moren (Hansine Ca-
roline). Men det endte trist. Endnu før den 
lille datter var tre måneder gammel, døde 
moren (13. januar 1866). De var da flyttet 
til Adelgade 12 (København) – også belig-
gende i »minefeltet«. Men heldigt for barn 
og Blanch tog afdødes søster sig kærligt af 
dem begge. Hun var den da 25-årige Ceci-
lie. Blanch og Cecilie giftede sig et halvt år 
senere (15. juli 1866) med bopæl i Grøn-
negade 9 – i øvrigt den gade, hvor Blanch 
var født. 

Parret fik (også) meget hurtigt en datter, 
Anna (Christine Henriette), den 18. sep-

tember 1866. Denne Anna skulle senere – 
efter Blanchs død – blive ejer af Blanchs 
Hotel sammen med sin mand.

Blanchs to små døtre blev døbt samti-
digt, den 17. februar 1867, i Trinitatis Kirke 
i København. I øvrigt fik Blanch ikke flere 
børn, selvom han blev gift en tredje gang. 
Årene 1865 og 1866 havde været turbu-
lente for Blanch. På mindre end et år og 
fire måneder var han blevet viet to gange, 
havde mistet sin første kone og fået to 
døtre.

Skilsmisse – og Blanchs  
mange penge

Folketællingen 1. februar 1880 angiver, at 
han og Cecilie da var blevet skilt, og at hun 
var flyttet hjem til Assens med Blanchs to 
døtre, (hvor hun er mor til den ene og mo-
ster til den anden). Og den da 40-årige 
Blanch var i 1880 flyttet fra minefeltet i 
København ud til Rådvad i Lyngby Sogn. 
Her boede han til leje i en del af et hus, 
hvor ejeren – en smed – også boede med 
sin familie. Blanch titulerede sig restaura-
tør og angav sig som ugift. Og det ses, at 
det var gået ham ganske godt økonomisk, 
idet han havde personale, en husbestyrer-
inde (38 år) samt to tjenestefolk, en opvar-
ter (en herre på 26, født i Randers) og en 
tjenestepige (20 år og svensk). Samtidig 
havde Blanch tilsyneladende haft råd til at 
gøre sin fraskilte hustru, Cecilie, til hus-
ejer i Assens (Ladegårdsgade 44 og 46).12 
Blanch havde altså i de forløbne år tjent 
rigtigt mange penge – og sparet op. Dette 
skulle blive bekræftet med hotelbyggeriet 
på Bornholm seks år senere.

11  Om opvarterens ekstraindtjening: Kåre Lauring: Køben-
havnerliv, 2010.

12  If. Realregistret. Cecilie Blanch ernærede sig derefter som 
syjomfru. Hun boede samme sted indtil sin død 5. juli 
1928.
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Blanchs formue må antages skabt ved 
hans arbejde som opvarter i København. 
Det er bemærkelsesværdigt, at de fem 
kendte adresser for Blanchs bopæl efter 
1860, alle var i »minefeltet« i København. 
Området var kendt for et større antal bor-
deller, der dengang var tilladte og registre-
rede. Og dertil kom et væld af beværtnin-
ger, hvor der på mange af disse også udfol-
dede sig det lette liv.13

Blanchs tredje og sidste ægteskab

I begyndelsen af 1880erne, da Blanch var 
først i fyrrene, giftede han sig med den 15 
år yngre (Anna) Marie Pedersen. Da han 
var fraskilt, skulle han have kongens til-
ladelse til at gifte sig igen. Den fi k han, 7. 
december 1881, og fi re dage senere (11. 
december) foregik vielsen i St. Stefans 
Kirke i København.14

13  Einer Mellerup: Det gamle København paa Vrangen, 
1960, samt Grethe Hartmann: Boliger og Bordeller, 1967.

14  Kongens tilladelse og vielsesbrevet fi ndes blandt bilagene 
til Eksekutorboet ved Blanchs død (Rigsarkivet, arkivska-
ber: Bornholms Amt).

Johan H. Blanch og hans anden hustru, Cecilie Blanch, mor til deres datter, Anna Beierholm, der senere 
sammen med sin mand, Hans Martin Beierholm, overtog Blanchs Hotel. Bornholms ø-arkiv.
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Marie var gårdmandsdatter fra Stedstrup 
ved Tølløse i Vestsjælland. Hun var flyttet 
til København, hvor hun arbejdede som 
restauratrice.15 Blanch var tilbage i Køben-
havn, og parret boede 1. februar 1885 i Lin-
nésgade 25 ude ved den nuværende Israels 
Plads – altså udenfor »minefeltet«. 

Blanchs tredje kone, Marie, skulle blive 
efterlevende enke og en af arvingerne til 
Blanchs Hotel på Bornholm. Ægteskabet 
var barnløst.

Restauratør i København

Blanch var ejer af bopælen Linnésgade 25. 
Her drev han og fruen antagelig restaurant, 
idet husstanden ved folketællingen 1. fe-
bruar 1885 omfattede en husjomfru og 
kassererske, to stuepiger, endnu to hus-
jomfruer, en køkkenpige, en tjener samt en 
karl. 

Inde i den indre by, i Vimmelskaftet 38, 
havde Blanch også en ejendom – og her 
drev han restauration i kælderen, en så-
kaldt natrestaurant. Der fandtes på den tid 
en håndfuld af slagsen i det indre Køben-
havn. Det var et snedigt påfund fra politi-
ets side, idet kun disse få restauranter 
havde tilladelse til at have åbent om natten. 
Derved samledes stadens natteliv efter 
midnat fra de utallige små værtshuse og 
andre etablissementer på disse få steder, 
hvilket selvsagt lettede politiets arbejde. 

Det var den kendte Ginderups Kælder, 
Blanch havde overtaget. Han omdøbte den 
til Blanchs Kælder og drev den samtidig 
med Blanchs Hotel på Bornholm indtil 
1895.16 Dette år kundgjorde Bornholms 

Avis den 25. november: »Den bekendte 
Kælder i Vimmelskaftet, hvor Blanch i 
de sidste Aar har været Restauratør gaar 
fra 1. December over i nye Hænder, idet 
Hr. Blanch har afsluttet Kontrakt med Re-
stauratør Jensen om, at denne overtager  
den.«

Et par måneder senere (1. februar 1896) 
flyttede familien Blanch til Gothersgade 
152, 3. sal, hvor Blanch boede indtil sin 
død.

Døtrene Hansine og Anna

Blanchs to døtre, Hansine og Anna, var 
opvokset hos Annas mor, Cecilie, som var 
moster til Hansine. Opvæksten og skole-
gang foregik i Assens, hvor de blev konfir-
meret sammen 3. oktober 1880.

Den ældste af Blanchs døtre, Hansine, 
dukkede ved folketællingen i februar 1885 
op som 21-årig i kælderen til hans ejendom 
i Vimmelskaftet 38 (se Blanchs Kælder 
ovenfor). Hun boede blandt en broget flok 
unge kvinder og en enkelt karl, i alt otte 
personer, i alderen 16 til 33 år. De fleste var 
fra provinsen, nogle fra Sverige og én fra 
Tyskland. Og det kvindelige islæts erhverv 
blev angivet i folketællingen som husjom-
fru, pige og kassererske. 

Hansine arbejdede for sin far i Køben-
havn en lille halv snes år. Hendes stedmor 
i Assens, Cecilie Blanch, har velsagtens 
ment, at Hansines liv og livsførelse i Kø-
benhavn ikke var det bedste i det lange 
løb. Cecilie har vel foreslået Hansine et 
borgerligt liv i Assens og måske direkte 
ageret »giftekniv« og foreslået et ægteskab 
med en solid håndværksmester i den fyn-
ske provinsby. Det drejede sig om snedker-
mester Carl (Morten) Gormsen, som boe-
de i Østergade 17, kun et par gader fra 
Cecilies hus i Ladegårdsgade 44.

15 If. Politiregisterblade (en slags folkeregister, der intet har 
at gøre med straffesager).

16  Carl G. Christensen: Fra Voldenes København, 1924.
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Hansine fulgte sin plejemors råd, og gif-
tede sig 15. juni 1894 som 28-årig med den 
fire år ældre Carl Gormsen i Sct. Knuds 
Kirke i Odense. Hun var endnu ikke flyttet 
tilbage fra København til Assens, hvilket 
først skete fire dage efter vielsen.17

Valget af kirken i Odense til vielsen er 
lidt mystisk. Måske ville Carl Gormsen 
overraske i Assens – ingen af forloverne 
var familie eller fra den nære omgangs-
kreds i byen. Parret flyttede ind i hans bo-
lig, Østergade 17, hvor de boede til deres 
dages ende. De gjorde med tre børn Johan 
Blanch til morfar, og disse børn skulle se-
nere blive blandt arvingerne til Blanchs 
Hotel:

1. Karen Gormsen, født 6. august 
1896. Johan Blanch var kommet fra 
Bornholm, for at være fadder ved 
dåben 30. august. Fadder var også 
Cecilie, Blanchs fraskilte 2. kone 
(som havde opfostret barnets mor).

2. Certy Gormsen, født 25. marts 
1898. Dåben fandt sted 20. april. 
Cecilie var igen blandt fadderne, 
og en anden fadder var Carl Gorm-
sens tidligere svoger, enkemanden 
Hans Martin Beierholm (se neden-
for)

3. Johan Heinrich Blanch Gormsen, 
født 15. februar 1900. Fadder ved 
dåben 16. april var (naturligvis) 
morfaren, som barnet var opkaldt 
efter samt Blanchs anden datter, 
Anna.

Enkemanden, Hans Martin Beierholm, 
der ovenfor er nævnt som en af Certys fad-
dere, var nabo til familien Gormsen. Han 
var 38 år og havde været gift med Carl 
Gormsens søster, som imidlertid var død 
et par år forinden.  Beierholm og Gormsen 
havde bygget et par større byejendomme i 
fællesskab.

Blanchs anden datter, Anna, traf antage-
lig den noget ældre Beierholm første gang 
ved en af dåbsfesterne i Assens. De skulle 
en halv snes år senere blive gift og blive 
ejere af Blanchs Hotel. Herom senere.

Den lige nævnte datter, Anna, var lige-
som sin søster som ung flyttet fra Assens 
til sin far i København. Men hun logerede 
i 1885 ikke i Vimmelskaftet sammen med 
søsteren og de mange unge. Anna flyttede 
vistnok ind hos faren og dennes kone. Hun 
boede i hvert fald sammen med dem, da de 
i februar 1890 flyttede ind i Vimmelskaftet 
38, 1. sal. Det må antages, at Anna i de 
følgende år boede hos sin far og dennes 
kone og hjalp med restaurationsarbejdet i 
København og driften af Blanchs Hotel på 
Bornholm. Dette sidste fortsatte hun med 
efter farens død (1901) i samarbejde med 
enken.

17  If. Kirkebogen ved vielsen.
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Luftfoto fra 1956 af Hammershus, Hammerhavnen og Hammerknuden (i baggrunden) set fra syd. Blanch 
anlagde sit hotel på det her skovklædte område, den gamle Galgebakke, der ses oven for Hammerhavnen. 
Øverst til højre ses Hammersø og Sandvigbugten (Osand). Hammerhavnen var endnu ikke anlagt, da Blanch 
åbnede sit hotel i 1887. Foto Sylvest Jensen, Det Kongelige Bibliotek.
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Blanchs plan

Hændelsesforløbet med etableringen af 
Blanchs Hotel på Bornholm afslører, at Jo-
han Blanch ikke blot havde tjent rigtigt 
mange penge som »opvarter« og restaura-
tør i København, men også forstået at 
spare op. Hertil kom en overraskende vi-
den om krav til indretningen af et mon-
dænt badehotel. Ikke blot et moderne ho-
tel, men faktisk et hotel, der var forud for 
sin tid. Blanchs analyse må have sagt ham, 
at når Bornholm dengang kun havde gan-
ske få rige kurgæster, så skyldtes det 
manglende faciliteter, primært et eksklu-
sivt badehotel.

Onde tunger kunne hævde, at Blanch 
blot gemte sin formue på en – dengang – 
fjern ø. Det er i hvert fald ikke hele sand-
heden. I den følgende beskrivelse af 
Blanchs Hotel, vil man for det første for-
stå, at der i Blanchs plan indgik udbygning 
af hotellet til et større hotelkompleks. Og 
for det andet viser den senere beskrevne 
arvesag (efter Blanchs død), at han selv 
havde drevet hotellet med stor dygtighed 
og omhu. 

Det er uvist, hvorfra Blanch hentede in-
spiration til indretningen af et badehotel. 
Han var en dansk pioner på området, idet 
Danmarks Turistforening, der satte gang i 
byggeriet af badehoteller, først blev stiftet 
året efter, at Blanch havde åbnet sit hotel 
på Bornholm. Turistforeningen fik først 
skubbet gang i etableringen danske bade-
hoteller med et byggeri på Fanø med ind-
vielse 28. marts 1889, altså på et tidspunkt, 
hvor Blanch allerede var i gang med klar-
gøringen til sit hotels tredje sæson. Og 

først derefter blev der bygget badehoteller 
i Skagen, Vestjylland og Nordsjælland.18

I den periode udbyggede Blanch sit hotel 
til det kompleks, han efterlod ved sin død 
i 1901. Det må antages, at dette endelige 
resultat af projektet afslører Blanchs oprin-
delige plan vedrørende badehotellet på 
Bornholm:

• Unik, isoleret placering i naturen nær 
havet med storslået udsigt

• Arkitekttegnet, to etager, 30 værelser, 
spisesal til ca. 180 gæster

• Mondæn indretning
• Stort parkanlæg
• Staldanlæg
• Badehus med trappeforbindelse fra selve 

hotellet
• Badehus med varmt bad ved hotelbyg-

ningen

Valg af beliggenhed

Blanchs barnebarn, Else Beierholm, der 
blev født seks år efter Blanchs død, angi-
ver i sine erindringer den version om Jo-
han Blanch, der vel var blevet fortalt af 
hendes mor, Blanchs datter, Anna.  Else 
Beierholm skriver om Blanch: »Han var 
tysker og havde ikke tilknytning til Born-
holm. Han tog som ung ophold i Køben-
havn. Turen dertil foregik med skib fra 
Rügen, hvor han var født. Da man passe-
rede Bornholm, stod den unge Blanch ved 
rælingen og beundrede den bornholmske 

Blanchs Hotel - projektet på Bornholm

18  Bente Jensen: Mellem gammelt og nyt. Diskussionen af 
den tidlige turisme på Bornholm 1860-1902, Bornholm-
ske Samlinger III, 16 (2002).
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natur: »Der vil jeg engang bygge et flot 
hotel» udbrød han.«

I virkeligheden var Johan Blanch – som 
tidligere berettet – opvokset i Rønne, som 
han først forlod efter sin konfirmation, 
omkring 1853. Hans stedfar har givetvis 
været en udadvendt og vidende mand, der 
har besøgt Hammershus ruiner sammen 
med Johan. De kan meget vel være vandret 
derfra til Sænebugten og undervejs beste-
get Galgebakken. Den henlå dengang som 
en nøgen, lyngklædt klippeknude med im-
ponerende udsigt til ruinerne mod syd, 
Hammerknuden mod nord, og havet mod 
vest. Det var velsagtens denne oplevelse, 
der godt 30 år senere fik Johan Blanch til 
at udvælge netop partiet omkring Galge-
bakken.

Køb af hotelgrunden

I eftersommeren 1886 skred Johan Blanch 
til handling. Han rejste til Bornholm sam-
men med sin yngste datter, den da 20-årige 
Anna.19 Rejsens formål var at købe det 
valgte næsten 14 tdr. land store lyng- og 
skovparti omkring Galgebakken. (Matri-
kel numrene 1r og 1t af Allinge Landsogn). 
Den hidtidige ejer var proprietær Johs. 
Chr. Thorn, Hammersholm (Slotsvange-
gården), den gamle ladegård til »Slottet« 
(Hammershus). Handelen lykkedes, og 
den 27. september (1886) angav Realregi-
stret tinglysning af skødet til Blanch.

Byggemodning

Det skulle vise sig, at Blanchs Hotel stod 
færdigt til indvielse trekvart år efter over-
tagelsen af grunden. Blanch må således 

have iværksat en byggemodning ganske 
hurtigt. Barnebarnet Else Beierholm cite-
rede i sine erindringer morens fortælling 
om, at »der måtte ryddes mandshøj slots-
lyng bort og der måtte indsamles flere 
vognlæs af giftige hugorme, som blev 
hældt i havet.« 

Der skulle også etableres vandforsyning 
til hotellet – og den skulle vise sig at være 
problematisk – se nedenfor.

Byggeriet

Mindre end to måneder efter at Blanch 
havde købt grunden, kunne man i Born-
holms Tidende den 17. november (1886) – 
under overskriften Badehotel paa Born-
holm – læse følgende om det kommende 
byggeri:

»Arbejdet vil blive paabegyndt en af de 
nærmeste Dage. Arkitekt Philip Schmidt 
har udført Tegningen. Og efter denne at 
dømme, vil der paa et af Øens smukkeste 
Punkter rejse sig et smagfuldt Bygnings-
komplex«.

Og det blev videre angivet, at der ville 
blive ca. 30 værelser og en spisesal, der 
kunne rumme 180 gæster. Og 100 alen [60 
meter] fra hovedbygningen ville der blive 
nedgang til havet. Skovbevoksningen mod 
øst ville blive omdannet til parkanlæg. Vi-
dere blev meddelt, at »Bygningsentrepre-
nørerne er Kofod & Espersen, Rønne. Ar-
bejdet skal være færdigt til modtagelse af 
Badegæster og Lystrejsende 1. juni næste 
Aar.«20 Denne tidsfrist blev i øvrigt over-
holdt.

19  Else Beierholms erindringer i brev af 19. maj 1975 til di-
rektøren for Bornholms Museum. Ø-arkivet i Rønne.

20  Bornholms Tidende angav Berlingske Tidende som kilde. 
Den ene af skæreriets indehavere, Esper Peter Espersen, 
opførte i årene 1888-1889 Rønnes første treetagers ejen-
dom. Også her blev tegningerne leveret af den københavn-
ske arkitekt Philip Schmidt. www.roennebyarkiv.com/
store-torv-7-apotekergaringrden.html
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Byggeriet gik i gang, og skred åbenbart 
planmæssigt frem trods vinteren, idet man 
tre måneder senere – den 23. februar (1887) 
kunne læse følgende i Bornholms Avis:

»I Søndags rejstes Tømmeret til en i sin 
Slags enestaaende Bygning her på Øen, 
Restauratør Blanchs nye Hotel paa Ham-
meren! Paa en yndig Plads ovenfor Ham-
mersø knejser den stolte Bygning, der fix 
og færdig vil staa som en iøjnefaldende 
Kontrast til de ærværdige Slotsruiner, som 
– trods sin Tids vandalske Angreb paa 
dem – Aarhundreder ikke har formået, at 
jævne med Jorden. Hotellet, der er omgivet 
af Ungskov, hvor senere Gangstier og Lyst-
huse passende kunne anbringes, tager sig 
ualmindeligt godt ud fra Omegnen og 
navnlig fra Slotsruinerne. Det er for Fag-
mænd en sand Fornøjelse, at se dette for-
holdsvis storartede Byggeforetagende 
skride frem med en ligefrem »amerikansk« 

Hurtighed og Akkuratesse, indtil de mind-
ste Detailler i Snedker- og Tømrerarbejdet 
vil, ved siden af solidt og godt Murerar-
bejde, kunne udholde den mest kræsne 
Fagmands kritiske Blikke: Soliditet er her 
overalt parret med praktisk Sans og udsøgt 
Smag, Egenskaber, som man, desværre 
ved lign. Foretagender ofte forgjæves spej-
der efter. For at Læseren kan gjøre sig en 
Idé, om Bygningens Størrelse og Omfang, 
skal her blot nævnes, at den indeholder 
ikke færre end 30-40 større og mindre 
Gjæsteværelser, hvorfra haves en henri-
vende Udsigt dels over Havet og dels over 
det omkringliggende Landskab (Veran-
daer ville senere blive anbragte paa Byg-
ningen baade foroven og forneden). En 
komfortabel Spisesal, 20 alen lang og 12½ 
alen bred [13 gange 8 m], er særskilt til-
bygget, og under denne indrettes Kjøkken 
og ved siden af faar Øl- og Vinkjælderen 

Således så Blanchs Hotel ud, da det var nyopført, endnu kun to etager højt. Foto Bendt Kjøller, Allinge, 
1890erne. Nationalmuseet.
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sin Plads. En prægtig Staldbygning med 
Vognremisser og Karlekamre osv. er alle-
rede så godt som helt færdig, og det hele 
ventes at komme under Tag i løbet af 6-8 
Dage. Op til Hotellet fører en bred smuk 
Vei, der, anbragt langs Bakkens Fod, er let 
at befare med Vogne. En Vanskelighed op-
staaede sig for Hotellets Æxistens, idet 
man nemlig længe forgjæves borede efter 
Vand. Forsøgene i Hotellets umiddelbare 
Nærhed viste sig ganske frugtesløse, men 
omsider fandtes dog godt og rigeligt Vand 
nede ved Hammersø, ca. 600 al. [380 m] 
fra Hotellet. Brønden blev da gravet og der 

staaer nu kun tilbage: med Jernrør at for-
binde en i Niveau med Hotellets Tagværk 
liggende Vandbeholder, hvorfra Vandet, 
naar det ved Haandkraft er trykket op heri, 
af sig selv løber ud i Rørene og ned til Ho-
tellets Vandhaner. Det er utvivlsomt at li-
gesom Firmaet »Rønne Træskæreri« ved 
Opførelsen af denne smukke Bygning vil 
befæste sit i Forvejen gode Renommé, saa-
ledes vil også Hr. Blanch, der ikke har 
skyet noget Offer for at kunne præsentere 
et i alle Henseender tidssvarende og flot 
Hotel, indlægge sig betydelig Fortjeneste 
og Tak, ikke mindst af det reisene Publi-

Hotelkomplekset set fra sydøst. Øverst ses hovedbygningen med den mørke tværbygning. Til højre for denne 
anes staldbygningen. Den lange bygning til venstre er anneksbygningen, der kom til i 1894. Det »varme ba-
dehus« med den specielle tagkonstruktion ses umiddelbart til venstre for hovedbygningen. Vejen fører til 
højre ud til Sandvig - Hammershusvejen. I dag ender vejen til venstre i en P-plads, idet den daværende op-
kørsel til hovedbygningen er sløjfet. I stedet er etableret opkørsel til højre uden for billedets kant. Foto Bendt 
Kjøller, Allinge, 1890erne. Nationalmuseet.



BLANCHS HOTEL PÅ BORNHOLM OG DETS EJERE

77

kum, som i Aar og Dage har sukket over, 
at en saadan tidssvarende Indretning ikke 
var at finde paa deres Bornholmerreiser. 
Fuldt færdigt vil Hotellet – Byggepladsen 
ikke medregnet – koste ca. 30.000 Kr.«21

Det kan tilføjes om vandforsyningen, at 
der blev etableret en »hestegang« ved brøn-
den til drift af pumpen. Og at oppumpnin-
gen skete til en stor cementtank, der i øv-
rigt stod på selve Galgebakken.22 Denne 
vandforsyning anvendtes i mange år.

Hotelkomplekset

Der findes en meget detaljeret beskrivelse 
af Blanchs Hotel i de dokumenter, der (se-
nere) blev udfærdiget i forbindelse med 
arvesagen efter Blanchs død i 1901.23 Be-
skrivelsen gengives delvis nedenfor, og 
den dækker således det fuldt udbyggede 
kompleks, som Johan Blanch efterlod sig 
ved sin død.

Beskrivelsen afslører, hvor omfattende 
projektet egentlig var. Det viser også, at 
der for det ensomt beliggende hotel var 
tænkt på faciliteter, som ikke havde været 
nødvendige ved en mere »civiliseret« be-
liggenhed (vandforsyning, bageri, vask og 
strygning/rulning).

a.  Selve hotelbygningen, 
 hovedbygningen (mod vest)
Bygningen var 30 meter lang og 10 meter 
bred. Den bestod af kælder, stueetage og 1. 

sal. Grundfundamentet var kløvet granit, 
ca. en meter høj. På facaden – mod havet 
– var en veranda, og sådanne fandtes end-
videre i begge gavlender, der også havde 
altaner i 1. sals højde. Verandaerne var 
overdækkede (galvaniseret jern) og havde 
»magelige og fint tilhuggede Granittrap-
per til Parken«. I kælderetagen var et min-
dre køkken. Stueetagen havde en gennem-
gående korridor med udgang til veranda-
erne. I denne etage fandtes reception, gar-
derobe, klosetrum, to »læsesaloner« og 11 
gæsteværelser samt en trappe, der både 
førte ned til kælderetagen og op til 1. salen. 
Loftshøjden var tre meter. På 1. sal var 
også en gennemgående korridor med ud-
gang til gavlaltanerne. På denne etage var 
14 gæsteværelser og et altanværelse med to 
fløjdøre ud til den store altan mod havet. I 
trappeopgangen var et klosetrum. Heroppe 
var der gipslofter, som var delvis dekore-
rede, og loftshøjden var også her tre meter. 
På 1. salens loft fandtes ét gæsteværelse 
samt to øvrige værelser. Loftshøjden var to 
meter.

b.  Tværbygningen i hovedbygningens 
nordøstre ende

Denne var 13 meter lang og otte meter 
bred og sammenbygget med hovedbygnin-
gen. Bygningens grundfundament var 
svarende til hovedbygningens: kløvet gra-
nit op i én meters højde, derpå murværk på 
to meters højde med træværk øverst. Ind-
vendig var bygningen opdelt i en kælder-
etage og en etage, der lå højere end hoved-
bygningens stueplan. Heroppe lå hotellets 
spisesal, som havde bræddevægge. Der var 
intet loft, men de fire meter høje trævægge 
gik direkte over i det indvendige af tag-
konstruktionen med »afbundet Jernfor-
bandt« og »4/4 tommer Tømmer, pløjede 
og høvlede Brædder belagt med Pap«. En 

21  Omregning her og i det følgende If. Danmarks Statistiks 
prisberegner: www.dst.dk/prisberegner

22  M.K. Zahrtmann: Bornholmske tilskikkelser i Christian 
4.'s sidste Svenskekrig. Bornholmske Samlinger I Række. 
S. 4-107 (1909). Her angives: »Retterstedet lå 800 m uden 
for Slotsporten paa det Sted, hvor nu Blanchs Hotel har 
sin Vandtank«. 

23  Dokumenterne vedrørende arvesagen efter Blanchs død. 
Rigsarkivet, arkivskaber Bornholms Amt.
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trappe på 11 trin med smukt malet træværk 
førte fra receptionen i hovedbygningen op 
til spisesalen. I tværbygningens nederste 
etage fandtes et køkken med et stort kom-
fur samt bagagerum og kontor.

c.  Halvtagsbygningen opført op til  
tværbygningens østre ende og i flugt 
med denne

Materialerne matchede tværbygningens, 
og den var to meter lang og otte meter 
bred, altså samme bredde som tværbyg-
ningen. Forneden var et opvaskerum og 
flere opbevaringsrum for mad- og drikke-

varer samt et bagagerum. En trappe førte 
op til et anretterværelse ved siden af spise-
salen.

d.  Fritliggende staldbygning 
Var grundmuret med paptag og 20 meter 
lang og 8½ meter bred, og loftshøjden var 
tre meter. Her fandtes et vaske-, stryge og 
rullerum med en indmuret kobbervaskeke-
del, to karlekamre, et spiserum »for Fol-
kene«, et pakrum, en vognremise samt 
selve hestestalden. I sidstnævnte var gul-
vet af tilhuggede brosten i cement, mens 
der i øvrigt var betongulv overalt. Hotel-

Hotelbrochure o. 1908. Spisesalen i tværbygningen, »Table d’hôte Sal« med hotelejer H.M. Beierholm (med 
slips), Blanchs svigersøn, der overtog hotellet efter Blanch, i midten. Man kalder det en »Table d’hôte Sal«, 
når måltiderne på et hotel indtages på et fast klokkeslæt, og gæsterne sidder samlet omkring et stort bord. 
Foto H.P. Jacobsen. Bornholms Ø-arkiv.
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»En trappe på 11 trin med smukt malet træværk førte fra receptionen i hovedbygningen op til spisesalen«. Til 
venstre ses (siddende) H.M. Beierholm, som overtog Blanchs Hotel efter Johan Blanchs død. Foto H.P. Ja-
cobsen, Allinge. Bornholms Museum.

Til venstre er det hotellets fritliggende staldbygning. Bag hotellets personale aner man en vogn med bagage. 
»Blanchs Hotel« - står der på en af kasketterne på Alfred Kjøllers 18x24 cm store glasplade. Bornholms 
Museum.
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lets generelle gedigne byggestil viste sig 
også i staldbygningen, bl.a. ved den hånd-
værksmæssige udførelse af overgangen fra 
mur til tag, hvor der var udført det såkald-
te trempelværk.

e.  Retiradebygning 
Af træ med halvtag og fire retirader, fire 
meter lang og halvanden meter bred (tæt-
siddende og snæver plads!)

f.  Ishus 
Af samme materialer, men med stråtag, 
otte meter lang og fire meter bred. [Dette 
var hotellets kølerum, der om vinteren del-
vis fyldtes med udsavede isblokke fra Ham-
mersø. Isen smeltede kun langsomt og holdt 
sig faktisk normalt sommeren over.]24

24  Else Beierholms erindringer i brev af 19. maj 1975 til di-
rektøren for Bornholms Museum. Ø-arkivet i Rønne.

Blanchs Hotel. Annekset bygget 1894. Foto fra Colbergs Boghandel, Bornholms Museum.
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g.  Materielhus 
Af samme materialer, men med betongulv 
og paptag. Otte meter lang og fire meter 
bred.

h.  Hotelanneks 
(Bygget i 1894). Bygningen var på 40 me-
ters længde og 8½ meters bredde og be-
liggende 50 meter sydvest for hovedbyg-
ningen. Bygningens fodmur var kløvet 
granit ligesom for hovedbygningen, men 
i øvrigt var materialerne som beskrevet i 
den foregående bygning. Der fandtes kæl-
der under bygningens sydvestlige ende. 
Indretningen var med en gennemgående 
korridor og reception, og der fandtes 20 
gæsteværelser, et opholdsværelse for be-
tjeningen samt ét klosetrum og et vaske- 
rum.

i.  Varmebadehus
af samme materialer som foregående, seks 
meter langt og fire meter bredt. Der fand-
tes et badekar, et »styrtebadsapparat« og 
en ovn.

j. Viktualiekælder 
fandtes under en del af gårdspladsen. Den 
var næsten tre meter dyb og forsynet med 
to faste isskabe.

Gårdspladsen 
var indhegnet med et to meter højt planke-
værk og »godt brolagt med Granit«.

Parken 
(øst for selve hotelkomplekset) var en 
skovpark med stier og bænke. Og vest for 
hotelbygningen – ud mod havet – var an-
lagt en have med havemøbler, en flagstang 
og – midtfor – en statue af Christian IV på 
en høj granitsokkel.25 I dag findes den 
foran Forsvarsmuseet i Rønne. Om statu-

25  Flere kilder angiver, at statuen først kom til senere. Men 
da den indgår i arvesagen efter Blanchs død, må han have 
anskaffet den.

Christian 4. fotograferet med en passende »vagt-
soldat«. Siddende bagerst til højre den ældre H.M. 
Beierholm, omgivet af hotellets personale. Born-
holms Ø-arkiv.

Christian 4. fotograferet med en passende »vagt-
soldat«. Siddende bagerst til højre den ældre H.M. 
Beierholm, omgivet af hotellets personale. Born-
holms Ø-arkiv.
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en af Christian IV kan i øvrigt berettes, at 
den var udført af »den yngre Bissen«, 
Christian Gottlieb Vilhelm Bissen, som var 
søn af billedhuggeren Herman Vilhelm 
Bissen. Statuen var udført i en zinklege-
ring, men havde angiveligt en støbefejl, 
hvorfor Blanch fik den billigt på en auktion 
i København.26

I haven foran Blanchs Hotel anbragte 
Blanch også en »runesten«, hvis tekst dog 
let lader sig læse. Stenen findes i dag ved 
indkørslen til området. 

Blanchs Hotel åbnede 2. juni 1887. Det 

skal understreges, at hele det ovenfor be-
skrevne hotelkompleks ikke stod færdigt 
på det tidspunkt. Alligevel må det beteg-
nes som en kraftpræstation, at det lykke-
des Johan Blanch at realisere 1. etape på 
blot et halvt år. Dette har kun kunnet lade 
sig gøre, ved at han forinden havde gen-
nemført en meget grundig analyse, pro-
jektbeskrivelse og planlægning. Og før 
dette har kunnet gennemføres, må Blanch 
have sat sig nøje ind i den tyske model for 
et badehotel, måske via en studietur til 
Tyskland.

»Hotellet grundlagt af I.H. Blanch 1887« står der på »runestenen«. Det er Johan Blanch til venstre. Herren 
til højre er ukendt. Allinge-Sandvig Byforening.

26  Michael Aakjær i Kommentarer til historien om Blanchs 
Hotel, 4. marts 2007 (Allinge Lokalhistoriske Arkiv).
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Indvielse og drift

Johan Blanch havde allerede i maj måned 
1887 udsendt det flotte introduktionspro-
spekt, der indleder denne artikel. Det op-
lystes bl.a., at hotellet »aabner førstkom-
mende 1ste Juni«. Og endvidere at der var 
plads til 70 personer, og at overfarten fra 
København til Bornholm skete hver aften 
»og ved Dampskibenes Ankomst til Rønne 
afgaar strax Vogne til Hotellet«. Under-
skrevet »I.H. Blanch«. Der var således fra 
begyndelsen arrangeret hestevognstrans-
port til hotellet fra samtlige færger, der 

ankom fra København. Hotellets åbnings-
dag blev torsdag den 2. juni (1887).

Allerede 2½ måned efter opstarten, fik 
Blanchs Hotel en glimrende anmeldelse i 
dagbladet Politiken.27 Redaktionen havde  
i lyset af udviklingen i Tyskland – med 
kurbade og badehoteller – sendt en journa-
list rundt til Danmarks »badesteder«. På 
Bornholm besøgtes Hotel Helligdommen 
og Blanchs Hotel. Førstnævnte hotel var på 

Blanchs Hotel med Blanch ved roret 1887-1901. 
Testamentet

Et større selskab på det »gamle« Blanchs Hotel, før udvidelserne efter H.M. Beierholms overtagelse i 1904. 
Allinge-Sandvig Byforening.

27  Bente Jensen: Mellem gammelt og nyt. Diskussionen af 
den tidlige turisme på Bornholm 1860-1902. Bornholmske 
Samlinger III, 16 (2002). 
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det tidspunkt endnu slet ikke udbygget og 
fik en dårlig anmeldelse. Men om Blanchs 
Hotel kunne man læse: »Her var Badeste-
det saa godt som ved nogen Kyst i Verden, 
civiliserede Trapper ned ad Skraaningen, 
Badehuse, Table d´Hôte, Tyskere….«.28

Den mangeårige ejer af Høiers Hotel i 
Allinge, E. Høier, skrev i et tilbageblik i 
1917: »Ham [Blanch] kan man give Æren 
for at være Foregangsmand og Fader til 
Turistlivet på Bornholm… Ved en smart og 
virkningsfuld Reklame forstod Blanch at 
gøre sit Hotel og Bornholm bekendt, og 
dette bevirkede, at Øen blev besøgt af et 
større Antal Turister end tidligere, saale-
des at der nogle Aar senere maatte tilbyg-
ges et Anneks, og Hotellet var i adskillige 
Aar ene om at modtage den bedste Del af 
Gæsterne, der kom til Nordlandet.«29

Blanchs fornemmelse for turismens ud-
vikling viste sig at holde stik. I første halv-
del af 1890erne begyndte den tyske turist-
strøm til Nordbornholm så småt. Østersø-
badet blev etableret i Sandvig i 1894. Og i 
den følgende snes år – indtil Første Ver-
denskrig – skulle området komme til at 
opleve en meget stor tysk turiststrøm. Det 
er bemærkelsesværdigt, at medens Blanch 
var forud for sin tid med sit hotel, så kom 
det store byggeboom af de øvrige større, 
tidssvarende hoteller på Nordbornholm 
først, da de kommende hotelejere havde 
erkendt behovet. Og det var næsten tyve år 
efter etableringen af Blanchs Hotel.30 

Blanch ejede og drev derefter hotellet 
indtil sin død umiddelbart efter afslutnin-
gen af hotellets 15. sæson i 1901. Blanchs 
bopæl var alle årene i København. Og kun 
i turistsæsonen flyttede Blanch med kone 
og datter/døtre til Bornholm, hvor de bo-
ede i en privat indrettet lejlighed på 
Blanchs Hotel. Uden for sæsonen boede 
der normalt en bornholmsk familie på ho-
tellet. De førte tilsyn og foretog vedlige-
holdelse.

Udbygning af hotelkomplekset

I årene efter indvielsen gennemførtes det 
omfattende arbejde med færdiggørelsen af 
hele komplekset, der siden udgjorde 
»Blanchs Hotel«. Allerede i 1894 havde et 
så stort antal af det bedre danske og tyske 
borgerskab fundet vej til Blanchs Hotel, at 
en udvidelse af kapaciteten var nødvendig. 
Blanch byggede derfor den store anneks-
bygning.

Det kan tilføjes, at Blanch i 1888 havde 
gjort gæsternes spadseretur til Allinge let-
tere ved at leje en sti over Hammersholms 
jorder.31 Der kom lidt malurt i bægeret for 
Blanchs Kurhotel, da brydningen af granit 
på Hammeren voksede op gennem 
1890erne. Støj fra det nærliggende tyskdo-
minerede stenbrudsselskab, Bornholms 
Granitværk A/S, kom i arbejdstiden kon-
stant fra en håndfuld faldhamre samt hyp-
pige tipvognstømninger i skibe nede i 
Hammerhavn. Og dertil kom jævnligt 
voldsomme sprængninger ovre i selve 
Hammerknuden. 28  Politiken 15. august 1887 (og i Bornholms Avis 19. august 

1887).
29  Edvard Høier: Et Tilbageblik paa Turistlivet, Nordborn-

holms Ugeblad 7. marts 1917. Genoptryk i Jul på Born-
holm 2007 ved Hans Reusch.

30  En oversigt over byggeriet af de større hoteller på Nord-
bornholm findes i artiklen Familien Reiner og Kurhaus 
Strandschloss i Sandvig, Finn Pedersen, Bornholmske 
Samlinger IV, 6 (2012).

31  Lejekontrakt af 17. september 1888 If. dokumenterne 
vedrørende arvesagens efter Blanchs død. Rigsarkivet, 
arkivskaber Bornholms Amt.
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Blanchs Hotel. Herren, der sidder i vognen med hvid kasket, er marinemaler I.H. Brandt. Han blev hentet 20. 
juli 1900 i hestevogn i anledning af sit 25 års jubilæum for at have malet på Bornholm. Han boede selv på 
Blanchs Hotel, men resten af familien boede på Hotel Hammershus (hvor der var billigere) og hvor jubilæet 
skulle fejres. Allinge-Sandvig Byforening.
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Marinemaleren Johannes Herman 
Brandt, (»Bølge-Brandt«)

Blanch Hotel husede i en årrække maleren 
Johannes Herman Brandt, kendt for sin fa-
scination (og motivvalg) af det levende hav, 
hvorfor han gik under navnet Bølge-Brandt.

De økonomiske relationer mellem 
Blanch og Brandt er ukendte, altså om det 
fx indgik i Blanchs promovering af sit ho-
tel at udvise støtte til kulturen ved at 
Brandt logerede gratis. Eller om begge 
tjente penge ved Brandts salg af sin pro-
duktion til hotelgæsterne.32

Brandt var oprindeligt flyttet ind på 
Blanchs Hotel med kone og tre børn. Men 
det blev hurtigt til, at kun han boede på 
hotellet, mens resten af familien indloge-
redes på Hotel Hammershus, en lille kilo-
meter fra Blanchs Hotel. Familien Brandts 
sommerliv i året 1900 på Nordbornholm er 
beskrevet i en lille, tætskrevet dagbog, ført 
af Brandts 18-årige datter, Helga. Den fin-
des hos Brandts oldebarn, Lene Steenbuch, 
der i dag bor i Sandvig. Det fremgår, at 
Brandt var en omsorgsfuld familiefar, der 
dagligt besøgte sin kone og børn. 

Dagbogen dækker perioden 1. juli til 15. 
august 1900. Den indeholder bl.a. en detal-
jeret beskrivelse af fejringen af Brandts 
25-års jubilæum som kunstmaler den 20. 
juli (1900). Dagen oprandt med flagning 
på de to hoteller, hvor familien boede samt 
på Hammerfyret – ja sågar på ruinerne 
(med splitflag!).

På Blanchs Hotel havde fru Blanch pyntet 
med blomsterguirlander og flag ved Brandts 
værelsesdør, hvor der også var gaver, bl.a. 
fra hr. og fru Blanch. Og foran hans plads 
ved frokostbordet var der også pyntet op, 

bl.a. med en buket fra frk. Anna Blanch. 
Venner af familien Brandt havde lånt heste-
vogn og heste på Hotel Hammershus og 
pyntet både vogn og heste. En god ven af 
familien, Dr. Rasmussen, styrede hestene 
til en standsmæssig afhentning af jubilaren 
fra Blanchs Hotel til aftenens festmiddag 
på Hotel Hammershus. Der blev sunget og 
holdt taler. Den minutiøse dagbogsbeskri-
velse afslører, at familien Brandt havde et 
større lokalt netværk, fx lægen og fyrme-
steren (familien Blanch deltog ikke).33 Efter 
middagen sluttede flere tyske gæster sig til 
selskabet. Og de var velforberedte med en 
sang og taler til Brandt.

Dagbogen omtaler ikke Johan Blanch. 
Derimod nævnes Blanchs datter, Anna, 
som senere – sammen med sin mand – 
overtog Blanchs Hotel. De »overtog« også 
Brandt, der således kunne fortsætte sit ar-
bejde med hotellet som base. Brandts fa-
milie var da flyttet fra Hotel Hammershus 
til en sommerbolig hos avlsbruger Jørgen-
sen i Sandvig (Strandgade 9).34 Nogle af 
J.H. Brandts malerier findes på Bornholms 
Kunstmuseum i Rø.

Blanchs øvrige investeringer  
på Bornholm

Blanch investerede i sine hotelår på Born-
holm mere end 100.000 kr. i forskellige 
lokale aktiviteter.35 (Investeringerne angi-
ves her omregnet til 2013-priser).

33  Blandt Brandts venner var fyrmester Beldring, hvis søn, 
Stanley, skulle blive ejer af Blanchs Hotel en snes år se-
nere.

34  Else Beierholms erindringer i brev af 19. maj 1975 til di-
rektøren for Rønne Museum. Ø-arkivet i Rønne. (Else 
angiver Brandt som »en god ven af min far«, som netop 
var Annas mand).

35  Investeringerne fremgår af dokumenterne vedrørende ar-
vesagens efter Blanchs død. Rigsarkivet, arkivskaber: 
Bornholms Amt.

32  Else Beierholms erindringer i brev af 19. maj 1975 til di-
rektøren for Bornholms Museum. Ø-arkivet i Rønne.
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En anpart i Hotel Jomfrubjerget (midt 
i Almindingen) var med sine 34.000 kr. 
blandt de største enkeltinvesteringer. 
Dette hotel blev opført 1891, altså fire år 
efter Blanchs Hotels indvielse. Bygher-
rerne var et interessentskab af forret-
ningsdrivende på Bornholm og i Køben-
havn med konsul Hintze som formand.36 
Men Blanch har antagelig også haft et 
ord at skulle have sagt, idet det var arki-
tekt Philip Schmidt og Rønne Skæreri, der 
tegnede og opførte Hotel Jomfrubjerget 
– netop de samme, som havde stået for 
opførelsen af Blanchs Hotel. Og det kan 
vel tydes som om Blanch havde været 
tilfreds med forløbet af sit eget hotelbyg- 
geri. 

Blanchs største lokale enkeltinvestering 
var aktier i Østersøbadet i Sandvig for 
43.000 kr., svarende til næsten en fjerdedel 
af den indledende aktiekapital. Forslaget 
til anlægget på stranden i Sandvig var op-
rindeligt tysk. Men den handlekraftige 
branddirektør Emil Bohn i Allinge realise-
rede i foråret 1894 projektet bistået af en 
håndfuld andre aktive, lokale folk.37 (Emil 
Bohn omtales senere i forbindelse med 
hans virke som vurderingsmand af boet 
efter Blanchs død).

Blanch havde også en (mindre) aktie på 
7.000 kr. i A/S Hammersholm. Det var 
denne gård, der i sin tid havde solgt Galge-
bakken til Blanch. De to sidste af Blanchs 
aktier havde med hans hoteldrift at gøre. 
Han havde således en aktie på 17.000 kr. i 
Allinge Kolonial- og Produktforretning, 
som må antages, at have været hovedleve-
randør af dagligvarer til hotellet. Endelig 

havde Blanch en aktie på 7.000 kr. i A/S 
Bageriet »Hammershus«.

Testamentet

Fem år før Blanchs død havde han og hans 
hustru oprette testamente. Det var sket 6. 
maj 1896 hos overretssagfører A. Hvass, 
København.38 Testamentet er på seks punk-
ter og indeholder ingen overraskelser:

• Testamentet gjaldt kun, såfremt døds-
boets værdi oversteg 8.000 kr. (600.000 
kr. i 2013-priser).

• Såfremt fru Blanch døde først, arvede 
hr. Blanch alt.

• Døde hr. Blanch først, skulle arven deles 
mellem fru Blanch og de to døtre med 
halvdelen til fru Blanch og en fjerdedel 
til hver datter. Såfremt en eller begge 
døtre var døde, gik deres arveandel til 
deres barn/børn – men:

• Såfremt en datter var død barnløs, skul-
le fru Blanch og den efterlevende datter 
dele den afdøde datters fjerdedel af ar-
ven.39

• Fru Blanch skulle arve møbler og indbo 
som en del af sin halvpart. 

• Som Eksekutor Testamenti blev indsat 
overretssagfører A. Hvass, København, 
hvilket betød, at han af ægtefællerne 
Blanch var udpeget til at gennemføre ar-
vesagen.

36  Hotel Jomfrubjerget i http://bornholmsnatur.naturstyrel-
sen.dk

38  Blanchs testamentet findes sammen med arvesagens do-
kumenter på Rigsarkivet, arkivskaber Bornholms Amt.

39  Dette punkt ville gøre fru Blanch til enearving, såfremt 
begge døtre var døde uden efterkommere.



FINN PEDERSEN

88

Dødsfaldet

Bornholms Tidende bragte 4. september 
1901 følgende meddelelse: »Hotelejer J.H. 
Blanch er i Aftes efter et kort Sygeleje af-
gaaet ved Døden. J.H. Blanch var født paa 
Christianshavn i Aaret 1839 og blev altså 
62 Aar gl. For 15-16 Aar siden opførte han 
det smukke, med rette bekjendte »Blanchs 
Hotel« ved Hammeren, hvilket han hver 
Sommer har drevet, medens han om Vinte-
ren har boet i Kjøbenhavn. Det var for øv-
rigt hans Hensigt for Fremtiden at tage 
fast Ophold her på Øen. For 14 Dages Tid 
siden blev han haardt angrebet af en Le-
versygdom. I Lørdags var han dog saa me-
get i Bedring, at han mente at kunde staa 
op for at rejse over til et Sanatorium ved 
Kjøbenhavn. Han fik imidlertid Tilbage-
fald, en Lungebetændelse kom til, og i gaar 
Aftes Kl. 6½ døde han.«

Johan Heinrich Blanch var altså død 3. 
september 1901 efter 14 års ejerskab af ho-
tellet. Da Blanch døde, var turistsæsonen 
slut, men familien kviede sig velsagtens 
ved at vende tilbage til den faste bopæl, 
lejligheden på 3. sal i Gothersgade 152 i 
København. Johan Blanch blev begravet 
seks dage senere på Allinge Gamle Kirke-
gård, ved kirken midt i byen. Nær kirken 
findes stadig den flere meter høje gravsten 
med et bronzerelief af Blanch øverst og 
med teksten:

»Hotelejer Johan Heinrich Blanch
12. Mai 1839 – 3. September 1901«

Nederst på stenen er anført »Rejst af Ven-
ner«. Beslutningen om dette monument 
blev taget af arvingerne dagen efter Blanchs 
begravelse – se senere.

Der sad nu – efter Blanchs død – to kvin-
der tilbage på hotellet. Det var hans 47-åri-
ge enke af 3. ægteskab, Marie Blanch, og 
den næsten 35-årige ugifte datter (af 2. 
ægteskab), Anna Blanch. De to kvinder 
var således ikke i familie, men alligevel 
arvinger. De kendte hinanden ganske godt, 
idet de i mere end en halv snes år havde 
boet sammen med Johan Blanch i Køben-
havn.40 Og det må antages, at de begge 
havde deltaget i driften af hotellet i turist-
sæsonerne. Disse to kvinders indsats med-
førte i øvrigt, at Blanchs pludselige død 
ikke kom til at betyde afbræk i hotellets 
fortsatte drift, selvom den kommende ar-
vesag skulle vise sig, at vare i flere år. 

De to kvinder ordnede alt det praktiske 
omkring begravelsen. Og enken kontak-
tede overretssagfører A. Hvass i Køben-
havn, og bad ham varetage arvesagen som 
eksekutor, sådan som det var bestemt i te-
stamentet. Hvass gik straks i gang med 
opgaven. I ugen efter Blanchs død ansøgte 
han om kongelig bevilling til hvervet som 
eksekutor, sådan som man skulle dengang. 
Og han kontaktede branddirektør Emil 
Bohn og restauratør P. Petersen i Allinge 
og fik deres accept på eventuelt at ville 
medvirke som vurderingsmænd. Endelig 
indkaldte han arvingerne til en såkaldt 1. 
Skiftesamling på Blanchs Hotel tirsdag den 
10. september (1901) – dagen efter den 
planlagte begravelse.41

Blanchs pludselige død 1901 og arvesagens begyndelse

40  If. Folketællingerne i februar i såvel 1890 som 1901.
41  Forberedelse til og gennemførelse af arvesagen efter 

Blanchs død fremgår af de såkaldte bobehandlingsdoku-
menter (eksekutorboet Johan Heinrich Blanch). Rigsarki-
vet, arkivskaber Bornholms Amt.
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Mindesten for hotelejer J.H. Blanch, 1901. I baggrunden er det Allinges gamle borgerskole. Fotograferet i 
forbindelse med en gravminderegistrering i 1995, hvor stenen blev fredet. Bornholms Museum.
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Begravelsen og arvesagens opstart

Begravelsen fandt sted fra Allinge Kirke 
mandag den 9. september (1901) – altså 
seks dage efter dødsfaldet. Datteren Han-
sine var kommet fra Assens sammen med 
sin mand, snedkermester Carl Gormsen. 
Efter begravelsen vandrede man de få hun-
drede meter op til Hotel Allinge, hvor der 
var spisning. Regningen på 3.400 kr. (i 
2013-priser) lader formode, at følget havde 
en vis størrelse. Måske deltog repræsentan-
ter for Odd Fellows i Skandinavien og De 
danske Våbenbrødre. Blanchs medlemskab 
af disse afsløres i arveregnskabet, hvoraf 
det i øvrigt fremgår, at foreningen støttede 
jordfærden med hele 6.700 kr. (i 2013-pri-
ser). Blanchs medlemskab af Våbenbrø-
drene er mystisk, idet betingelsen for opta-
gelse var, at man havde deltaget i krigene 
mod Tyskland, både i 1848 og 1864. I 1848 
var Blanch bare ni år! Og der er intet fundet 
om eventuel deltagelse i 1864.

Begravelsesudgifterne androg i alt 
35.000 kr. (i 2013-priser).

Det kan tilføjes, at Blanch havde tegnet 
en Gjensidig Forsikring i Odd Fellow lo-
gen, hvilket indbragte den nybagte enke 
den nette sum af 60.000 kr. (i 2013-priser).

Ved skiftesamlingen dagen efter begra-
velsen mødtes arvingerne med eksekutor. 
Mødet markerede, »at boet blev taget un-
der behandling«:
• Overretssagfører A. Hvass oplæste ind-

ledningsvis den del af testamentet, der 
udpegede ham som eksekutor. 

• Eksekutor oplæste derefter testamentets 
angivelse af arvingerne, enken og 
Blanchs to døtre samt fordelingsforhol-
det af arven.

• Arvingerne vedgik arv og gæld.
• Arvingerne var enige om, at udbyde ho-

tellet til salg for mindst 150.000 kr. (10,2 

mio. kr. i 2013-priser) med en mindste 
udbetaling på 60.000 kr. (4,1 mio. kr. i 
2013- priser). Og endvidere, at man ikke 
blot skulle annoncere hotellet til salg i 
Danmark, men også i Tyskland.

• Arvingerne aftalte, at enken, Marie, og 
datteren Anna i fællesskab skulle fort-
sætte hoteldriften, også i sæsonen 1902, 
såfremt hotellet ikke var afhændet inden 
da.

• Arvingerne accepterede udpegningen af 
de to vurderingsmænd.

• Arvingerne besluttede at købe gravsted 
på Allinge [gamle] Kirkegård, lade det 
indhegne og anbringe et monument på 
graven samt at vedligeholde stedet.

Ved mødet medbragte den tredje arving, 
Blanchs datter Hansine fra Assens, sin 
mand, Carl Gormsen, som værge, sådan 
som man vel skulle det dengang. Man be-
mærker, at arvingerne straks var enige om 
salg af hotellet. Og det på trods af, at både 
enken og datteren Anna med deres indsats 
i hoteldriften det foregående årti må anta-
ges at have ønsket hotellet fortsat i famili-
ens eje. Men de havde erkendt det – også 
nu om stunder velkendte problem – med 
flere arvingers overtagelse af et værdifuldt 
foretagende: ingen af arvingerne havde 
simpelthen de penge, som de øvrige arvin-
ger havde krav på ved skiftet. Det kom 
åbenbart ikke på tale, at lade pengene for-
blive i hotellet, fx ved oprettelse af et ak-
tieselskab, selvom sådanne selskaber var 
ret almindelige dengang. Det ser ud til, at 
snedkermesteren og frue fra Assens ville 
se kontanter. De havde udsigt til mere end 
2 mio. kr. (i 2013-priser), såfremt salget af 
hotellet forløb som ønsket. 

Så godt gik det slet ikke. Det skulle nem-
lig vise sig umuligt at finde en køber til ho-
tellet til den aftalte pris. Arvesagen var 
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skudt i gang. Eksekutors ansøgning om 
kongelig bevilling til at gennemføre arve-
sagen blev prompte efterkommet – onsdag 
den 18. september (1901) – og derpå ting-
lyst. Vurderingsmændene påbegyndte ar-
bejdet allerede onsdag den 11. september – 
dagen efter deres godkendelse på 1. skifte-
samling. Deres arbejde varede i otte dage. 
Lederen af vurderingsarbejdet var brand-
direktør og strandingskommissær Emil 
Bohn, Allinge. Blanch og Bohn havde gi-
vetvis kendt hinanden, idet Blanch – som 
nævnt ovenfor – havde hjulpet Bohn med 
etableringen af Østersøbadet ved at købe en 
ret betydelig aktiepost. Bohn var i øvrigt en 
energisk, handlekraftig og vellidt person, 
der sad i byrådet og amtsrådet. Han var 
også hotelejer, idet han havde ombygget sin 
gård i Allinge til hotel. Hans hjælpsomhed 
kom lokale folk til gode, når de fx skulle 
have skrevet skøde eller testamente.

Vurdering af dødsboet

Det er bemærkelsesværdigt, at dokumen-
terne i arvesagen angiver Blanchs Hotel 
som Johan Heinrich Blanchs bopæl. Som 
beskrevet tidligere havde han i mange år 
været registreret med bopæl i København. 
Og han opholdt sig kun på hotellet på 
Bornholm i sommersæsonen. Dette stem-
mer også overens med teksten i dødsan-
noncen om »hans Hensigt for Fremtiden at 
tage fast Ophold her på Øen«. Det private 
indbo, som indgik i vurderingsmændenes 
opgørelse – se nedenfor – var udelukken-
de, hvad de fandt på hotellet.  Indboet i 
lejligheden i København kom således ikke 
med i vurderingen. Da der ej heller indgår 
værdi af ejendomme i København i den 
endelige opgørelse, har Blanch solgt disse 
for udelukkende at investere i hotellet på 
Bornholm.

Eksekutor havde i henvendelsen til brand-
direktør Bohn anmodet om opdeling af 
dødsboets vurdering i tre afsnit:
a)  Det private indbo, lageret, hest, vogne 

mm.
b)  Alt til hotellet hørende
c)  Bygningerne og driften samt hele ho-

tellet 

Vurderingsmændene udførte en minutiøs 
gennemgang og vurdering. Deres beskri-
velse afslører bl.a., at lageret af vine, spiri-
tus og tobak havde en værdi på mere end ¼ 
mio. kr. (omregnet til 2013-priser). Endvi-
dere ses, at mange af hotellets møbler var af 
mahogni, og at der på værelserne var 
chaiselonger. Man bemærker også, at der på 
hotellet fandtes en »telefonstue« samt et 
elektrisk kaldeapparat, der antagelig kunne 
anvendes fra de enkelte værelser. Endvidere 
ses, at statuen af »Chr. IV med Granitsok-
kel« ude i parken blev vurderet til ca. 34.000 
kr. (i 2013-priser). Badehusene ved Ham-
merhavn fik i øvrigt samme vurdering.

I forbindelse med vurdering af hele hotel-
let med park blev der udarbejdet en meget 
detaljeret beskrivelse af bygningerne og 
deres indretning (se foregående afsnit). Ek-
sekutor havde på forhånd tilsendt vurde-
ringsmændene alle relevante dokumenter 
og tegninger, i alt 13 forskellige. Enkefru 
Blanch deltog i arbejdet »for at give for-
nødne Oplysninger«. Man læser, at vand-
forsyningen stadig – i 1901 – var den tidli-
gere omtalte »hestetrukne« oppumpning 
fra en brønd nede ved Hammersø, men det 
tilføjes, at drikkevandet nu blev kontrolle-
ret af Steins Laboratorium.

Hotellets park beskrives som velplejet 
med bænke og lygter. Hotellets bygninger 
var i 1901 forsikrede i Landbygningernes 
almindelige Brandforsikring for 53.700 kr. 
(3,7 mio. kr. i 2013-priser), hvilket af vur-
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deringsmændene »fandtes meget passen-
de«. Vurderingen af hotellets driftsindtæg-
ter og -udgifter blev et ret groft skøn. Det 
skyldtes, at vurderingsmændene tilsynela-
dende ikke havde adgang til et egentligt 
driftsregnskab, hverken for det foregående 
år eller for 1901, hvor sæsonen jo netop var 
afsluttet. Det er svært at tro, at et sådant 
regnskab ikke skulle foreligge. Dels må 
Blanch anses for at have været en ret per-
tentlig herre, og dels har han betalt skatter 
beregnet ud fra hoteldriften. 

Vurderingsmændene angav, at de for 
»ikke at ansætte Indkomsten for højt« ude-
lukkende ville ansætte indtægten ved væ-
relsesudlejning som indkomsten. De an-
førte dog, at de var klar over, at der fandtes 
en lang række andre indtægtskilder: 
Blanchs leje af egen bolig på hotellet, be-
værtning, restauration og skovdrift. Vur-
deringsmændene antog, at en hotelsæson 
svarede til fuld belægning i to måneder. 
Og de angav, at der i hovedbygningen var 
32 værelser med 45 senge og i annekset 20 
værelser med 30 senge. Da det tidligere er 
oplyst, at hovedbygningen havde 27 gæste-
værelser, og der nu blev angivet 32, bety-
der dette antagelig, at Blanch disponerede 
over fem værelser til privat brug. Logipri-

serne blev – i 2013-priser – sat til 120 og 
85 kr. pr. døgn i hhv. hovedbygning og i 
anneks. Det kan synes billigt, men det skal 
bemærkes, at Blanchs Hotel dengang var 
prisførende på Nordbornholm. Den sam-
lede logi-indtægt blev hermed beregnet til 
476.000 kr. i 2013-priser.

Vurderingsmændenes angivelse af ud-
gifter omfattede kun de faste driftsom-
kostninger (skatter, forsikringer samt ved-
ligeholdelse) og ikke løn til personale. 
Vurderingsmændenes angivne udgifter 
var 60.000 kr. i 2013-priser. Det årlige 
overskud ved hoteldriften blev dermed if. 
denne noget lemfældige opgørelse på 
416.000 kr. i 2013-priser.

Ansættelse af værdien af Blanchs Hotel 
blev foretaget på en noget speciel måde ud 
fra det anførte overskud, som var baseret 
på de ovenfor nævnte mangelfuldt opgjor-
te indtægter og udgifter. Man opdelte sim-
pelthen overskuddet i et beløb til ejeren og 
regnede resten, som om det var renter og 
afdrag i en 25 års periode. Derved kom 
man frem til hotelværdien 9,2 mio. kr. i 
2013-priser.

Totaloversigt (vurdering)

Vurderingsdel
1901-priser (kr.) 
(Angivne)42

2013-priser (kr.)
(Omregnede)

a)  Privatboet, vine, tobak, hest, vogne, mm. 8.451 0,6 mio.

b) »Alt til Hotellet hørende« 26.174 1,8 mio.

c) Hotel (uden indbo) og park 135.000 9,2 mio.

I alt 169.625 11,6 mio.

Dødsboet Blanchs Hotel 

42  Dokumenterne vedrørende arvesagens efter Blanchs død. 
Rigsarkivet, arkivskaber Bornholms Amt.
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Arvesagen i 1902 – og en forlovelse

Hoteldriften fortsatte i sæson 1902 med 
enken og Blanchs datter, Anna, ved roret. 
Og da ingen seriøs køber endnu var dukket 
op, mødtes arvingerne igen med eksekutor 
på hotellet 25. september 1902. Man af-
talte, at salgsavertering skulle intensiveres, 
og at man måske kunne finde en rigmand, 
der ville anvende hotellet som bolig. Man 
slækkede på kravet til salgsprisen, så den 
nu var 9,5 mio. kr. med 2,7 mio. kr. i udbe-
taling (i 2013-priser). Men nok så interes-
sant har meddelelsen fra datteren Anna 
været, om sin forlovelse med den velha-
vende fabrikant og købmand Hans Martin 
Beierholm, Assens.

Der var næsten 10 års aldersforskel mel-
lem de nyforlovede, han var 45 år gammel, 
hun 36. 

De to havde næppe truffet hinanden før 
de tidligere omtalte barnedåbsfester i As-
sens hos Annas søster, Hansine, og hendes 
mand, Carl Gormsen. Det var en lille halv 
snes år før arvesagen, og dengang havde 
Beierholm været enkemand i flere år. Han 
boede og virkede i Assens, og samtidig 
boede Anna i København og var antagelig 
hver sommer medarbejdende på hotellet på 
Bornholm. Og dengang var en rejse mel-
lem København og Assens med hestevogn 
og skib en ret omstændelig affære. Alt i alt 
ser det ikke ud til, at der skulle have udvik-
let sig et tættere bekendtskab eller forhold 
mellem Beierholm og Anna i årene før for-
lovelsen. 

Beierholm havde med stor flid og dygtig-
hed oparbejdet en produktion af trikotage-
varer til salg i egen detailforretning. Han 
sad i byrådet og havde lokalt været særde-

les aktiv på mange fronter. En nærmere 
beskrivelse af ham og personkredsen i As-
sens findes i et følgende afsnit.

Anna Blanchs valg af den velsituerede 
Hans Beierholm til vordende ægtefælle var 
vel næppe en rent økonomisk disposition. 
Men omvendt var det ingen hindring, og 
da slet ikke set i lyset af arvesituationen. 
Og vel ej heller i Beierholms optik. Hertil 
kom, at Anna var 35 år og ugift, da hendes 
far døde. Så mon ikke Blanch før sin død 
havde gjort Anna opmærksom på Beier-
holm og dennes kvalifikationer? Annas 
mor, Cecilie, må have kunnet bekræfte 
Beierholms mange gode sider. Hun har 
kendt ham ganske godt, idet de begge har 

Den vanskelige arvesag

Ifølge datteren Else Beierholm er dette et forlovel-
sesbillede af forældrene fra 1902. Det er Anna 
Blanch og Hans Martin Beierholm, Assens. Born-
holms Ø-arkiv.
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været hyppige gæster hos familien Gorm-
sen. 

Fremtiden skulle i øvrigt vise, at Anna 
og Hans Beierholm havde valgt rigtigt. Det 
bevistes ikke blot ved deres senere fælles 
succes med driften af Blanchs Hotel, men 
også via deres åndelige habitus, idet de 
sammen gennemførte en større europarej-
se – og det var ikke almindeligt dengang.

Beierholm havde været enkemand i otte 
år, da han forlovede sig med Anna Blanch. 
Han havde fra sit første ægteskab to søn-
ner på hhv. 8 og 10 år. Anna Blanch og 
Hans Beierholm blev forlovet i 1902, året 
efter Blanchs død. Og i august det følgen-
de år stod brylluppet.

Arvesagen i 1903 – og et dødsfald 
og et bryllup

I begyndelsen af 1903 afholdtes – 30. ja-
nuar – den 3. skiftesamling. Tilstede var 
eksekutor, enken, mens datteren Anna nu 
var repræsenteret ved sin forlovede, Hans 
Beierholm, der således deltog for første 
gang, og endelig var Blanchs anden datter, 
Hansine, repræsenteret ved sin mand, Carl 
Gormsen. Han medbragte (for første gang) 
sin sagfører, Jørgensen, også fra Assens.  
Der var tale om en klar ændring af magt-
fordelingen, idet de to herrer fra Assens, 
duoen Beierholm og Gormsen, udgjorde 
»flertallet«. 

På mødet blev der taget et par vigtige 
beslutninger vedrørende hotellets fremtid 
i det tilfælde, at salg stadig ikke havde fun-
det sted før starten af sæsonen 1903. Den 
handlekraftige duo fra Assens overtog for 
det første enkens »bestyrelse« af hotellet, 
men dog således »at hun alene foretager 
de for Driften nødvendige Foranstaltnin-
ger og aflægger Regnskab efter Sæsonen«. 
Hun ville for sit arbejde blive honoreret 

med 100.000 kr. (i 2013-priser). Det betød 
altså, at datteren Anna, Beierholms forlo-
vede, ikke længere skulle deltage i hotel-
driften – under den daværende form. Den 
anden vigtige beslutning var, at sæson 
1903 skulle være den absolut sidste, før 
arvesagen blev endeligt afsluttet, eventuelt 
ved en »frivillig tvangsauktion«, som kun-
ne begæres af enhver af arvingerne. Ende-
lig besluttede man, at det private møble-
ment nu kunne overdrages til enken, sådan 
som det var anført i testamentet.

3½ måned senere – den 17. maj (1903) – 
døde den ene af arvingerne, Blanchs kun 
37-årige datter i Assens, Hansine Gorm-
sen. I kirkebogen findes angivet, at under-
livsbetændelse var dødsårsag. Hun efter-
lod sig en søn og to døtre på hhv. 2, 5 og 6 
år. Børnene overtog arveretten efter deres 
mor, sådan som det var anført i testamen-
tet. Deres far, Carl Gormsen, havde som 
nævnt allerede deltaget i behandlingen af 
arvesagen som værge for sin nu afdøde hu-
stru, og han fortsatte herefter som værge 
for børnene.

Midt i sæson 1903 giftede Anna Blanch 
sig med Hans Beierholm. Brylluppet stod 
i Assens 7. august. Anna flyttede til As-
sens og ind i Beierholms lejlighed i Øster-
gade 15, hvor de i øvrigt boede resten af 
deres dage. Ejendommen ejedes af Beier-
holm, og Carl Gormsen var medejer og 
nabo (i Østergade 17).

På Bornholm gennemførtes sæsonen 
1903 som planlagt, idet der stadig ikke 
meldte sig en køber, hvorfor enken stod for 
hotellets drift. Og det blev hendes sidste 
sæson på Blanchs Hotel.

Arvesagen i begyndelsen af 1904

Året 1903 var altså forløbet, uden at nogen 
køber meldte sig. Der dukkede ganske vist 
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en mand op med et tilbud om forpagtning 
af hotellet med forkøbsret. Men på en skif-
tesamling i begyndelsen af det nye år (13. 
januar 1904), takkede man nej i overens-
stemmelse med den aftalte plan om salg. 
Man besluttede i øvrigt, at få tjekket den 
nu flere år gamle vurdering af »alt til hotel-
let hørende«, og samtidig få foretaget en 
registrering af det private møblement, som 
enken åbenbart endnu ikke havde fået.

Vurderingsmændene var den tidligere 
benyttede branddirektør Bohn og – ny – 
købmand Lintrup. De gennemførte arbej-
det 16.-22. februar (1904), og vurderingen 
af »alt til hotellet hørende« viste, at enken 
havde passet godt på hotelinventar mm. i 
de forløbne par år.  Vurderingen lød nem-
lig denne gang (i 2013-priser) på 1,9 mio. 
kr., dvs. 100.000 kr. højere end ved den 
første vurdering 2½ år tidligere.

Situationen var nu den, at det ikke var 
muligt at afhænde hotellet, og samtidig 
havde både enkefru Blanch og Carl Gorm-
sen åbenbart erkendt, at de ikke havde 
økonomiske forudsætninger for en overta-
gelse. Beierholm var således den eneste 
blandt arvingerne, der kunne fremskaffe 
nødvendig kapital til – sammen med sin 
kone – at overtage hotellet. Og der var 
næppe megen tvivl om, at Anna (nu fru 
Beierholm) meget gerne ville fortsætte 
som hotelfrue på Blanchs Hotel, hvor hun 
havde deltaget i driften den seneste halve 
snes år. Der er næppe heller megen tvivl 
om, at hendes mand, Hans Beierholm, med 
sit iværksættergen og sin dynamik gerne 
ville være hotelejer og –vært. De følgende 
år bekræftedes dette for dem begge.

Beierholms forretningssans har givetvis 
fortalt ham, at en offentlig auktion ville 
kunne reducere overtagelsesprisen for ho-
tellet – måske endda væsentligt. Risikoen 
for en pludseligt opdukket højtbydende 

køber var minimal efter flere års venten på 
en sådan. Og skulle det alligevel ske, ville 
det jo alt andet lige betyde en desto større 
arv! Det ser dog ud til, at det var ægtepar-
ret Beierholms plan at erhverve hotellet 
under (næsten) alle omstændigheder. Såle-
des angiver E. Høier, Høiers Hotel i Al-
linge, at Beierholm allerede i 1903 sam-
men med fire andre hotelværter i Allinge-
Sandvig kautionerede for etablering af en 
færgerute til Tyskland.43 Og det afslører en 
stærk tro på overtagelse af Blanchs Hotel.

Den 3. marts 1904 afholdtes 5. skifte-
samling. Tilstede var – foruden eksekutor 
– Beierholm, enken, som medbragte en 
overretssagfører, og endelig sagfører Jør-
gensen for Carl Gormsen, som ikke var til 
stede. Eksekutor meddelte, at han uden 
held havde søgt købere i Danmark såvel 
som i Tyskland.

Man tog derefter den endelige beslut-
ning om at sætte hotellet på offentlig auk-
tion i København den 20. april (1904). 
Avertering skulle ske i Berlingske Tidende, 
i to aviser på Bornholm samt i et tysk dag-
blad. Auktionens gennemførelse blev 
drøftet, og eksekutor blev anmodet om at 
udfærdige et dokument med auktionsvil-
kårene. Den 6. og 7. april (1904) blev auk-
tionsvilkårene underskrevet af arvingerne 
samt eksekutor (i Assens og i København).

Auktionsvilkår: 

• Køberen skulle overtage hotellet pr. 11. 
juni 1904.

• Køberen skulle betale alle skatter, afgif-
ter mm. fra og med april kvartal 1904.

• Køberen skulle betale alle udgifter for-

43  Edvard Høier: Et Tilbageblik paa Turistlivet, Nordborn-
holms Ugeblad 7. marts 1917. Genoptryk i Jul på Born-
holm 2007 ved Hans Reusch.
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bundet med auktionen, herunder ¼ % af 
købsprisen i salær til eksekutor.

• Køberen skulle overtage alle forpligtel-
ser og kontrakter indgået af enkefru 
Blanch med personale m.fl. for den kom-
mende sæson.

• Køberen skulle med sit bud overtage lå-
net i Østifternes Kreditforening, der pr. 
11. december 1903 var på 29.198,85 kr. 
(ca. 2 mio.kr. i 2013-priser). 

• Øvrige tinglyste gældsposter skulle ind-
fries af boet ved den efterfølgende bode-
ling mellem arvingerne.

• Køberen var berettiget til fortsat at an-
vende navnet »Blanchs Hotel«.

• Såfremt salget ikke lykkedes ved først 
afholdte auktion, skulle der afholdes en 
2. auktion, som var »absolut«, dvs. skul-
le afsluttes med salg af hotellet.

Auktionsvilkårene blev efterfølgende frem-
lagt i Københavns Auktionsret 20. april 
(1904).

Offentlig auktion over  
Blanchs Hotel 1904

Som planlagt gennemførtes den offentlige 
auktion over Blanchs Hotel i København 
20. april (1904). Købelysten eller buddene 
var dog efter arvingernes opfattelse så rin-
ge, at man måtte ud i en 2. og sidste aukti-
on. Den gennemførtes ti dage senere, den 
30. april. Højeste bud ved 2. auktion var på 
89.000 kr. og afgivet af Hans Beierholm. I 
2013-priser svarer dette til 6,0 mio. kr. 

Som nævnt tidligere havde arvingerne 
sat næsen op efter en salgspris på over 10 
mio. kr. (i 2013-priser). Og da vurderings-
mændene havde angivet en samlet vurde-
ring på 11,6 mio. kr. må man konstatere, at 
Beierholms (og fru Annas) taktik var lyk-
kedes over al forventning. Anna, nu fru 

Beierholm, udviste ved købet sin indfly-
delse på hotellets fremtid ved en tinglyst 
deklaration »imod at hendes Mand uden 
hendes Samtykke sælger, pantsætter mv. 
de to Matrikler«.44

Afslutning af den fire år  
lange arvesag

Med Beierholms køb af Blanchs Hotel var 
man omsider i stand til at afslutte den lang-
varige arvesag. Resten var debet- og kre-
ditopgørelse for eksekutor før den endelige 
beregning af arvelodderne til de enkelte 
arvinger. Beierholm overtog (købte) boets 
tidligere nævnte aktier for pålydende vær-
di bortset fra aktien i Hotel Jomfrubjerget. 
Her havde Blanch som nævnt været med-
lem af interessentskabet, men det ønskede 
Beierholm ikke at være, og aktien blev 
solgt. Den var – i 2013-priser – i sin tid 
erhvervet for 34.000 kr. og blev realiseret 
for 49.000 kr. (inklusive et par udbytter).

Den 18. juni1904 fremlagde eksekutor 
det (næsten) afsluttede regnskab, som blev 
signeret af arvingerne med bemærkningen 
»Antaget«. Det endelige, finpudsede regn-
skab forelå til underskrift den 5. januar 
1905. Kort efter udbetaltes arvelodderne. 
Derpå overdrog eksekutor den afsluttede 
arvesag til Skifteretten, som 9. august 1905 
meddelte »Sagen afsluttet«. På det tids-
punkt havde Johan Heinrich Blanch været 
død i næsten fire år!

Arven efter Blanch fik stor – og meget 
forskellig betydning for arvingerne (angi-
velserne nedenfor er omregnet til 2013-pri-
ser): 
• Enken, Marie Blanch, forlod Blanchs 

Hotel med en kontant arv på omkring 
2,6 mio. kr.

44  If. Realregistret.
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• Blanchs datter, Anna, fik en kontant arv 
på 1,3 mio. kr. Og desuden købte Hans 
Beierholm og fru Anna som nævnt hotel-
let med den hensigt, at drive det videre. 
Den samlede tinglyste gæld i hotellet var 
4,6 mio. kr. De havde overtaget det om-
talte lån i Østifternes Kreditforening. 
Dette lån udløb i 1914. Og de havde yder-
ligere i 1904 optaget et større lån i Spare- 
og Lånekassen Assens – også løbende til 
1914. Begge lån var til 5 % p.a. Disse to 
lån ville de følgende 10 år betyde årlige 
renter og afdrag på ¾ mio. kr. Da værel-
sesudlejningen som tidligere nævnt blev 
vurderet til næsten ½ mio. kr., betød det, 
at øvrig indtjening (restaurant, skovbrug 
mm.) skulle give et afkast på omkring ¼ 
mio. kr., før hoteldriften gav penge til 
familien Beierholm. Det skulle i øvrigt 
vise sig, at driftsøkonomien i de følgende 
år må have været ganske god – i hvert 
fald så længe den tyske turisme var en 
væsentlig indtægtskilde, dvs. indtil Ver-
denskrigens udbrud i august 1914. – I 
øvrigt startede hr. og fru Beierholm de-
res fælles hoteldrift på Blanchs Hotel 
med fruens arv på 1,3 mio. kr. i lommen

• Snedkermester Carl Gormsen blev ar-
vesagens sorteper. Han var ikke selv ar-
ving, men optrådte som værge for sine 
børn. Fruens død blev et økonomisk 
hårdt slag for Carl. De 1,3 mio. kr., som 
ægteparret stod til at arve, blev efter 
Hansines død bundet til senere udbe-
taling til børnene, når de en gang blev 
myndige. Og hertil kom, at den stakkels 
Carl Gormsen før arvesagens afslutning 
skulle indfri et lån, hans svigerfar, Jo-
han Blanch, havde ydet ham i 1900 via et 
såkaldt »skadesløsbrev« i Assens Bank. 
Carl skulle fremskaffe ½ mio. kr. til 
denne indfrielse, som fandt sted 30. maj 
1904.

Hans Martin Beierholm

Beierholms egen levnedsbeskrivelse

Hans Martin Beierholm ejede og drev sam-
men med sin kone, Anna, Blanchs Hotel 
1904-1918. Den her følgende levnedsbe-
skrivelse er væsentligst baseret på hans eg-
ne oplysninger indsendt til Ordenskapitlet, 
da han fire år efter salget af Blanchs Hotel 
blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Om denne udnævnelse vides, at Ministe-
riet for Offentlige Arbejder i skrivelse af 9. 
august 1922 indstillede til Ordenskapitlet, 
at Hans Martin Beierholm blev tildelt Rid-
derkorset for sin store personlige og uegen-
nyttige indsats i forbindelse med etablerin-
gen af færgeruten mellem Assens og Årø-

Hotelejer, Blanchs Hotel, Hans Martin Beierholm, 
1856-1928. Foto Andr. Ipsen, Allinge, 1912. Born-
holms Ø-arkiv.
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sund (i Jylland). Indstillingen blev fulgt, 
og allerede en uge senere kom udnævnel-
sen. Den omtalte færgerute havde natio-
nale undertoner, som omtales nedenfor.

Fødsel, opvækst og uddannelse

Hans Martin Beierholm var født 7. decem-
ber 1856 i Nørregade 50 i Assens. Han var 
søn af garver og limfabrikant Andreas 
Beierholm og hustru, Kathrine f. Mathias-
datter. Som 14-årig påbegyndte Hans 
Beierholm skibstømreruddannelsen hos 
Chr. Sørensen i Assens, hvor han fortsatte 
efter sin uddannelse, og hvor han var ansat 
til sit 21. år. (1877). På aftenkurser lærte 
han skibskonstruktion og -tegning. Det var 
åbenbart hans hensigt at blive ingeniør, og 
han søgte derfor ind ved Ingeniørtropper-
ne i København. Men han blev efter få 
måneder permitteret og vendte tilbage til 
Assens. Her gennemførte han fortsætter-
kursus i skibstegning og -konstruktion. 
Således rustet tog han igen (1879) til Kø-
benhavn, hvor han i et par år arbejdede 
med skibsbygning.

Beierholms første ægteskab

I slutningen af 1880 var Beierholm vendt 
tilbage fra København og arbejdede i de 
følgende fem år hos snedkermester H.C. 
Gormsen. Her nøjedes han ikke med at 
snedkerere, idet han efter mindre end et 
års ansættelse – i en alder af 25 år – giftede 
sig med mesters datter, den 22-årige Ane 
Kathrine (født 30. august 1859). Bryllup-
pet stod 25. oktober 1881. 

Beierholm havde fire måneder før sit 
bryllup købt noget så anderledes som en 
gammel enkes trikotage- og broderiforret-
ning, der lå i lejede lokaler i Østergade 13 
i Assens. Han åbnede forretningen 1. juli 

1881. Begrundelsen for Beierholms plud-
selige interesse for broderier og trikotage 
er angivet i hans søns (senere) erindrin-
ger.45 Sønnen skriver: »Min Moder . . var 
meget dygtig til Haandarbejde og havde 
formentlig Lyst til at udvikle denne Evne«. 
Forretningen var altså en bryllupsgave til 
den unge brud. Der var bare ét problem – 
skriver sønnen: »Fader var ikke myndig, 
hvorfor Han maatte have Myndighedsbe-
villing, før Han kunde faa Borgerskab«. 
Og det var nødvendigt for at blive forret-
ningsdrivende dengang. 

Hr. og fru Beierholm boede i øvrigt på 
samme adresse som forretningen, Øster-
gade 13.

Den unge fru Beierholm havde succes 
med sin forretning i en sådan grad, at hus-
bonden efter et par år måtte inddrages i 
driften. Den tidligere beskedne forretning 
skulle han senere udvikle til noget langt 
større, og det medførte, at Beierholm al-
lerede i 1885 forlod håndværket og blev 
købmand, og – senere – fabrikant og ejen-
domsejer. Ægteparret fik to sønner i hhv. 
1882 og 1884 – se senere.

I 1892 tog livet i den lille familie en dra-
matisk drejning, idet fru Beierholm døde 
2. februar, kun 33 år gammel. I sønnens 
levnedsbeskrivelse læser man, at moren 
døde »efter mange Aars Svagelighed«, og 
at sønnen »desværre kun husker min Mo-
der som syg. Det var hendes Nerver, som 
var svækkede«.

Beierholm var blevet enkemand og sad 
alene tilbage med de to sønner på hhv. syv 
og ni år. Husførelsen blev i de følgende år 
overdraget skiftende husbestyrerinder. 

45  Levnedsbeskrivelse af Andreas Maurits Beierholm, 1936 
(venligst udlånt af Hans Mogens Beierholm, Augusten-
borg). Førstnævnte var søn af den tidl. hotelejer på Born-
holm, og sidstnævnte er et oldebarn.
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Beierholms to ejendomme

Som nævnt havde Beierholm i 1881 startet 
sin forretningsvirksomhed med en beske-
den butik i lejede lokaler i Østergade 13 i 
Assens. I løbet af de følgende 14 år blev 
han ejer af de to naboejendomme, nummer 
15 og 17. I begge tilfælde købte han billigt 
og ryddede grundene, hvorefter han med 
stor arbejdsindsats og med hjælp fra sin 
(tidligere) svoger, snedkermester Carl 
Gormsen, byggede et par større ejendom-
me på matriklerne.

Det første af byggeprojekterne løb af 
stabelen i sommeren 1888 og drejede sig 
om Østergade 17. Her købte han ruinerne 
af en nedbrændt, ældre ejendom. Efter ryd-
ning byggede han en 2-etagers ejendom på 
grunden. Ejendommen havde to sidefløje 
med plads til to forretninger og to lejlighe-
der. Trikotageforretningen flyttedes hertil, 
og Carl Gormsen blev inddraget som med-
ejer af den nybyggede ejendom. Her flyt-
tede denne ind og boede som nævnt også 
her efter sit giftermål med Blanchs ældste 
datter, Hansine.

Det andet byggeprojekt gennemførte 
Beierholm syv år senere, efter at han i 
sommeren 1895 havde købt naboejen-
dommen, Østergade 15. Den gamle ejen-
dom blev fjernet og på stedet opførtes 
en ny 4-etagers bygning med kælder og 
sidebygning. Forretning og virksomhed 
flyttedes hertil. Beierholm var nemlig 
ikke blot købmand og ejer af ejendomme. 
Han var også en ægte iværksætter, idet 
han havde opstartet produktion af egne 
trikotagevarer og havde allerede i 1891 25  
ansatte.

Østergade 15 blev Beierholms faste bo-
pæl. Efter at han senere var blevet hotelejer 
på Bornholm boede han og familien her i 
vinterhalvåret. Og efter salget af Blanchs 

Hotel (1918) boede han og fru Anna i As-
sens til de døde, han 5. juli 1928, hun 11. 
november 1931.

Tillidshverv og initiativer

Da Beierholm var midt i 30erne begyndte 
tillidshvervene at strømme ind. Først blev 
han medlem af den lokale Håndværker- og 
Industriforening, hvor han blev formand, 
et hverv, som han fratrådte, da han i 1904 
blev ejer af Blanchs Hotel. Dernæst blev 
han optaget i Odd Fellow Logen. Så fulgte 
byrådsarbejde 1901-1906. I den forbindelse 
udførte han i 1903 et omfattende og per-
tentligt arbejde som Byrådets tilsynsfø-
rende ved etableringen af kommunal vand-
forsyning i Assens (det var samtidig med 
giftermål og arvesag på Bornholm). Ved 
Landstingsvalget i 1902 var Beierholm op-
stillet som kandidat i Odensekredsen, men 
blev ikke valgt ind. Efter salget af Blanchs 
Hotel sad Beierholm – fra 1919 – i Bank-
rådet for A/S Assens Bank. Og i 1921 blev 
han næstformand i foreningen Den per-
sonlige Friheds Værn.

Beierholm var en vidtfavnende mand. 
Allerede i 1882 blev han medlem af byens 
Politikor. Og hans interesse for cykling 
udmøntede sig i, at han i 1890 stiftede As-
sens Bicycleclub og var klubbens første 
formand. Og i 1902 blev han formand for 
Foreningen til Lystsejlads i Assens.

Den store udenlandsrejse 1912

I vinteren 1911-1912 gennemførte Beier-
holm og fru Anna en større rundrejse i 
Europa. Det må betegnes usædvanligt, at 
danskere før Første Verdenskrig begav sig 
helt ned til Syditalien. Og det fremgår af 
Beierholms egen beskrivelse, at turen hav-
de et kulturelt sigte, og ikke bare var en 
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flugt fra kulden i Danmark. Der var altså 
tale om en dannelsesrejse! 

»I 1912 foretog jeg sammen med min 
Hustru med et Rejseselskab en længere 
Udenlandsrejse gennem Tyskland, Frank-
rig og Italien og besøgte ved den Lejlighed 
følgende Byer: Kiel, Hamburg, Køln, Pa-
ris, Turin, Milano, Venedig, Florens, Rom, 
Neapel, Pompei, Vesuv, Sorento. I Rom 
havde jeg Torsdagen den 28. Februar 1912 
Kl. 12 Form. Audiens i Vatikanet hos Pius 
den 10ende sammen med de øvrige Audi-
enssøgende, og skønt ikke katolsk fik jeg 
dog Adgang og fik Pavens Velsignelse«.

Beierholms store personlige triumf: 
Jyllandsfærgen

Beierholms største personlige triumf var 
resultatet af hans meget store uegennyttige 
indsats ved oprettelse af færgeruten mel-
lem Assens og Aarøsund i 1920. Årøsund 
ligger i Jylland over for Assens på højde 
med Haderslev og syd for udmundingen af 
Haderslev Fjord. Her findes den smalleste 
del af det sydlige Lillebælt, med en afstand 
mellem Assens og Årøsund på lidt over en 
halv snes kilometer. 

Handelsstandsforeningen i Assens hav-
de været tidligt ude med nedsættelse af et 
udvalg til eventuel etablering af færgedrift 
til Årøsund. Initiativet i Assens kom tre år 
før, at man overhovedet begyndte at disku-
tere anlæggelsen af en Lillebæltsbro, der 
først blev færdig 15 år senere, i 1935.

Der var i høj grad nationale undertoner i 
en sådan færgeforbindelse til gammelt 
dansk land, der siden 1864 havde været 
tysk. Og udvalget i Assens var blevet ned-
sat en uges tid før afstemningen i Sønder-
jylland i februar 1920 om fremtidigt til-
hørsforhold. Dermed havde projektet en 
stærk dansk signalværdi til sønderjyderne. 

Projektet havde også et andet og lokalt 
aspekt. En genetableret forbindelse fra Kø-
benhavn til Sønderjylland via Assens, ville 
igen gøre byen til et trafikalt knudepunkt. 

Beierholm engagerede sig straks og blev 
primus motor for projektet. Avisen skrev: 
»Den nu 63-årige Rentier, H.M. Beier-
holm, kastede sig dynamisk over Projek-
tet, som blev sat i Værk af Ham, som ikke 
bare analyserede og vurderede, men for-
handlede også med bl.a. Redere og Trafik-
ministeren, ja han samlede selv Penge ind, 
sågar i Sønderjylland.« Projektet lykkedes, 
omend ikke uden fødselsvanskeligheder. 
Den første færgetur fandt sted efter blot 
fire måneders intensivt arbejde den 1. juni 
(1920) – altså et par uger før den officielle 
Genforeningsdato.

Beierholm modtog Ridderkorset for sin 
enestående indsats ved etableringen af 
færgeforbindelsen til Jylland. Færgeruten 
Assens-Årøsund eksisterede i mere end et 
halvt århundrede. Driften blev indstillet i 
1972.

Beierholms børn

Beierholm fik i alt fire børn i to kuld
De to børn fra første ægteskab (med Ane 

Kristine f. Gormsen):
• Andreas Carl Mauritz B., født 30. juli 

1882 i Assens. 
• Helmuth (Hans Christian) B., født 16. 

april 1884 i Assens.
De to børn fra andet ægteskab (med 

Anna (Christine Henriette) f. Blanch):
• Hans Martin B. (jr.), født 25. juli 1904 på 

Blanchs Hotel.46

• Else (Anna Marie Cecilie), født 14. april 
1907 i Assens.

46  Kirkebogen er ført i Assens, men ved hans død angives 
Født i Allinge.
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Hans Martin Beierholms to sønner af før-
ste ægteskab var som faren, stræbsomme, 
dygtige og initiativrige. Sønnen Andreas 
Carl Mauritz blev bankuddannet og senere 
(1919) administrerende direktør for A/S As-
sens Bank. Allerede i 1911 havde hans ini-
tiativ vedrørende etableringen af et stort, 
nyt El-værk gjort ham til adm. direktør for 
dette værk. Med en enestående indsats fik 
han opbygget Assens El-værk ved hjælp af 
svensk ekspertise med udbygning af forsy-
ning langt ud over kommunegrænsen. I 
øvrigt havde Andreas endnu flere tillids-
hverv end faren. I 1936 blev Andreas både 
Ridder af den svenske Vasaorden og af 
Dannebrog.47 Andreas Carl Mauritz døde 
4. april 1944 i en alder af 61 år.

Den anden søn i Beierholms første æg-
teskab, Helmuth (Hans Christian), overtog 
i 1909 sin fars forretning i Assens. Han 
drev den til op i 1950erne, hvor den var 
blandt Danmarks ældste butikker. Hel-
muth døde 8. juni 1957 i en alder af 73 år.

Førstefødte i andet ægteskab fik samme 
navn som faren, Hans Martin. Han blev 
uddannet i butiksbranchen. Men han døde 
som 31-årig på Bispebjerg Hospital den 20. 
april 1936 og havde da adressen Østerbro-
gade 126 i København. Da var hans titel 
repræsentant. Hans urne blev ført til As-
sens gamle Kirkegård, hvor hans forældre 
også var stedt til hvile.

Det fjerde og sidste af Beierholms børn, 
Else, emigrerede som 39-årig til USA. Det 
foregik med S/S Gripsholm fra Gøteborg 
den 22. november 1946.48 Det var Else, der 
i 1975 sendte sine tidligere omtalte erin-
dringer, som nu findes på Bornholms Ø-

arkiv, samt sørgede for indlevering af en 
arkivkasse fra Blanchs Hotel. Else døde i 
Californien i 1987.

Hans og Anna Beierholms død

Hans Beierholm døde som 71-årig den 5. 
juli 1928 og fru Anna som 65-årig den 11. 
november 1931. Hun boede til sin død i 
Østergade 15 (Assens), hvor de »altid« 
havde boet. De blev begravet på Assens 
gamle Kirkegård.

Ægteparret Beierholms søn, Hans Martin Beier-
holm Jr. på ridehesten »Sotto«, fotograferet i op-
kørslen til Blanchs Hotel i juni 1914. Der er des-
værre ikke portræt af Else Beierholm. Bornholms 
Ø-arkiv. 

47  Levnedsbeskrivelse af Andreas Maurits Beierholm, 1936. 
Venligst udlånt af Hans Mogens Beierholm, Augusten-
borg, som er et oldebarn af hotelejeren på Bornholm.

48  NewYork Passenger Lista1820-1957. 
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Hotellets sæsonstart

»Jeg husker fra min tidlige barndom, at vi 
hvert år i maj sejlede fra København til 
Rønne med Bornholmerbåden. Der blev vi 
mødt med en landauer49 og en fladvogn for 
bagagen. Vor kusk, som var hos os alle de 
år, jeg kan huske, var Jens Hammer. Han 
kom og hentede os. Og så begyndte en 
eventyrlig køretur, mange gange med far 
som kusk, gennem den skønne Almindin-
gen, forbi Rytterknægten, og når vi kørte 

til Ekkodalen skulle vi alle ud og strække 
ben og høre vort eget ekko, noget jeg aldrig 
glemmer. Jens Hammer og hans kone pas-
sede hotellet om vinteren, de havde en lille 
bolig ved stalden.« 

Sådan erindrede Beierholms datter, Else, 
sæsonstarten. Else var født i 1907, og an-
giver at have været med på Bornholm alle 
årene (1907-1918).50

Blanchs Hotel med hr. og fru Beierholm ved roret  
1904-1918

Blanchs Hotel omkring 1908. Hotellet er forøget med en etage og taget er forsynet med seks kviste. Kongeværel-
set var på øverste etage. På første sal er indrettet en glasveranda over indgangspartiet, men adgangen til hotel-
let er tilsyneladende stadig gennem verandaen i stueetagen. Foto Bendt Kjøller, Allinge, Bornholms Museum.

49  Landaueren er en 4-hjulet hestevogn, trukket af to heste, 
og med to tværstillede sæder, hvor man sidder med front 
mod hinanden. Vognen har to kalecher.

50 Oplysningerne i dette afsnit er i høj grad baseret på erin-
dringer og arkivalier, som i 1975 blev sendt fra H.M. 
Beierholms datter, Katja Else Beierholm (underskrev hun 
sig med), der som tidligere nævnt var emigreret til USA i 
1946. I 1986 fik arkivet tilsendt flere arkivalier fra Paul 
Blanch, Californien. Arkivalierne findes i dag på Born-
holms Ø-arkiv i Rønne, 1976-05 og 1986-27.
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Tilbygning for at øge standarden 

Et par år efter overtagelsen tilføjede Beier-
holm en tredje etage til hotellets hovedbyg-
ning. Hovedindgangen blev flyttet fra ho-
tellets front til sydvestenden, hvilket gav 
plads til en stor glasveranda midtfor ud 
mod haven (og havet). Udvidelsen af hotel-
let med en ekstra etage var ikke primært et 
ønske om udvidelse af kapaciteten. Det har 
givetvis været hr. og fru Beierholms tanke, 
at gøre Blanchs Hotel til det sted på Born-
holm, der kunne tiltrække øens fornemste 
gæster, måske endda nogle, der ellers ikke 
ville have besøgt Bornholm. Den drøm gik 
faktisk i opfyldelse.

På den nye (tredje) etage indrettedes et 
Kongeværelse midtfor over den øverste 
veranda. Det var møbleret med smukke 
franske rokokomøbler, indiske tæpper på 
gulvet, silketapet og brokadegardiner. Det 
blev kun brugt til de kongelige og særlige, 

prominente gæster. Servantestellene var 
specielt fremstillet på Den Kgl. Porcelæns-
fabrik. Der var flere skønne sølvlysestager 
samt specielle håndklæder og specielt sen-
getøj. Der var indrettet en lille spisesal til 
prominente gæster. Her anvendtes udeluk-
kende kgl. porcelæn, ægte sølvtøj, krystal-
glas og fin damask – og der var altid friske 
blomsteropsatser.

I den store spisesal havde hotelværten 
sin faste plads omgivet af de to børn og 
guvernanten.

Beierholm stod efter ombygningen i 
1908 med et stort hotel, hvor han naturlig-
vis ikke udelukkende kunne satse på de 
højeste rangklasser. 

Han annoncerede bl.a. i Bornholm, Illu-
streret Fører og Fartplan, 1908 (udgivet af 
Direktionen for A/S Østersøbadet) med 
»80 Værelser, 130 Senge, kolde og varme 
Søbade i egen Badeanstalt, 3-etagers Ho-
tel«. 

H.M. Beierholm fik fremstillet flere hotelbrochurer. Her har han fået den kendte tegner, F. Sedivy, (kendt for 
imponerende panoramiske tegninger) til at vise hotellets enestående beliggenhed. Bornholms Ø-arkiv.
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Hr. og fru Beierholms indsats 
og hotellets glansperiode

Det kulinariske køkken tog fru Anna sig 
af. Men hr. Beierholm fremstillede en Me-
nubog (Table d´Hotel), hvor han med 
svungen, fl ot håndskrift har nedskrevet 
ikke færre end 93 sider med middagsretter 
og tilhørende vine samt et par sider med 
frokostretter. Bogen viser for det første 
køkkenets gourmet klasse. Og for det an-
det, at Beierholm havde sat sig meget 
grundigt ind i den fi nere madkulturs fran-
ske betegnelser.51

Som et kuriosum kan nævnes, at fru An-
nas danske rødgrød med fl øde – blandt de 
fi ne franske frembringelser – blev en meget 
populær ret. En amerikansk gæst. mr. Van-
derbild (han omtales nedenfor), sendte så-
ledes sin kok til Anna for at få opskriften. 
Han vendte i øvrigt tilbage til køkkenet 
fl ere gange for at blive rådgivet, før det lyk-
kedes ham at opnå grødens rette konsistens. 
Mange af de tyske gæster berømmede også 
denne danske ret, hvis opskrift fru Anna 
måtte udlevere i et større antal eksemplarer.

Hotellets store sortiment af vine og spi-
ritus i Blanchs tid er tidligere omtalt. Der 
er grund til at tro, at denne tradition vide-
reførtes af Beierholm, idet han indkøbte 
vine i Tyskland, Frankrig og Spanien.

Første opslag i menubogen fra Blanchs Hotel 1911. På de følgende næsten hundrede sider har H.M. Beier-
holm med sirlig skrift printet menuer med vine. Billedet af det forhøjede hotel, nu også med en stor glasve-
randa i stueetagen, må have hørt til menubogen siden 1911. Hotellets indgang er nu fl yttet til en tilbygning 
ved sydgavlen. Bornholms Ø-arkiv.

Første opslag i menubogen fra Blanchs Hotel 1911. På de følgende næsten hundrede sider har H.M. Beier-

51  Bornholms Ø-arkiv, 2003-37.
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Christian 10. og Dronning Alexandrine i Blanchs Hotels landauer o. 1912-1915. Hans Martin Beierholm ses 
bag hestevognen ved krydset. Bornholms Ø-arkiv.

Hans Beierholm (ved krydset) tager afsked med nogle prominente, motoriserede gæster. Bornholms Ø-arkiv.
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Beierholm evnede at tiltrække fornem-
me gæster: kejserlige, kongelige og folk 
med fine titler, alle sammen gæster, der 
ikke spurgte om prisen, men som forven-
tede kvalitet, luksus og professionel ser-
vicering. Og det fik de. Et krav fra Beier-
holm til tjenerne var eksempelvis perfekt 
beherskelse af det tyske sprog.

Og gæsterne var tilfredse. Det ses af gæ-
stebogens mange gengangere fra år til år. 
Blanchs Hotels internationale klasse blev i 
årene 1906 indtil Verdenskrigens udbrud i 
1914 ikke overgået af noget andet hotel på 
Bornholm. Men krigen satte med ét slag en 
stopper for de rige tyske gæster, der de 
foregående otte år havde været en meget 

væsentlig indtægtskilde for hotellet. Man 
oplevede aldrig siden så gode tider på 
Blanchs Hotel. 

De fornemme gæster

Hotellets gæstebog med start i sommeren 
1901 eksisterer stadig. Den er indført af 
Johan Blanch kort før han døde. På det før-
ste blad har Blanch skrevet: »De ærede 
Reisende bedes behandle denne Bog lidt 
skaansomt«. Og anmodningen blev åben-
bart fulgt – dog er ryggen sprækket. Gæ-
stebogen er læderindbundet og betegnet 
Fremmedbog, hvilket er trykt i læderet 
med trykte store guldbogstaver. Bogen er 

To sider fra Blanchs Hotels Fremmedbog, påbegyndt af hotelejer Johan Blanch i 1901. Første side med Blanchs 
bøn: »Sommeren 1901. De ærede Reisende bedes behandle denne Bog lidt skaansomt. J.H. Blanch.« Til højre 
side 189, hvor Danmarks-Samfundet var på besøg 5. juli 1914 og »da det hejste Flaget paa Hammerværket med 
Tak og til Ære for dem, der har bragt det ind under dansk Eje«. (Hammerknuden og værket var i 1913 atter 
blevet dansk efter at have været i tysk eje i 38 år). Tegningen er af »Bølge-Brandt«, maleren Johannes Herman 
Brandt. Bornholms Ø-arkiv.
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på ca. 400 sider, hvoraf de ca. 300 sider har 
hilsner fra gæsterne, der underskriver sig 
med smukt svungne bogstaver. Ofte er der 
tegnet skitser eller skrevet små vers. Else 
Beierholm (Anna og Hans Beierholms dat-
ter) skrev om denne bog: »Jeg mener, at 
denne bog er fra en tid, der ikke mere exi-
sterer, og derfor er af historisk værdi for 
Bornholm. Jeg synes, at den skal bevares, 
hvor den danske befolkning kan se den og 
lære om Bornholms fortid«. Og så blev den 
sendt til »Rønne Museum« – i dag findes 
den på Bornholms Ø-arkiv i Rønne.

Bogens indhold giver et tydeligt indtryk 
af gæsternes status. Det var kronede ho-
veder, toppolitikere, grever og baroner, 

kunstnere, forfattere, arkitekter og tilsva-
rende, de fleste med titler, og kvinderne 
ofte tilføjet den ydmyge angivelse »gift 
med« ovennævnte.

De fornemste gæster var den tyske kej-
ser Vilhelm og den danske kongefamilie. 
Kejseren besøgte Blanchs Hotel 27.-29. juli 
1913. Han rejste inkognito, kun ledsaget af 
sin private sekretær.

Den danske kongefamilie var tilbage-
vendende gæster. Christian X og Dronning 
Alexandrine besøgte Blanchs Hotel alle-
rede som kronprinsepar, altså før 1912. 
Senere blev de jævnlige gæster på hotellet 
sammen med sønnerne Prins Knud og 
Prins Frederik (den efterfølgende konge). 

Her ses en skuespillertrup under ledelse af direktør Glückstad (på vognen med pisken) fra »Filmfabrikken 
Danmarks« optagelse af »De dødes Ø« i 1913. Hotelejer H.M. Beierholm står midt i billedet og læner sig op 
ad vognen. Bornholms Ø-arkiv. 
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Prinserne var første gang med på Blanchs 
Hotel i sommeren 1913.52 Prinserne lånte 
Beierholms børns ridehest og prinser og 
børn spillede kroket. Og kongefamilien 
foretog ture rundt på øen med fru Beier-
holms private hestevogn, den tidligere om-
talte landauer. 

Det skal tilføjes, at kongeparret, Kong 
Christian X og Dronning Alexandrine, 
havde gode erindringer fra Blanchs Hotel, 
idet de i forbindelse med et kongeskibsbe-
søg på Bornholm aflagde besøg på hotellet 
3. juni 1920 sammen med skibets office-
rer.53

Fremmedbogen angiver blandt andre 
følgende kendte personer fra den tid:
• Den berømte amerikanske millionær 

Abraham Vanderbild. Han kom sejlende 
fra New York i sin yacht på vej til sit slot 
ved Rivieraen. 

• Kgl. kammersanger Vilhelm Herold (2. 
september 1910)

• Konseilpræsident (statsminister) Klaus 
Berntsen (besøg flere gange)

• Indenrigsminister Jensen-Sønderup

Blandt gæsterne var også skuespillere fra 
København, Berlin og Wien, internatio-
nale journalister og forretningsfolk samt 
danske grevefamilier og andre danskere og 
udlændinge med titler.

Og endelig skal nævnes, at en række gre-
ver og baroner fra Fyn gæstede hotellet. 
Familien Beierholm var jo Assensborgere, 
og de nævnte fynske storbønder inviterede 
til gengæld hr. Beierholm med på i jagter 

og fruen med til de efterfølgende selskabe-
ligheder.

Salget af Blanchs Hotel i 1918

Efter sæson 1917 besluttede Beierholms at 
sælge Blanchs Hotel. Det kan næppe have 
været alderen, der trykkede, han var 62 år, 
fruen 52. Og han døde først 10 år senere, 
hun 13 år senere. Beierholm viste sig sta-
dig dynamisk og handlekraftig, idet han et 
par år efter salget – som tidligere nævnt – 
var primus motor i etablering af færge-
drift. Men Verdenskrigen, som på salgs-
tidspunktet endnu ikke var slut, havde 
medført kraftig nedgang i omsætningen 
pga. de tyske turisters fravær. 

Den tinglyste gæld i hotellet tilbage fra 
Beierholm overtagelse i 1904, var godt nok 
indfriet i begyndelsen af 1914. Samtidig 
var der dog optaget et nyt lån i Østifternes 
Kreditforening på 2,9 mio. kr. (i 2013- pri-
ser). Dette lån blev først indfriet i 1919 – 
altså efter salget.54 Rygterne ville vide, at 
salgsprisen for hotellet var 6,7 mio. kr. (i 
2013- priser).55 Hvis dette rygte taler sandt, 
og køber samtidig overtog den tinglyste 
gæld, må man konstatere, at Beierholm fik 
et tilbud, som han ikke kunne sige nej til. 
Det er således ikke usandsynligt, at hr. og 
fru Beierholm forlod Blanchs Hotel med et 
antal millioner i lommen. Køberen var den 
stenrige Stanley Beldring, der i øvrigt var 
opvokset på egnen som søn af fyrmesteren 
på Hammer Fyr. Overtagelsen fandt sted 
25. marts 1918. Stanley Beldring beskrives 
nærmere i næste afsnit – også hans motiv 
for hans investering i Blanchs Hotel.

52  Bornholms Tidende angiver 6. juni 1913 i forbindelse med 
Kong Christians officielle besøg på øen, at kongen udtalte, 
at han ville vende tilbage til Bornholm »om en måneds-
tid«, idet han havde lovet at vise prinserne Hammershus 
Ruiner. De kongelige har givetvis boet på Blanchs Hotel 
ved denne lejlighed 

53  Takkeskrivelsen findes i dag på Café »Værftet« i Sandvig

54 Realregistret (Skøde- og Panteprotokollen), Ø-arkivet, 
Rønne.

55  Michael Aakjær: Blanchs Hotels historie, 4. marts 2007 
(Allinge Lokalhistoriske Arkiv).
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Blanchs Hotel 1918 – købt og solgt

Stanley Beldring videresolgte Blanchs Ho-
tel efter mindre end ½ års ejerskab. Det ske-
te den 2. september, hvor A/S Bornholms 
nationale Hoteller overtog hotellet. Salgs-
prisen er ikke angivet i Realregisteret. Men 
det synes som om Beldring videresolgte 
hotellet til samme pris, som han selv havde 
givet (ca. 6,7 mio. kr. i 2013-priser), idet 
dette beløb passer med to forskellige angi-
velser. Den ene oplyser, at A/S Bornholms 
nationale Hoteller solgte hotellet i 1920 for 
ca. 5,4 mio. kr. (i 2013-priser).56 Og en an-
den kilde angiver, at aktieselskabet ved køb 
og salg af hotellet tabte omkring 1,3 mio. 
kr. (i 2013-priser).57

Beldrings ikke-profitable handlen med 
Blanchs Hotel samt det hurtige videresalg 
tyder meget på, at han optrådte som strå-
mand for A/S Bornholms nationale Hotel-
ler. Dette synes bekræftet af de videre 
hændelser – se nedenfor.

Sæson 1919 bestyredes Blanchs Hotel af 
Karl Kragh fra København. Det skete via 
et bestyrelsesmedlem i A/S Bornholms 
nationale Hoteller, den navnkundige, kø-
benhavnske hotelmand, slagtermester An-
ders Jensen, Paladshotellet, hvor Kragh 
var »førstekelner«.58

»A/S Bornholms nationale  
Hoteller« og S. Beldring

Bornholm havde i 1913 fået en ny amt-
mand, Knud Valløe. Han var idérig og 
handlekraftig. Og han opfattede hurtigt 
den generelle bornholmske modstand mod, 
at udlændinge – især tyskere – havde op-
købt ejendomme og byggegrunde i de na-
turskønne områder, især på Nordborn-
holm. Gode kræfter blandt bornholmerne 
havde siden 1906 gjort en stor indsats mod 
disse opkøb, specielt gennem »Foreningen 
Bornholm«. Knud Valløe ville nu fortsætte 
dette arbejde ved at få tinglyst deklaratio-
ner på de to hoteller Blanchs Hotel og Hotel 
Helligdommen, således at de to hoteller for-
blev på danske hænder. Man havde i øvrigt 
fire år tidligere oplevet noget (næsten) til-
svarende nede på Sydbornholm i forbin-
delse med salget af Balka Badehotel. Da de 
daværende ejere – en kreds af Nexø-borge-
re i et aktieselskab – solgte hotellet (til en 
dansker) i foråret 1914, var det med dekla-
rationen, »at Hotellet ikke maa sælges til 
Udlændinge, Skandinaver dog undtaget«!59

 Amtmand Valløes plan var, at de to 
nævnte hoteller skulle opkøbes af et til for-
målet etableret aktieselskab, som så skulle 
videresælge hotellerne, efter de hver især 
havde fået tinglyst deklarationen mod salg 

56  Bornholms Tidende 31. januar 1921.
57  Svend Torben Jensen: Turisterhvervet på Bornholm, 

Bornholmske Samlinger III, 6, (1992).
58  Hansaage Bøggild i Bornholms Tidendes Tillæg 17. juli 

1976.

59  Bornholms Tidende 7. marts 1914.

Blanchs Hotel fra efteråret 1918 til januar 1923: S. Beldring,  
A/S Bornholms nationale Hoteller samt Johs. Nielsen Petersen
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til udlændinge. Aktieselskabet blev stiftet 
i 1918 under navnet A/S Bornholms natio-
nale Hoteller.60 I det følgende skal vises, at 
Valløes plan lykkedes, selvom aktionæ-
rerne måtte have været klar over, at selska-
bet højst sandsynligt ville tabe (mange) 
penge. Man måtte vide, at deklarationen 
var lig med en værdiforringelse. En inve-
stering i A/S Bornholms nationale Hotel-
ler må altså opfattes som en donation til 
fædrelandskræfterne på Bornholm.

 Knud Valløe har givetvis bemærket sig, 
at det en halv snes år tidligere var lykkedes 
Foreningen Bornholm og museumsin-
spektør Peter Hauberg at indsamle store 
pengebeløb til den nævnte hindring af ud-
lændinges etablering på naturområder på 
Nordbornholm.61

Stanley Beldring var som beskrevet 
ovenfor involveret da A/S Bornholms na-
tionale Hoteller overtog Blanchs Hotel. 
Det var han også, da aktieselskabet over-
tog Hotel Helligdommen. Det angives i 
flere kildeskrifter, at Beldring også op-
købte og videresolgte Hotel Helligdom-
men (se fx nekrologen nedenfor fra Born-
holms Tiende). Men Beldring købte ikke 
dette hotel. Realregistret angiver, at skødet 
den 4. september 1918 overgik direkte fra 
de hidtidige ejere (Østerbye og Colster) til 
A/S Bornholms nationale Hoteller. Når 
nogen har fået det indtryk, at Beldring per-
sonligt var køberen, kan det vel kun skyl-
des, at han deltog aktivt i handelen på 
vegne af A/S Bornholms nationale Hotel-

ler. Hermed sandsynliggøres yderligere, at 
Beldring arbejdede direkte for A/S Born-
holms nationale Hoteller i forbindelse med 
selskabets overtagelse af begge hoteller. 

En måneds tid efter at A/S Bornholms 
nationale Hoteller havde overtaget de to 
hoteller, tinglystes for hvert hotel deklara-
tionen »Ejendommen skal stedse bevares i 
dansk Eje«. Dette skete for Hotel Hellig-
dommen 2. oktober (1918) og for Blanchs 
Hotel 7. oktober (1918). Og godt halvandet 
år senere – hvor hotellerne stadig ikke var 
videresolgt – tinglystes (10. januar 1920) 
en skærpende deklaration om »Forbud 
mod at Ejendommen bortforpagtes eller 
bestyres af Udlændinge«! 

De skærpende deklarationer på de to ho-
teller skyldtes antagelig, at en på Born-
holm boende pengestærk tysk statsborger, 
Rolf Müller, havde udvist interesse, og af 
al magt skulle holdes (helt) ude. (Ironisk 
nok kom han alligevel til at spille en aktiv 
rolle i historien om Blanchs Hotel – se se-
nere).

Der skulle gå et par år, før det lykkedes 
A/S Bornholms nationale Hoteller at få 
solgt de to hoteller. I mellemtiden udførtes 
en renovering af Blanchs Hotel, idet der 
blev tilbygget en ny vestibule i bygningens 
sydvestende. Gulvet her blev belagt med 
store fliser fra Gotland/Øland. Nogle af 
disse fliser er i øvrigt bevaret og ligger i 
dag som gulv i huset på Hammershusvej 
20 i Sandvig.62

60  Bornholms Museum: www.bornholmsmuseum.dk/muse-
umsudstillh5007.htm og 100 år med Foreningen Born-
holm, 2006, red. H.V. Jørgensen.

61  100 år med Foreningen Bornholm, red. H.V. Jørgensen, 
1906 samt Frank Nielsen: Finneløkken, Bornholms Tiden-
des Forlag, 2008.

62  Michael Aakjær: Blanchs Hotels historie, 4. marts 2007 
(Allinge Lokalhistoriske Arkiv).
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Stanley Beldring. Opvækst på  
Hammeren

Stanley var født i Varde den 18. juni 1875 
og døbt Stig Louis Hjelm Beldring. Der er 
lidt mystik med navnet Hjelm, idet fami-
lien først flyttede til øen med samme navn 
(ved Ebeltoft), da Stig Louis Hjelm var et 
par år gammel. De tre fornavne blev i øv-
rigt udskiftet af ejeren med navnet Stanley 
under et senere ophold i Sydafrika (navnet 
Stanley anvendes dog konsekvent i det føl-
gende).

Stanleys forældre var kaptajn Hans Gre-
gorius Beldring, og den 15 år yngre mor, 
Aletha Louise f. Didriksen. Begge var født 
i København, og begge stammede fra læ-
gefamilier. Stanleys farfar havde været 
læge på Island. På Hjelm var faren fyrin-
spektør i et par år, hvorefter han fik stil-
lingen som fyrmester ved Hammeren Fyr 
på Bornholm. Familien flyttede i 1879 ind 
i fyrmesterboligen på Hammeren. Foruden 
faren på 46 år og moren på 31 år, bestod 
familien af storesøsteren på 11, Stanley på 
fire samt en lillebror på et år. Et par år se-
nere forøgedes familien med endnu en lil-
lebror. Stanley voksede op og gik i skole i 
Sandvig (Allinge). Som 11-12-årig kunne 
han fra sit hjem se Blanchs Hotel rejse sig 
på den dengang nøgne Galgebakken en 
god kilometer nede mod syd. 

Stanley mistede sin mor 13. juni 1889, en 
lille uges tid før hans 14-års fødselsdag. 
Hun blev kun 41 år. Faren var da 56, og 
Stanleys to mindreårige brødre var 10 og 5 
år. Tre en halv måned efter morens død, 
blev Stanley konfirmeret i Ols Kirke. Præ-
sten angav i kirkebogen karakteren »mg+« 
for såvel Stanleys opførsel som hans kund-
skaber. Dermed var han blandt de bedste 
på holdet – ingen højere. 

Stanleys storesøster, 20-årige Thyra 

Hansine, overtog i første omgang husførel-
sen efter morens død. Men ni måneder se-
nere giftede hun sig med en købmand, og 
i tiden derefter var der (svenske) husbesty-
rerinder hos fyrmesteren. Stanley Bel-
dring forlod hjemmet på Bornholm kort 
efter sin konfirmation.63 Han rejste antage-
lig til København og blev kontorist. Stan-
leys to brødre blev sømænd ligesom faren 
havde været.

Stanleys eventyr i Sydafrika  
– og hjemme igen

Den 30. april 1900 udvandrede Stanley til 
Cape Town i Sydafrika.64 Hans seneste bo-
pæl var København. I Sydafrika udviste 
han hurtigt initiativ og store administrati-
ve evner, og titlen ændredes fra »konto-
rist« til »grosserer«. Det drejede sig vist-
nok om handel med frugtkonserves. Det 
gode klima og den rigelige og billige ar-
bejdskraft har mindsket produktionsom-
kostningerne. Dertil kom gode økonomi-
ske konjunkturer i Europa, som han åben-
bart eksporterede til. 

Efter hjemkomsten fra Sydafrika var 
Stanleys titel stadig grosserer. Han havde 
udbygget en meget lønsom handelsvirk-
som, der kunne styres fra København. Og 
han forstod tilsyneladende at blive storle-
verandør til tropperne under Første Ver-
denskrig. Det angives, at han herved tjente 
en millionformue og dette førte ham ind i 
kredsen af krigens såkaldte »Gullaschba-
roner«.65

63  Ved Folketælling 5. februar 1890 havde Stanley forladt 
hjemmet. 

64  Udvandrerdatabasen i ddd.dda.dk/.  
65  Ann Vibeke Knudsen i www.kulturarv.dk/1001fortællinger 
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»Den gode gullaschbaron«, feriekolo-
nien »Egilsholm« på Bornholm – mm.

Endnu medens Første Verdenskrig rasede, 
udviste Stanley Beldring velgørenhed med 
sine mange penge. På Bornholm etablere-
de han i 1917 – året før købet af Blanchs 
Hotel – feriekolonien Egilsholm for svage-
lige københavnske skolebørn. Egilsholm 
eksisterer stadig og ligger i sommerhus-
området ved kysten syd for Pedersker. Det 
er en imponerende træbygning, som blev 
tegnet af arkitekten Valdemar Hansen 
Hammer, men angiveligt stærkt præget af 
Beldring. Bygningen har centralt et rundt 
tårn, der rager op over den omgivende byg-
ningsring, hvori findes værelser mm. Tår-
net har højtsiddende vinduer, der giver ly-
sindfald til spisesalen i stueetagen. De 
anvendte træbjælker er synlige indefra, og 
oppe under hvælvingen sidder der udskår-
ne ansigter. »Alt i alt kan spisesalen få fan-
tasien draget hen på en mindre udgave af 
Valhalla og har givet inspiration til vikin-
gefortællinger«.66 Med denne byggestil 
afslørede Beldring sin fascination af vikin-
gerne. Og dette slås yderligere fast ved 
navngivningen af huset, Egilsholm, jf. vi-
kingesagnet om »Blod-Egil«.67 

 Egilsholm blev i 1919 – to år efter opfø-
relsen – overdraget til Den Københavnske 
Børnehjælpsdags Feriekoloni. I formåls-
paragraffen angiver Beldring »at bibringe 
svagelige, fattige Drenge fra Københavns 
Kommuneskoler Kræfter til at fortsætte 
Undervisningen om Vinteren«. I de for-
løbne snart 100 år har Egilsholm været en 
eftertragtet feriekoloni for skoleelever. Si-

den 1947 er Egilsholm drevet af Køben-
havns Lærerforening.

Stanley Beldring erhvervede i 1918 Ho-
tel Stampen ved Rønne – se notitsen ne-
denfor, bragt i Berlingske Tidende ved 
hans død. Hotellet blev også kaldt Stampen 
Badehotel. Beldring havde hotellet i bare 
fire år. I 1923 solgte han det til en kreds af 
borgere i Rønne, som derefter påbegyndte 
etableringen af det nuværende sommer-
husområde på stedet.68  

Stanley Beldrings død 30. november 
1926

Bornholms Tidende bragte 2. december 
1926 følgende dramatiske beretning om 
Stanley Beldrings død:

»Grosserer Beldring fundet død
Dødsaarsagen kan ikke konstateres forelø-
big

Den i sin Tid meget kendte og meget om-
talte – ikke mindst paa Bornholm – Krigs-
grosserer, den 65-årige Stanley Beldring, 
er Tirsdag Morgen fundet død på sit Kon-
tor i Østergade 51 [København]. Da Ren-
gøringskonen kom derop, kunde hun ikke 
komme ind fordi en Slaa var trukket for 
indvendig, men hun kiggede ind gennem 
Brevsprækken og kunde da se Beldring 
ligge inde paa Gulvet i en Stilling, der ty-
dede paa, at han var død. Rengøringsko-
nen tilkaldte Politiet, og da man jo ikke 
forud kunde sige, om der forelaa en For-
brydelse, blev Mordkommissionen med 
Overvagtmester Liktner i Spidsen sendt 

66  Dorte Brink i en kommentar til Ann Vibeke Knudsens 
1001 fortælling om Egilsholm

67  Palle Lauring: Bornholm, 1984

68  Finn Hansen: På 367 ture i Bornholms natur, 2011
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derhen, ligesom der blev sendt Bud efter 
Dr. Fogh fra Retsmedicinsk Institut.

Dr. Fogh konstaterede straks, at Bel-
dring var død, men om Dødsårsagen er det 
endnu ikke muligt at sige noget bestemt. 
Der var dog ikke nogen Tegn paa Vold at 
se paa Liget, og om en Forbrydelse kan der 
derfor næppe være Tale¸ men om der fore-
ligger et Selvmord eller om Døden skyldes 
et Hjerteslag kan først oplyses naar Liget 
er blevet obduceret paa Retsmedicinsk In-
stitut. Politiet mente straks, at der forelaa 
et Gasdrama, men der lugtede ikke af Gas 
paa Kontoret. Og gashanen blev fundet 
lukket. Saafremt det ikke er et Hjerteslag, 
der har gjort ende paa Beldrings Liv, kan 
der være tale om et Forgiftningstilfælde.

Berlingske Tidende skriver: Grosserer 
Beldrings Navn var stærkt fremme i 
Krigsaarene, hvor han tjente Millioner paa 
sin Handel med Fødevarer til Tyskland. 
Hans Varer var ikke altid lige gode, og et 
Par Gange klagede Tyskerne til de danske 
Myndigheder over Beldring. Ved Krigens 
Slutning blev han anset for en meget vel-
havende Mand, og han skænkede for øv-
rigt store Summer bort til Velgørende Øje-
med; men det gik Beldring som saa mange 
Andre af Krigens Velhavere, at han hurtigt 
tabte alt, hvad han ejede. Han har i de se-
nere Aar drevet Herre Manufaktur- og 
Partivareforretninger, og nu havde han 
faaet Kontor paa Østergade, men han sad 
vistnok smaat i det, og derfor er det ikke 
usandsynligt, at han selv har søgt Døden.

Beldring købte, som det vil erindres, i 
sin Tid Blanchs Hotel og Hotel Helligdom-
men og solgte dem atter til A/S Bornholms 
nationale Hoteller. »Stampen« ved Rønne 
ejede han også i en Aarrække og ofrede ret 
store Pengemidler derpaa. I sine Velmagts-
dage var Beldring meget godgørende og 
han satte sig et smukt Minde ved Opret-

telsen af »Egilsholm« i Pedersker – Ferie-
hjemmet for fattige københavnske Drenge. 
Stanley Beldring, hvis Fader i sin tid var 
Fyrmester paa Hammerens Fyr, efterlader 
sig Hustru og en Datter.«

Man kan få den tanke, at Beldrings do-
nation af feriekolonien Egilsholm og hans 
medvirken til sikring af de to hoteller på 
danske hænder var en slags aflad hos en 
egentlig nationalt indstillet dansker, der 
havde skabt sin formue ved støtte til ty-
skerne under Første Verdenskrig. 

A/S Bornholms nationale  
Hotellers salg af Blanchs Hotel  
til Johs. Nielsen Petersen 1920  
og salg til Rolf Mueller 1923 

A/S Bornholms nationale Hoteller havde 
som nævnt planlagt videresalg af de to ho-
teller, efter at deklarationerne var blevet 
pålagt. Det var imidlertid ikke nogen nem 
opgave at sælge et stort sommerhotel på 
Bornholm i årene lige efter afslutningen af 
Første Verdenskrig i 1918. Det var meget 
dårlige tider for turismen. De få turister, 
der havde besøgt Nordbornholm under 
krigen, var mest danskere. De tyske turi-
sters fravær havde betydet, at Allinge-
Sandvig Kommune var gået bankerot i 
foråret 1916, altså faktisk efter blot 1½ sæ-
son (den halve 1914 og hele 1915). Og der 
skulle i øvrigt gå fire år fra krigens afslut-
ning, før der igen sejlede passagerskibe 
mellem Tyskland og Bornholm. I mellem-
tiden var dog Ystad-ruten genåbnet i 1920. 
Samtidig udsendtes turistreklamer i Dan-
mark og Sverige.69 

69  Svend Torben Jensen: Turisterhvervet på Bornholm, 
Bornholmske Samlinger III, 6, 1992.
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Det lysnede lidt for turismen. Samme år 
lykkedes det A/S Bornholms nationale 
Hoteller, at finde en køber til Blanchs Ho-
tel. Den 10. august 1920 tinglystes salget 
til den 49-årige hotelejer Johannes (Frede-
rik Vilhelm) Nielsen Petersen (ejer af Hotel 
Continental i København) og hans sviger-
inde, frk. Amalie Christensen med halv-
parten til hver. Købesummen var – som 
tidligere nævnt – 5,4 mio. kr. (i 2013-pri-
ser). Johannes Nielsen Petersen var ironisk 
nok (formelt) tyskfødt! Han var nemlig 
født 18. juni 1871 i byen Gram mellem Ha-
derslev og Ribe, altså i Slesvig, som fra 
1864 til Genforeningen i 1920 var preus-
sisk.70 Men hans forældre har antagelig 
været dansksindede. I øvrigt tinglystes 
hans køb af Blanchs Hotel præcis en må-
ned efter, at Kong Christian X havde mar-
keret Genforeningen ved sit ridt over den 
hidtidige grænse syd for Kolding.

Man kom ikke til at se meget til Johan-
nes Nielsen Petersen på Bornholm, idet 
medejeren, frk. Amalie Christensen, stod 
for driften af Blanchs Hotel. Hun blev as-
sisteret af sin søster, medejerens hustru. 
Johannes Nielsen Petersen opholdt sig i 
København, hvor han tog sig af driften af 
sit hotel dér. Der blev i deres tid installeret 
elektrisk lys på Blanchs Hotel. Og det var 
en bekostelig affære til 55.000 kr. (1,2 mio. 
kr. i 2013-priser). Der blev endvidere på-
begyndt anlæg af en tennisbane.

 Johannes Nielsen Petersen skulle imid-
lertid ikke komme til at eje Blanchs Hotel 
i en eneste hel sæson, idet han døde i sit 
hjem, Havnegade 53 i København, den 27. 
januar 1921, altså mindre end et halvt år 
efter overtagelsen. Han blev kun 49 år. 

Hans enke, Jensine Johanne, arvede hans 
halvpart i hotellet. Det må antages, at de to 
søstre drev Blanchs Hotel i sæsonerne 
1921 og 1922. 

De to damer solgte Blanchs Hotel den 
20. januar 1923 til Rolf Mueller. Det er 
ovenfor anført, at netop denne tyske Rolf 
Mueller må antages at have været i kik-
kerten som uønsket på Blanchs Hotel, da 
A/S Bornholms nationale Hoteller pålagde 
deklarationerne. I det følgende afsnit fin-
des Rolf Muellers historie – også forkla-
ringen på, at han i 1923 opfyldte deklara-
tionens betingelser for ejerskab af Blanchs 
Hotel.

Det kan tilføjes, at salget af Hotel Hel-
ligdommen skulle vise sig at være en end-
nu vanskeligere sag for A/S Bornholms 
nationale Hoteller. Der gik således 3½ år 
efter salget af Blanchs Hotel, før det lyk-
kedes at sælge Hotel Helligdommen. Kø-
beren var bornholmeren Mogens (Jens 
Jesper) Koch, og tinglysningen fandt sted 
12.februar 1924. I øvrigt skulle samme hr. 
Koch senere blive ejer af Blanchs Hotel – 
se senere. Efter salget af de to hoteller med 
pålagte servitutter, var formålsparagraffen 
for A/S Bornholms nationale Hoteller op-
fyldt. Og straks efter salget af Hotel Hel-
ligdommen (1924) opløstes selskabet.71

70  Fødested if. www.politietsregisterblade.dk. 71  Hansaage Bøggild i Bornholms Tidendes Week-end 17. 
juli 1976.
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Den nye hotelejer 1923

Den nye ejer af Blanchs Hotel fra 20. ja-
nuar 1923 var den 36-årige tidligere tyske 
statsborger Rolf Mueller. Han havde på det 
tidspunkt boet på Bornholm i 18 år, de se-
neste 11 år som ejer af Stammershalle Ba-
dehotel syd for Tejn. Han havde bygget 
dette hotel og indviet det i sommeren 1912. 
Han var dengang 25 år.

Da Hans Beierholm solgte Blanchs Ho-
tel i 1918, var der næppe tvivl om, at Rolf 
Mueller var blandt de interesserede. Der er 
næppe heller tvivl om, at Beierholm ikke 
ville sælge til en udlænding. Beierholm 
anførte således i sin levnedsbeskrivelse, at 
han solgte hotellet »til en dansk mand« 
(Beldring).72 Og i anden omgang hindre-
des Muellers køb af Blanchs Hotel ved de-
klarationen, som blev tinglyst på hotellet af 
A/S Bornholms nationale Hoteller i 1918. 
Men da Blanchs Hotel blev sat til salg i 
1922 efter Johannes Nielsen Petersens 
død, var Rolf Muellers status ændret: Han 
var blevet dansk statsborger! Det var sket 
15. april 1921.73

Rolf Mueller betalte 150.000 kr. for 
Blanchs Hotel.74 Dette svarer nogenlunde 
til 4,6 mio. kr. i 2013-priser. Forinden hav-
de Rolf Mueller også købt pensionatet 
Sjøljen ved Hammersø, ikke langt fra 
Blanchs Hotel. Da Rolf Mueller overtog 
Blanchs Hotel i 1923, havde det eksisteret 

i mere end 35 år – og aldrig før haft en på 
Bornholm bosiddende ejer. Seks dage efter 
overtagelsen hotellet kunne man i Nord-
Bornholms Ugeblad læse følgende »Er-
klæring« fra Rolf Mueller:

»I tilknytning til Meddelelsen om, at jeg 
har købt »Blanchs Hotel«, vil jeg gerne 
have lov til at fremkomme med følgende 
Erklæring: Helt bortset fra den Deklarati-
on, som A/S »Bornholms nationale Hotel-
ler« for nogle faa Aar siden fik tinglyst på 
denne Ejendom, har det for mig altid staaet 
klart – lige siden hin Sommer 1905, da jeg 
som 18-årig Student for første gang kom til 
Bornholm og med et Rejseselskab paa 36 
Personer tog ind på »Blanchs Hotel« – at 
dette Sted betød noget særligt for Born-
holm og for Bornholmerne. Naar jeg nu 
efter et 18 aars Ophold herovre i en meget 
vanskelig Tid har kundet bestemme mig til 
at paatage mig den Opgave, at drive Hotel-
let op igen til dets gamle Ry og Standard, 
er det efter først at have spurgt flest mulige 
af mine Venner og Bekendte, om de mente, 
den bornholmske Befolkning vilde være 
stemt for at acceptere mig på denne Plads. 
Thi intet kunde friste mig mindre end at 
eje »Blanchs Hotel« på trods af Bornhol-
mernes ønsker. Og det har da glædet mig 
fra de mest forskellige Sider at møde en 
Opmuntring og en Tillid saa uforbeholden 
og ærlig, at jeg altsaa har bestemt mig, om 
end mange Venner blandt mine Kolleger 
ikke har turdet raade mig til det af hensyn 
til hele den mørke politiske og økonomiske 
Situation. Det staar mig da ogsaa ganske 
klart, at noget af det allervigtigste er, at 
Prisniveauet skal tilpasses efter Tidernes 
Tarv. Men mit første Maal ved Driften af 

72  Hans Martin Beierholms egen levnedsbeskrivelse indleve-
ret til Ordenskapitlet i forbindelse med hans udnævnelse 
til Ridder af Dannebrogordenen 16. august 1922.

73  www.ddd.dda.dk (indfødsret).
74  Bornholms Tidende 20. januar 1927.

Rolf Mueller. Blanchs Hotel 1923-1927
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»Blanchs Hotel« er, at det mht. materielle 
Ydelser skal stå fuldt på Højde med den 
herlige Beliggenhed. Og der skal ske en hel 
del Forandringer, for at Driften kan blive 
fuldt ud tidssvarende. Jeg skal dernæst 
sætte al min Energi ind paa atter at gøre 
»Blanchs Hotel« til Midtpunkt for Turist-
sæsonens selskabelige Liv, hvortil det med 
sin Tradition, med sit gamle Tilnavn »Kur-
hus« og med sit i de senere Aar pragtfuldt 
forskønnede Indre og Ydre er selvskrevet. 
Foruden at afholde daglige Koncerter, og 
en større Balaften én gang om Ugen, har 
jeg saaledes sat mig for, at friste en række 
kendte Kunstnere herover til enkelte Fest-
aftener – alt som sagt uden at glemme Ti-
dens Løsen: de moderate Priser.

Endelig skal jeg efter bedste evne og 
støttet på min mangeårige Forbindelse 
med Pressen bidrage mit til, at Ferielivet 
på Bornholms Nordland ikke længere faar 
lov til ganske at savne »Begivenheder«. 
Jeg tænker her på sportslige Attraktioner 
såsom Kapsejlads Hammerhavn-Sandvig 
eller Tennis Præmiekampe paa Hotellets 
nye Bane, endvidere Arrangement af sær-
lige, billige Automobil-udflugter o.m.a. 

Skulde det saaledes lykkes mig at gøre 
et Ophold på »Blanchs Hotel« til en virke-
lig Fornøjelse for både Feriegæster og 
bornholmske Besøgende, så takker jeg en 
driftig Bornholmer for muligheden af at 
kunde forsøge det. Hvorledes? – Jo, de 
samme Egenskaber som udmærkede en af 
de gamle Postjagtskippere, Rønnekøb-
manden, Kaptajn Hans Fr. Pihl. Djærvhe-
den og Mod gaar nemlig umiskendelig 
igen i den rolige Sikkerhed, hvormed hans 
Søns Datterdatter, min lille Hustru, Ellen, 
har påtaget sig alene at drive vort kære 
»Stammershalle« ved Røs skønne Strand. 
Uden denne specielle bornholmske Indsats 
havde jeg slet ikke kundet tænke paa at 

løse denne store, ansvarsfulde Opgave, der 
hedder »Blanchs Hotel«, – ligesom den al-
drig med Held vilde kunde gennemføres 
uden Interesse og Sympati fra den born-
holmske Befolknings Side. Rolf Mueller«.

Når Rolf Mueller valgte at offentliggøre 
en sådan erklæring, skyldtes det velsag-
tens hans (korrekte) opfattelse af stemnin-
gen hos flertallet af bornholmere, der vel 
stadig opfattede ham som tysker og ikke 
just var begejstrede for tyske hotelejere. 
Man kan derfor undre sig over, at Rolf Mu-
eller ikke angav, at han var blevet dansk 
statsborger. I stedet anførte han, at fruen 
var ærke bornholmer. 

I »Erklæringen« ovenfor promoverer 
Rolf Mueller en lang række initiativer og 
tiltag. Det er uvist, hvor mange af disse, 
der blev realiseret. Og hvem var så denne 
Rolf Mueller?

Om Rolf Mueller 

Rolf Mueller stammede fra Berlin. Hans 
fulde (tyske) navn var Rolf Fritz Werner 
Müller, og han var født 25. august 1886. 
Hans far var forsikringsinspektør Friede-
rich Karl Müller, og moren hed Antonia 
Emilie.75 Rolf Mueller kom som nævnt før-
ste gang til Bornholm i 1905. Han flyttede 
kort efter til øen, hvor han syv år efter an-
komsten blev hotelejer. Bornholms Tiden-
de skrev 5. marts 1912:

»Nyt Badehotel. Hr. Rolf Müller har pa-
abegyndt Opførelsen af et større Badeho-
tel lidt syd for Tejn. Arbejdet, der er over-
draget Frydenlund Byggeforretning (Han-
sen & Hansen) i Entreprise, skal være 
færdigt til den forestaaende Bade- og Tu-
ristsæsons Begyndelse.«

75  If. Kirkebogen ved Rolf Muellers 2. vielse
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Inden hotelbyggeriet satte Rolf Mueller 
sig grundigt ind i forholdene på Bornholm. 
Således udgav han i 1911 en 63-siders bog 
om øen.76 Han var også blevet gift med en 
tysk dame, Emmy Elsesser.77 Men hun øn-
skede åbenbart ikke en tilværelse som ho-
telfrue på Bornholm, idet parret blev skilt 
samme år, som Stammershalle blev ind-
viet (1912) – se nedenfor. 

Den unge, foretagsomme Rolf Muel-
ler nøjedes ikke med at bygge et hotel i 
1912. Han blev også skibsreder, idet han 
samme år købte dampskibet KONG KRI-
STIAN, som han satte i fart på en eks-
presrute til Simrishamn.78 Billetsalget 
foregik fra et kontor i Sandvig med navnet 
Bornholms Turistbureau! Han arbejdede 
desuden som rejsefører og udgiver af tu-
ristbrochurer. Rolf Mueller gjorde også 
senere et stort arbejde i forbindelse med 
udgivelse af reklamer og turistinfo i sam-
arbejde med Bornholms Turistforening 
og Dampskibsselskabet paa Bornholm af  
1866.79

Det kan tilføjes, at Rolf Mueller ved ud-
bruddet af Første Verdenskrig med skibet 
KONG KRISTIAN fragtede mange tyske 
turister fra Hammerhavn tilbage til Tysk-
land.80 Rolf Mueller solgte senere KONG 
KRISTIAN og købte i stedet motorskibet 
ROLF KRAKE.81

Rolf Muellers initiativer krævede kapi-
tal. Hans far i Berlin var som nævnt forsik-
ringsinspektør. Rygterne ville vide, at 
Rolfs penge stammede fra hans tyske 

mor.82 Hans investeringer i badehotel og 
færge var kun begyndelsen. Således op-
købte han næsten alle de omkring Stam-
mershalle Badehotel liggende småparcel-
ler. Det ses af det senere annoncerede salg 
af Stammershalle, hvor der angives ikke 
færre end 12 matrikelnumre! Undtagelsen 
for opkøb af nabogrunde/huse var det sta-
dig eksisterende lille hus ved landevejen 
umiddelbart sydøst for hotellet. Her boede 
Marie Møller indtil 2013, og før hende, 
hendes forældre, som havde overtaget hu-
set efter mormoren og morfaren. Marie 
Møller har fortalt om Rolf Muellers opkøb 
af de mange matrikler, at han inviterede 
ejerne (herrerne forstås) af nabogrundene 
indenfor på badehotellet til solide og meget 
fugtige frokoster, efterfulgt af kaffe med 
rigelige mængder cognac plus store ciga-
rer. Værten var velforberedt og fik mange 
underskrifter på ejendomssalg under den 
avancerede frokost- og kaffedrikning. Ma-
rie Møllers morfar ønskede naturligvis 
også at efterkomme en frokostinvitation 
fra Rolf Müller. Men mormoren havde af 
al magt hindret hans deltagelse. Grunden 
med det lille hus kom på den måde til at 
ligge som en enklave i den dyrepark, der 
senere (1. april 1934) blev etableret om-
kring Stammershalle, der på det tidspunkt 
skiftede navn til Elverhøj-Kroen. Men da 
var Rolf Müller for længst ude af billedet. 
Det skal tilføjes, at Marie Møller havde en 
svag erindring fra sin barndom om Rolf 
Mueller som »den ældre herre med stok-
ken«.

Rolf Muellers indtjening var som hotel-
ejer og skibsreder udelukkende baseret på 
turismen.  

76  Rolf Mueller: Bornholm, Forlaget C.W. Lindström, 1911.
77  If. Kirkebogen ved hans 2. vielse.
78  Johs. Lyngby i Bornholmernes Land - Øen i øst, Bind II, 

Bornholms Tidendes Forlag, 1944.
79  Svend Torben Jensen: Turisterhvervet på Bornholm, 

Bornholmske Samlinger III, 6, 1992
80  Jvnf. note 78.
81  Bornholms Tidende 6.december 1926. 

82  Personligt meddelt af Marie Møller, Sdr. Strandvej 134, 
Tejn, 1.juni 2012.
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Postkort fundet i papirerne efter Jens Christian Larsen fra Vestermarie. Det viser chaufførerne på Blanchs 
Hotel og Hotel Stammershalle, 1925. Jens Christian Larsen var ansat på Blanchs Hotel og Hotel Sjøljan, 
som 2. hotelkarl i 1925. Bilerne i baggrunden tilhørte Rolf Mueller. Privateje.
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I ti-året efter indvielsen af Stammers-
halle (1912-1922) var der kun 2½ gode tu-
ristsæsoner, 1912-1914. Så kom Første Ver-
denskrig 1914-1918. Der var kun få turister 
på øen under krigen. Og slet ingen tyskere, 
der før krigen faktisk havde været det øko-
nomiske fundament for hoteldriften på 
Nordbornholm. Der er intet fundet som 
antyder, at Rolf Mueller skulle have været 
fraværende fra Bornholm under krigen. 

I 1920 indgik Rolf Müller sit andet æg-
teskab. Vielsen fandt sted i Østerlars Kir-
ke, i øvrigt på Rolf Muellers 34-års fød-
selsdag. Den udkårne var den ni år yngre 
Ellen Scheuermann, født 17. august 1895 i 
København, men – som nævnt – med 
bornholmske aner. Rolf Mueller var stadig 
tysk statsborger, idet han først et halvt års 
tid efter brylluppet opnåede dansk ind-
fødsret. Forloverne ved vielsen var de to 
hotelejere H. Colberg (Hotel Finnedalen 
ved Vang) og Hans Reiner (Hotel Strand-
slot og Pensionat Rosenborg, begge i Sand-
vig). Sidstnævnte var i øvrigt også berliner 
og havde blot fire måneder før Rolf Muel-
lers vielse opnået dansk statsborgerskab. 
Rolf Muellers første ægteskab var barn-
løst. Men i andet ægteskab fødtes ifølge 
Folkeregistret fire børn.

Rolf Muellers omfattende  
modernisering af Blanchs Hotel

Straks efter overtagelsen af Blanchs Hotel i 
1923 kastede Rolf Mueller sig ud i en om-
fattende renovering af hotellet. Blandt an-
det installering af »elektrisk, automatisk 
vandforsyning« samt bygning af et komfor-
tabelt anneks i haven, »Park-Palais«.83 Der 
var alt i alt tale om store omkostninger efter 

overtagelsen af hotellet. Man bemærker 
også, at Rolf Mueller allerede i 1922 ejede 
to personbiler.84 Senere kom der flere til – 
se nedenfor. Rolf Mueller spenderede man-
ge penge på sine hoteller. I første halvdel af 
1920erne var turiststrømmen til Bornholm 
stadig ringe. På det tidspunkt reklamerede 
Stammershalle Badehotel med eget kølean-
læg, vandværk og elværk, og gæsterne blev 
tilbudt varme bade. Samtidig var der angi-
veligt stillet fire »luksusautomobiler« til 
gæsternes rådighed.85 Der er grund til at 
tro, at den samtidige modernisering af 
Blanchs Hotel havde bragt tilsvarende faci-
liteter til gæsterne på dette hotel. 

Rolf Muellers økonomiske kollaps 
– Blanchs Hotel på tvangsauktion

Op gennem 1920erne gik det som nævnt 
kun langsomt fremad med turismen. I 1925 
lejede Rolf Mueller motorskibet ØRNEN 
af Dampskibsselskabet paa Bornholm af 
1866. Hans plan var at arrangere éndags 
ture til Bornholm fra Ystad med ophold på 
øen i otte timer. Motivet var dels reklame 
og dels en forlængelse af turistsæsonen, 
idet ruten startede i pinsen og fortsatte til 
hen på efteråret. Arrangementet var for så 
vidt en succes med op mod 200 gæster pr. 
tur. Men allerede i projektets andet år, i pin-
sen 1926, gik det galt, angiveligt pga. 
»manglende organisation«.86 Det lignede 
slet ikke den »gamle« (nu 39-årige) Rolf 
Mueller! Han var enten kørt træt eller hav-
de fejlbudgetteret disse ture – måske begge 
dele. Det skulle vise sig at være begyndel-
sen på enden.

83  Bornholms Tidende 20. januar 1927.

84  nrpl.dk/owners-1922-j-1.php.
85  Bornholms Tidende 14. september 2011.
86  Svend Torben Jensen: Turisterhvervet på Bornholm, 

Bornholmske Samlinger III, 6, 1992.
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1926 blev en katastrofal sæson for Rolf 
Mueller, og pengekilden fra Berlin var til-
syneladende løbet tør. Resultatet var 
tvangsauktioner over hans tre hoteller, bi-
ler og et motorskib, der lå i Hasle Havn. 
Slagets gang kan følges i Bornholms Ti-
dende. Det fremgår heraf, at der i alt blev 
afholdt seks tvangsauktioner over Rolf 
Muellers jordiske gods. Nogen syntes 
åbenbart, at stemningen ved auktionerne 
skulle lives lidt op. Det gjaldt fx hoteleje-
ren på Hotel Finnedalen nede ved Vang, H. 
Colberg, der i parentes bemærket havde 
været forlover ved Rolf Muellers bryllup 
seks år tidligere. Colberg ansøgte således 
Allinge-Sandvig Byråd om tilladelse til 
udskænkning af spiritus ved »Auktionerne 
paa Blanchs Hotel«. Byrådet har vel ment, 
at der ikke var noget at fejre og sagde »nej« 
– men havde i øvrigt »ikke noget at erindre 
mod Afholdsbeværtning«.87

Den første af de seks tvangsauktioner 
blev afholdt 13. december 1926 med salg af 
motorskibet ROLF KRAKE i Hasle Havn. 
Den følgende dag var der på Hotel Sjøljen 
auktion over indbo. Og en tilsvarende auk-
tion blev afholdt på Blanchs Hotel to dage 
senere (16. december 1926). Her var i an-
noncen anført, at der blandt de udbudte ef-
fekter var tre personautomobiler og et kla-
ver, malerier, vine og spiritus. Mogens 
Koch, som ejede Hotel Salene og Hotel 
Helligdommen, købte statuen af Christian 
IV for 50 kr. (1700 kr. i 2013-priser!).88 Sta-
tuen blev placeret foran Hotel Helligdom-
men.89 (Koch skulle i øvrigt snart komme 
til at drive Blanchs Hotel – se senere).

Efter jul afholdtes på en og samme dag 
(20. januar 1927) tvangsauktioner over 
Rolf Muellers tre hoteller:

• Blanchs Hotel. Ved tvangsauktionen 
overtog Bornholms Spare- og Laane-
kasse hotellet som ufyldestgjort pantha-
ver for 60.000 kr. (2,1 mio. kr. i 2013-pri-
ser). Dette beløb udgjorde halvdelen af 
gælden i hotellet. I øvrigt bemærkes, at 
brandforsikringen udgjorde hele 324.380 
kr. (11,3 mio. kr. i 2013-priser) 

• Hotel Sjøljen (der de foregående par år 
var drevet som anneks til Blanchs Ho-
tel). Også udlagt til en ufyldestgjort 
panthaver, enkefru Cohn, som i sin tid 
havde solgt hotellet til Rolf Mueller. Hun 
tog nu hotellet tilbage for 16.000 kr. 
(560.000 kr. i 2013-priser)

• Stammershalle Badehotel, som blev købt 
af Carl Jørgensen, der i forvejen ejede 
Hotel Allinge. Hans bud var 35.000 kr., 
hvilket var meget nær gælden i hotellet 
(1,2 mio. kr. i 2013-priser). Også her var 
brandforsikringen meget højere, nemlig 
110.000 kr. (3,8 mio. kr. i 2013-priser)

Exit Rolf Mueller 

Rolf Mueller havde som 40-årig mistet sin 
formue. Hans opholdssted(er) op gennem 
1930erne er ikke fundet. Men i begyndel-
sen af 1940erne boede han ifølge Folkere-
gistret i Sandvig. Og efter et ophold ovre (i 
Gentofte), vendte han i 1943 tilbage til 
Bornholm og boede på tre forskellige 
adresser i Gudhjem-Østerlars. Han ernæ-
rede sig som rejsefører. I september 1944 
flyttede han til Hasle. Et par måneder se-
nere sagde han som 58-årig farvel til Born-
holm og flyttede til Rødovre. 

87  Bornholms Tidende 27. november 1926.
88  Michael Aakjær: Blanchs Hotels historie, 4. marts 2007 

(Allinge Lokalhistoriske Arkiv).
89  Bornholms Museum: www.bornholmsmuseum.dk/muse-

umsudstillh5007.htm
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For første gang – i 1929 – blev der taget kommercielle luftfotos af Bornholm, af fotografen Eskild Fut Jensen. 
Det var Colbergs Boghandel, der havde bestilt en række optagelser, som bl.a. blev reproduceret som postkort. 
Her er det Blanchs Hotel – set fra sydvest. Bemærk at første sals glasveranda er faldet for tidens tand. Born-
holms Museum.

Blanchs Hotel fra tvangsauktionen 1927 til 1943.  
Mogens Koch

Blanchs Hotel med forpagtere 
1927-1930

Bornholms Spare- og Laanekasse havde 
tilbagekøbt det forgældede hotel i januar 
1927. Man havde hurtigt skaffet en ny for-

pagter, idet Bornholms Tidende allerede 
små tre måneder senere kunne meddele, at 
Carl (Louis Wilhelm) Weber havde forpag-
tet hotellet med øjeblikkelig tiltræden. Og 
det oplystes, at han hidtil havde været re-
stauratør ved »Borgernes Hus«, Rosen-
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borggade 1 i København. Forpagtningsaf-
giften var ukendt.90 

C. Weber startede sin første sæson (1927) 
med 130 senge, værelsespriser fra 130 kr., 
og morgenmadspris 50 kr. (begge angivet i 
2013-priser).91 Men han kom skævt fra 
start. Bornholms Tidende skrev 5. juli 
(1927) om en hidtil sløj sæson, fordi »Kul-
de og Uvejr havde hidtil holdt Turisterne 
hjemme«. Samme artikel angav belæg-
ningstallene for Nordbornholms større ho-
teller. De var forholdsvis lave for hovedpar-
ten og med Blanchs Hotel blandt de dårlig-
ste med kun 27 gæster – altså en belæg-
ningsprocent på kun 21.

Hertil kom, at ferielivet på Blanchs Hotel 
i denne sæson må have været noget for-
krøblet, idet Weber først fik tilladelse til 
udskænkning af stærke drikke den 8. 
august!92 Det blev da også både første og 
sidste sæson for Weber på Blanchs Hotel.

Forpagtningen af hotellet blev efter sæ-
son 1927 overtaget af bornholmeren Mo-
gens Koch. Han var i forvejen ejer af to ho-
teller på Nordbornholms østkyst: Hotel 
Salene Bugt inde i bugten nordvest for Gud-
hjem og Hotel Helligdommen ved Rø – der 
hvor Bornholms Kunstmuseum ligger i dag. 
Hotel Salene Bugt eksisterer heller ikke 
mere. Ved Kochs første sæson på Blanchs 
Hotel (1928) havde han sat værelsesprisen 
ned fra 130 til 115 kr. (for de billigste værel-
ser), og prisen for morgenmad blev reduce-
ret fra 50 til 40 kr. (angivelser i 2013-priser). 
Med de nævnte priser lå Blanchs Hotel lidt 
under Nordbornholms tre førende hoteller: 
Hotel Helligdommen og de to hoteller i 
Sandvig, Strandhotellet og Hotel Strand-

slot.93 Da Mogens Kochs forpagtning af 
Blanchs Hotel havde varet godt to sæsoner, 
slog han til og købte hotellet.

Hotelejer Mogens  
(Jens Jesper) Koch

Mogens Koch var født 19. juli 1885. På det 
tidspunkt, hvor Blanchs Hotel gik på 
tvangsauktion, havde han allerede vist sig 
som en driftig hotelejer med sine to hoteller 
på Nordbornholm. Desuden var han i perio-
der ejer af Klemens Kro i Klemensker og 
Hotel Østersøen i Svaneke.94 Mogens Koch 
døde som 68-årig den 3. februar 1954.

Blanchs Hotel i 1930erne og  
begyndelsen af krigen

Koch købte Blanchs Hotel af Bornholms 
Spare- og Laanekasse 18. juli 1930, altså 
midt inde i sin tredje sæson på hotellet. Kø-
besummen var 2,6 mio. kr. og ejendoms-
skylden 4,5 mio. kr. (begge i 2013-priser).95 
Koch havde således klogeligt i et par år 
undersøgt og vurderet sin mulighed for 
samtidig drift af tre store bornholmske ho-
teller – og velsagtens også ved sin venten 
fået Blanchs Hotel til den for ham rigtige 
pris. Hans solide forarbejde skulle da også 
senere vise sig at bære frugt, idet han efter-
følgende ejede og drev Blanchs Hotel i et 
åremål af samme størrelsesorden som både 
Blanch selv og Beierholm.

Begyndelsen af 1930erne var vanskelige 
økonomiske tider. I august 1934 udtalte 
Mogens Koch således til Bornholms Ti-
dende vedrørende driften af sine tre hotel-

90  Bornholms Tidende 12. april 1927.
91  Bornholm Turistforenings Bornholm 1927.
92  Bornholms Tidende 8. august 1927.

93  Oplysningerne for 1927 og 1928 findes i Bornholm Turist-
forenings Bornholm (Allinge Lokalhistoriske Arkiv).

94  Jul på Bornholm 1954.
95  If. Realregistret.
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ler: »God Forsæson, men Højsæsonen 
kunde have været bedre«. Det følgende år 
udtalte han til samme avis den 13. august: 
»Juni og Juli var gode, August skuffer paa 
Grund af Tyskernes Udebliven – ellers var 
det blevet hidtil bedste Sæson«.

Gæsterne på Blanchs Hotel var i 1930erne 
en del »almindelige« turister. Der blev der-
for lagt særligt mærke til de enkelte besøg 
af prominente gæster. Et eksempel er en 
notits i Bornholms Tidende 7. august 1936, 
hvor det meddeles, at Prins Eugen kommer. 
Den svenske »malerprins« forventedes at 
dukke op den følgende dag med samt sit 
følge. Det blev angivet, at prinsen rejser 
inkognito (!), og han »for nogle Dage [ville] 
tage ophold paa Blanchs Hotel«.

Den 2. juni 1937 havde Blanchs Hotel 
50-års jubilæum, og det blev fejret. Born-
holms Tidende skrev på jubilæumsdagen: 

»Der er ankommet adskillige Repræsen-
tanter fra Hovedstadspressen hertil. Des-
uden er en Del Ugeblade repræsenteret, og 
endvidere er der mødt Repræsentanter for 
Forenede danske Motorejere, Kgl. dansk 
Automobilklub, den kendte Turistfor-
eningsleder, Red. Nordahl Petersen, o. fl. I 
Formiddags var hele Selskabet paa en Bil-
tur, hvorunder man besaa en Række af 
Bornholms Seværdigheder og de forsk. 
større Vejarbejder. Derefter var der Fro-
kost på Hotel Helligdommen. I Eftermid-
dag aflægges Besøg paa Hammershus, og 
i Aften samles de Fremmede med de lo-

Blanchs Hotel 1938. »Prins Eugens Natskjorte« står der på glaspladen. Prins Eugen var svensk prins, 1865-
1947. Et lidt overraskende motiv - men det giver et godt indtryk af, hvordan de bedre hotelværelser så ud før 
Anden Verdenskrig. Foto Alfred Kjøller, Allinge. Bornholms Museum.
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kale indbudte Gæster for at fejre Jubilæet 
ved en Festmiddag paa Blanchs Hotel.« 

Det fremgår af indlægget, at hotelejer 
Koch i høj grad satsede på de bilende, dan-
ske turister. Hotellet havde ansat en chauf-
før til kørsel for gæsterne og til vedligehol-
delse af vognparken. Omkring 1937 var 
ansat Johannes Jensen, der har lagt sine 
erindringer på nettet.96 Han var aflønnet 
med 1 kr. om dagen (33 kr. i 2013-priser) 
plus kost og logi. Begrundelsen for den 
lave dagløn var »de store Drikkepenge, 
som Ejeren havde stillet i Udsigt«. Men 
selv om der var kørsler for grever, grevin-
der, konsuler, grosserer etc., oplevede Jen-
sen angiveligt hverken »skam eller tak« og 
fik kun drikkepenge en enkelt gang.

I 1939 var man i brochurerne gået over 
til at opgive pensionspriser, som dengang 
var 310-500 kr. Man kunne stadig leje væ-
relser, nu til 120-220 kr. (angivelser i 
2013-priser). Sengeantallet var reduceret 
til 100.97

Anden Verdenskrig. Dansk Folke-
feries køb af Blanchs Hotel

Efter den tyske besættelse i foråret 1940 
gennemførte Mogens Koch endnu fire sæ-
soner på Blanchs Hotel. Belægningen har 
givetvis været ringe, måske bortset fra 
1940, hvor øens amtmand, P. Chr. v. Ste-
mann, havde gennemført forhandlinger 
med heldigt udfald vedrørende brændstof-
tildeling til opretholdelse af færgeforbin-
delsen Rønne-København – netop med 

turismen som hovedargument.98 Men de 
følgende sæsoner har givetvis udvist et ha-
stigt dalende turisttal. Samtidig har mulig-
heden for en tysk beslaglæggelse af hotel-
let luret i baghovedet på den i 1943 58-åri-
ge hotelejer Mogens Koch. Han besluttede 
sig for salg, og 26. november 1943 overtog 
Dansk Folkeferie Blanchs Hotel. Købesum 
var 2,7 mio. kr. og ejendomsskylden blev 
angivet til 2,6 mio. kr. (begge angivet i 
2013-priser). Det betød, at Mogens Koch 
slap af med Blanchs Hotel midt i krigsti-
den med en salgspris en anelse større end 
det beløb, han selv havde givet for hotellet. 
Det må siges, at have været en ganske god 
handel for Koch, når man samtidig kan se, 
at tidens ugunst havde reduceret ejen-
domsskylden (hotellets værdi) fra 4,5 mio. 
kr. ved Kochs overtagelse i 1930 til 2,7 
mio. kr. i 1943, da Koch solgte (begge be-
løb i 2013-priser).

Dansk Folkeferie var givetvis klar over 
disse forhold. De har antagelig allerede 
dengang indset, at det altafgørende for 
fremtidens turisthoteller ville være belig-
genheden. Og så har det åbenbart ikke væ-
ret nogen hindring, at der i Tingbogen var 
anført, at området var fredskov.99 Dansk 
Folkeferies køb af Blanchs Hotel skete ved 
at Bryggeriarbejdernes Forbund engage-
rede sig økonomisk og faktisk betalte ho-
telkøbet. Straks efter overtagelsen gen-
nemførtes en omfattende renovering til 
over 1,5 mio. kr. (i 2013-priser).100 Denne 
investering skulle i løbet af de følgende få 
år vise sig at være tabt pga. krigen.

96  På http://stillinglokalhistorie.dk .
97  If. Rejs til Bornholm med de store 66-Baade udgivet af 

Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866. 

98   P. Chr. v. Stemann: En dansk Embedsmands Odyssé, 
s.196.

99   Tingbogen (Arkivalieronline, Ejendomme, Slotslyngen 
Allinge-Sandvig Jorder, Opslag 480-81).

100  Hansaage Bøggild i Bornholms Tidendes Week-end 
17.juli 1976.
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Det beslaglagte hotel

Dansk Folkeferie havde som nævnt købt 
Blanchs Hotel i efteråret 1943. Indtil da 
havde man på Nordbornholm i besættel-
sesårene 1940-1943 mærket meget lidt til 
tyskerne på Øen. Men man skulle tro, at 
Mogens Koch havde lugtet lunten: Ganske 
få måneder efter at han havde solgt hotellet 
til Dansk Folkeferie, fremsatte chefen for 
de tyske flådestyrker i Danmark, admiral 
Wurmbach over for Bornholms amtmand, 
von Stemann, ønske om at leje Hotel 
Strandslot i Sandvig. Det skete ved et mø-
de i København i januar 1944.101 v. Ste-

mann svarede undvigende, idet han forkla-
rede, at han jo ikke stod for hoteludlejnin-
gen på Nordbornholm.102 

De følgende hændelser viser, at tyskerne 
havde bemærket de mange større hotellers 
kapacitet på Nordbornholm. Omkring 1. 
april (1944) beslaglagde tyskerne ikke blot 
Hotel Strandslot, men også Hotel Ham-
mershus, Hotel Hammersø og Alexander-

101  Jørgen H. Barfod: Et centrum i periferien. Modstands-
bevægelsen på Bornholm, 1976 (udgivet som Bind 9 i II 
Række i Bornholmske Samlinger og som særtryk).

102  P. Chr. v. Stemann: En dansk Embedsmands Odyssé, 
1961.

Blanchs Hotel beslaglagt af tyskere og russere. 
Efterkrigstiden og Blanchs Hotels endeligt

Blanchs Hotel omkring 1965. Postkort, Bornholms Ø-arkiv.
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sens Hotel, alle i Allinge-Sandvig områ-
det.103 Man bemærker, at Blanchs Hotel 
ikke findes på listen. Men dette hotel blev 
også beslaglagt af tyskerne og efterfølgen-
de af russerne. Dette angives af Dansk Fol-
keferie.104 Det er også oplyst, at russerne 
anvendte hotellet som lazaret.105

Der findes påfaldende få oplysninger 
om, hvad der egentlig forgik på det beslag-
lagte hotel. Dette må givetvis tilskrives 
den isolerede beliggenhed. Det kan i øv-
rigt tilføjes, at der under Anden Verdens-
krig blev begravet enkelte tyske soldater 
nær hotellet. Deres historie er ukendt.106

»Dansk Folkeferie«, næsten 30 år 
med Blanchs Hotel 

De fremmede troppers anvendelse af 
Blanchs Hotel krævede en efterfølgende 
meget omfattende renovering.107 Det er 
nævnt, at Dansk Folkeferie efter krigen 
modtog 110.000 kr. for leje og erstatning 
fra den danske stat (beløbet svarer til 2,3 
mio. kr. i 2023-priser). Og det angives, at 
dette beløb »langt fra dækkede omkostnin-
gerne ved istandsættelse af hotellet«. 

Renoveringen medførte, at Dansk Folke-
feries første sæson på Blanchs Hotel blev 
1947, idet man dog allerede i 1946 havde 
kunnet åbne restauranten.108 Dette stem-

mer overens med, at de sidste sovjet-trop-
per først forlod øen i begyndelsen af april 
1946.

Værelsesantallet var 106 – uændret fra før 
overtagelsen, mens værelsespriserne var 
reduceret til 200-300 kr. (i 2013-priser).109

Den følgende snes år drev Dansk Folke-
ferie hotellet med forskellige bestyrere, 
som kom ovrefra og kun var på Bornholm 
i sæsonen, medens lokale folk var ansat til 
at føre tilsyn resten af året. Men fra 1968 
blev der ansat et bornholmsk inspektør-par 
på helårsbasis. Det var Brita og Michael 
Aakjær. I 1975 havde det da 88-årige 
Blanchs Hotel sin sidste sæson. Hotellet 
var nedslidt og umoderne, og turisternes 
ønsker og krav var ændrede

Planen om nedrivning og nyt  
feriecenter møder modstand

Midt i 1970erne fremlagde Dansk Folkefe-
rie en plan om at erstatte det gamle Blanchs 
Hotel med et feriecenter med et antal huse i 
et rækkehusbyggeri, der skulle udfylde det 
meste af den ca. 13 tdr. land store park. Den 
oprindelige plan omfattede 100 2-etagers 
rækkehuse med plads til 400 feriegæster.

Planen diskuteredes kraftigt på hele øen. 
Der var modstand mod at fjerne det gamle 
hotel, og nok så meget mod det omfattende 
byggeri af en ferieby i fredskov. Der blev 
afholdt folkemøder, og sagen blev behand-
let af mange instanser: kommune, amt, 
diverse nævn samt regeringen. Men enden 
blev en godkendelse af et projekt med det 
halve antal rækkehuse 2-etagers (50) i for-
hold til det ansøgte og med plads til 300 
gæster.

103  Jvnf. note  102.
104  www.folkeferie.dk/Om-FolkeFerie/Historiske-Glimt/1945.
105  Michael Aakjær: Blanchs Hotels historie, Sandvig 4. 

marts 2007 (Allinge Lokalhistoriske Arkiv).
106  H.V. Jørgensen i 2. verdenskrig og dens minder og min-

desmærker på Bornholm, Jul på Bornholm 1986.
107  Dette afsnit er i hovedsagen baseret på oplysninger i Mi-

chael Aakjærs Blanchs Hotels historie, Sandvig 4. marts 
2007 (Allinge Lokalhistoriske Arkiv). Michael Aakjær 
og hans hustru var inspektør-par på Blanchs Hotel 1968-
1975.

108  Hansaage Bøggild i Bornholms Tidendes Tillæg 17. juli 
1976.

109  If. »Nordbornholm«, udgivet af Nordbornholms Turist-
forening. (Lokalarkivet i Allinge).
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Blanchs Hotels endeligt

I sæsonerne 1976 og 1977 var der ingen 
gæster på Blanchs Hotel. Og 30. november 
1977 led det nu 90-årige Blanchs Hotel den 
kranke skæbne at blive brændt af. Forin-
den havde Dansk Folkeferie tømt hotellet 
for alt indbo, og der blev således ikke af-
holdt auktion. Kun enkelte effekter var 
efterladt i hotellet, bl.a. et par lamper og en 
stor sofa i foyeren. Entreprenøren, der 

skulle rydde tomten, spurgte en af skovens 
folk, Tom Nielsen, om han ville have ef-
fekterne. Og det ville Nielsen. Sofa og 
lamper findes i dag på Café Værftet i Sand-
vig efter at have været nogle år i en salon 
hos Det Østbornholmske Dampskibssel-
skab.110

110  Mundtligt berettet forfatteren af Tom Nielsen, Borre-
lyngvej 24, Allinge.

CF i Allinge fik lov til at brænde det gamle hotel af. Foto Finn Frandsen, dagbladet Bornholmeren, 30. no-
vember 1977. Bornholms Museum.
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Selve afbrændingen af Blanchs Hotel 
blev gennemført som en brandøvelse for 
det daværende CF (Civil Forsvaret), det 
nuværende Beredskabsstyrelsen i Allinge. 
Ruinerne blev fjernet umiddelbart efter. 
Der er i dag meget få effekter tilbage som 
mindelser om Bornholms første store, 
mondæne badehotel, bl.a.: – »runestenen«, 
som Blanch fik anbragt foran sit hotel (i 
dag ved opkørslen til feriehusene), statuen 
af Christian IV (i dag ved indgangen til 
Forsvarsmuseet i Rønne se senere).

»Sandvig Feriecenter«  
– og arkæologiske fund 

Allerede 1½ år efter afbrændingen af 
Blanchs Hotel blev Sandvig Feriecenter 
indviet i hotellets gamle park. Det skete 29. 

maj 1979 med Brita Aakjær som inspektør. 
Indvielsen var en større festlighed med 160 
indbudte og med kulturminister Niels Ma-
thiasen i spidsen. Endvidere deltog LO-
formand Thomas Nielsen og amtsborgme-
ster Jens Brandt.111 Centret, hvis bygninger 
stadig eksisterer, udfylder ikke blot områ-
det, hvor hotelkomplekset og haven lå, 
men også den centrale del af parken.

Der var tidligere gjort arkæologiske 
fund på stedet, der helt tilbage i ældre 
stenalder – for mere end 6000 år siden 
– antages at have været sommerboplads. 

Dansk Folke Ferie. Sandvig Feriecenter. Postkort. Colbergs Boghandel 1980. Bornholms Museum.

111  Michael Aakjær i Kommentarer til historien om Blanchs 
Hotel, 4. marts 2007 (Allinge Lokalhistoriske Arkiv).
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Der er fundet både flinteafslag og rester 
af mindre fangstredskaber. Fra bronze- og 
jernalderen viser mange ligbål, at stedet 
har været begravelsesplads. Og i middel-
alderen har Galgebakken ligget i bekvem 
kort afstand fra domstolen på Hammers-
hus, Brotinget. Et nyere fund af en gam-
mel egekævle antages at have været en 
del af selve galgen.112 Nybyggeriet sidst i 
1970erne gav nye muligheder for udgrav-
ninger. Man fandt to skeletter og skelet-
dele af (formodentlig) 13 personer.113 De 
to skeletter menes at stamme fra tiden for 
den tyske beslaglæggelse. En henvendelse 
til tyske myndigheder havde endnu i 2008 
ikke båret frugt.114 De øvrige skeletdele 
stammer velsagtens fra henrettelser på  
stedet.

Dansk Folkeferies salg  
(»Hammershuse Feriepark«)

Dansk Folkeferie drev feriecentret i om-
kring 30 år. I foråret 2010 satte man Sand-
vig Feriecenter til salg, således at private 
købere kunne erhverve de enkelte huse. I 
øvrigt blev alle Folkeferies feriecentre i 
Danmark sat til salg på den tid, hvilket 
skyldtes ændrede tilskudsregler fra Ar-
bejdsmarkedets Feriefond samt dansker-
nes nu mere internationale rejsevaner.

Af salgsannoncen i 2010 fremgik, at den 
hidtidige Sandvig Feriecenter var omdøbt 
til »Hammershuse Feriepark«. Det blev 
også angivet, at områdets samlede grund-
areal var 70.000 m2. Denne størrelse blev 
også angivet i 1908. Og da der ikke er fun-

det ændringer i arealet fra Blanch startede 
og indtil 1908, betyder det, at området i 
dag er præcis det samme, som Blanch er-
hvervede i 1886. Det oplystes også i an-
noncen (2010), at ca. 30.000 m2 var fredet, 
ligesom 30.000 m2 var beliggende inden 
for den såkaldte strandbeskyttelseslinje.115

Husene blev solgt som almindelige ferie-
boliger uden udlejningspligt. Priserne var 
(i 2010) indledningsvis fra 700.000 kr. til 
900.000 kr. Et halvt år senere meddeltes, 
at 60 % af de 50 feriehuse var solgt.116 I 
december 2013 var samtlige feriehuse i det 
tidligere Sandvig Feriecenter solgt til pri-
vate.117 

Efterskrift

Christian 4. har overlevet det hele. I dag 
står han vagt ved indgangen til Forsvars-
museet i Rønne. Hertil kom han i 1980erne 
fra sin mangeårige plads foran Hotel Hel-
ligdommen, hvortil Mogens Koch havde 
flyttet majestæten. Blanchs Hotel blev 90 
år, og i dag er det borte. Men store, gamle 
løvtræer omkranser i dag den gamle park. 
Der står velsagtens stadig træer, der har 
oplevet hotellets mondæne kurliv for 100 
år siden. 

112  http://www.naturbornholm.dk/default.asp?m=268.
113  http://pensionistpaabornholm.blogspot.dk/2013/04/

skeletterne-ved -blanchs-hotel.
114  Personligt meddelt forfatteren af major H.V. Jørgensen 

den 3. september 2008.

115  Bornholms Tidende 12. april 2010.
116  Bornholms Tidende 7. september 2010.
117  Bornholms Tidende 3. december 2013.
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På et af højskolehjemmene. Billedet af de to ukendte, den unge mand med kasketten og pigen på armen, er 
fra Nexø. »Højskolehjemmet« står der på hans kasket. Billedet er taget inde i hjørnet mellem selve hotellet 
og salen. Lige bag de to er der en trappe ned til køkkenet, som lå i kælderen, til højre trappen, som førte ind 
til den lille sal, som var mellem restauranten og den store sal. Foto Kaare Rasmussen, 1920erne.
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Begrebet »højskolehjem« er der i dag vist 
ikke ret mange, der forbinder noget særlig 
konkret med. I de sidste årtier af 1800årene 
og et stykke ind i 1900årene var det imid-
lertid et fænomen, der bredte sig med et 
betydeligt antal rundt om i vore købstæder 
og efterhånden også i en del større stations-
byer. De fik en vis betydning i en række år, 
men efterhånden gik de fleste over til al-
mindelig hoteldrift.

Her på Bornholm har vi haft tre sådanne 
højskolehjem. Det første blev etableret i 
Rønne i forbindelse med oprettelsen af 
Rønne Forsamlingshus i St. Mortensgade. 
Forsamlingshuset blev bygget i 1883, men 
et egentligt højskolehjem blev først knyttet 
til det omkring 1887.

Der gik en del år, før det næste blev op-
rettet i en tidligere friskolebygning i 
Aakirkeby. Det skete i 1900. Og året efter, 
1901, blev det tredje indrettet i en tidligere 
købmandsgård på Torvet i Nexø.

På landsplan begyndte det for så vidt i 

1878, hvor man efter initiativ af en folke-
tingsmand, Harald Holm, stiftede Køben-
havns Højskoleforening, og for at have et 
fast tilholdssted, sikrede man sig hele tiden 
at have nogle rummelige lokaler til rådig-
hed. Egentlig var foreningens formål fra 
først af tænkt som et forsøg på at fremme 
højskolens værdier og tanker i hovedsta-
den, men det viste sig hurtigt, at den i hø-
jere grad blev et samlingssted for unge 
mennesker, der allerede havde været på 
højskole, og af uddannelsesmæssige eller 
andre grunde var søgt til København1. 

Højskolehjemmene  
på Bornholm
Rønne - Aakirkeby - Nexø - og de tilknyttede  
højskoleforeninger 

Af Svend Aage Møller

Svend Aage Møller. Tidligere højskolelærer 
på Bornholms Højskole, har bl.a. udgivet 
en publikation on Højskolens historie.  
Arbejder med højskolernes historie på 
www.sams-arkiv.dk

1  Roar Skovmand: Folkehøjskolen i Danmark 1841-1892. 
1944.
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Billedet herover fra Frederiksborg Slot angives at være fra »Kjøbenhavns og Bornholms Højskoleforenings 
Udflugt til Frederiksborg og Fredensborg den 3. Juli 1892«. Foto: Chr. Pedersen. 

I avisnotitser i de bornholmske blade fremgår det, at de bornholmske deltagere havde et ophold derovre i 
to dage, hvoraf den første blev brugt til den nævnte udflugt, mens man den næste dag skulle besøge Dyreha-
ven - og sikkert også forskelligt andet.

Denne rejse havde imidlertid en forløber, idet brødrene Bøgeskov på højskolen i Østermarie allerede i de 
sidste dage af juni 1881 arrangerede en »lystrejse« med to dages ophold i København og Nordsjælland. Der 
er næppe tvivl om, at det er sket i nært samarbejde med Købehavns Højskoleforening, og det første punkt på 
programmet var da også et besøg i dens lokaler. Efter besøg på nogle af byens seværdigheder sluttede dagen 
med besøg i Tivoli. Næste dags eftermiddag tog man på udflugt med tog til Hillerød for at se Frederiksborg 
Slot, og om aftenen vendte man tilbage til Bornholm. Denne tur er udførligt beskrevet i en skildring i Born-
holms Avis et par uger efter, hvorimod der ikke i aviserne er nogen omtale af turen i 1892, men en del af 
programpunkterne har sikkert været de samme. Og rejserne vidner i hvert fald om et nært samarbejde mellem 
foreningerne. Se i øvrigt teksten til billede 4.

Det kan her nævnes, at bornholmeren H. P. Jensen senere i perioden 1905-13 var formand for Københavns 
Højskoleforening, og i 1911 tog han initiativ til sammen med Holger Begtrup på Frederiksborg Højskole at 
arrangere et »Otte Dage pa Højskole« kursus for københavnere. Det bredte sig hurtigt til andre højskoler og 
for folk fra hele landet og blev indledning til højskolerne korte kurser, som efterhånden har grebet meget om 
sig. Bornholms Museum.
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Derfor viste der sig også behov for logimu-
ligheder, hvilket medførte, at man efter-
hånden også i et vist omfang drev et pen-
sionat.

Københavns Højskoleforening med til-
hørende lokaler blev på den måde til det 
første højskolehjem og forbillede for dem, 
der fulgte efter. Denne idé blev i de føl-
gende år virkeliggjort mange steder i lan-
det. I 1886 opregnes der omkring 20 rundt 
om i købstæderne, især i Jylland og på 
Fyn, og i de følgende år kom der mange 
flere til. Når det greb så stærkt om sig, ty-
der det på, at det var noget, der så at sige 
havde ligget i luften i længere tid, uden at 
man havde turdet gå i gang, især nok af 
økonomiske grunde. Men da de første 
skridt så var taget, gik det hurtigt.

Samme år som Københavns Højskole-
forening blev oprettet, stiftedes også en 
landsdækkende forening, »Dansk Højsko-
leforening«, som lokale kredse samlede 
penge ind til. Nogle kredse her på Born-
holm var med næsten fra første færd. I 
Højskolebladet for 1880 ses det i hvert fald, 
at Aaker-Aakirkeby kredsen havde ydet 16 
kr. i alt, Rønne kredsen havde bidraget 
med 20 kr., og fra Klemensker var der ind-
kommet 2 kr. I årene efter sker det, at 
Bornholms Højskoleforening står som ind-
byder i annoncer om større arrangementer 
i Rønne. Der har således også været en vis 
samordning her på øen.

Formålet med højskolehjemmene er 
egentlig klart og enkelt formuleret i en 
lille bekendtgørelse om åbningen af et af 
dem i Stege på Møn i 1883. Det hedder 
heri: »Meningen med dette Foretagende er 
ikke alene den at skaffe Samlingssted for 
Højskolevenner men at modtage alle Gjæ-
ster, som under et midlertidigt ledigt Op-
hold i Byen ikke holder af det almindelige 
Værtshusliv«.

Andre steder formuleres det meget mere 
højstemt. Til en påtænkt læsestue i højsko-
lehjemmet i Aakirkeby hedder det f. eks. i 
en opfordring til at støtte den, »...for den 
Ungdoms Skyld, som forhaabentlig dér vil 
faa et hyggeligt og hjemligt Sted at mødes 
paa, hvor der kan herske en god Tone og 
bydes dem en god, sund, aandelig Føde i 
det Spor, som er lagt og lægges ved Høj-
skolens Gjærning ...«

Den tid, hvor de første mange højskole-
hjem blev oprettet, var set i en større sam-
menhæng i provisorietiden, hvor de politi-
ske grupperinger stod stejlt over for hinan-
den, men også mellem de forskellige kirke-
lige retninger kunne der være betydelige 
meningsforskelle eller ligefrem spændin-
ger. Derfor gik det med højskolehjemmene 
som med højskolerne i den første tid, at de 
mødte modstand. De blev mistænkelig-
gjort, og det liv og de aktiviteter, der fore-
gik på dem, blev bagtalt med ondsindet 
sladder eller undertiden ligefrem lagt for 
had. Det gjorde sig også gældende for høj-
skolehjemmet i Rønne, men herom mere 
senere.

Rønne Forsamlingshus

Højskolehjemmet i Rønne blev som nævnt 
ovenfor oprettet i forbindelse med etable-
ringen af Rønne Forsamlingshus - under-
tiden kaldet Østre Forsamlingshus.

En af initiativtagerne til forsamlingshu-
set - måske den ivrigste - boghandler Hans 
Colberg, udtalte ved indvielsen, at det 
havde været på tale i de sidste halve snes 
år, men det var hele tiden strandet på grund 
af pengespørgsmålet. Så var der under et 
møde i 1883 et par unge mænd, der fore-
slog at få folk til at tegne aktier til formå-
let. Forslaget blev vel modtaget, og der 
blev med det samme tegnet aktier for 1500 
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kr. Det gav mod til at fortsætte, og i løbet 
af året gik man så i gang. 

I en kort omtale af foretagendet i Born-
holms Tidende den 28. august 1883 hedder 
det, at man nogen tid før havde erhvervet 
en grund af Karen Skovgaard ved St. Mor-
tensgades forlængelse på godt 3000 kva-
dratalen, hvilket svarer til ca. 1200 m2. 
Prisen var omkring 1700 kr., og arbejdet 
på forsamlingshuset var allerede påbe-
gyndt.

Selve byggepladsen var blevet bestemt 
til at være den bageste del af grunden, så-
ledes at forsamlingshuset kom til at ligge 
lidt tilbage fra gaden. Pladsen foran ud til 
gaden var blevet delt i to byggegrunde med 
et 10 alen (ca. 6 m) bredt indgangsareal 
imellem som adgang til forsamlingshuset, 
og de to byggegrunde var blevet solgt til 
bygmestrene Bidstrup og Wang for 500 kr. 
hver.

Opførelsen af forsamlingshuset var efter 
tegning og overslag af bygmester Mathias 

Bidstrup blevet overtaget af Bidstrups 
Byggeforretning2 til overslagssummen på 
5.300 kr. og skulle være færdigt i løbet af 
efteråret. Størrelsen skulle være på 30 alen 
i længden og 20 alen i bredden, hvilket 
svarer til omkring 19 m gange 12,5 m og 
et samlet areal på ca. 238 m2.

Det hedder videre i omtalen, at »...En 
smuk Forside vil komme til at vende ud 
mod Gaden, hvis dernæst de tvende Byg-
mestre, som have kjøbt de foranliggende 
Byggepladser, bygge to smukke og aldeles 
ensdannede Bygninger til Gaden, saaledes 
som det nok vil blive Tilfældet, kommer det 

Tegning af forsamlingshuset på et gammelt aktiebrev fra 1884. Privateje.

2  H. P. Bidstrups Byggeforretning blev efter stifteren, Hans 
Peter Bidstrups, død i 1876 ført videre som familieforeta-
gende i en række år af hans børn med de to yngste sønner, 
Otto Christian og Carl Georg Bidstrup, som praktiske le-
dere, mens de havde den lidt ældre fætter og svoger, arki-
tekt Mathias Bidstrup, som projektleder og administrator. 
Det var således disse tre mænd, der forestod projekterin-
gen og opførelsen af forsamlingshuset, foruden et stort 
antal andre byggerier både i Rønne og rundt om på Born-
holm i en lang periode.
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alt til at danne et tiltalende Hele, som kan 
blive en Prydelse for Gaden«.

Det sidstnævnte kom ikke til at slå til. 
De to byggegrunde blev hver opdelt i to 
grunde, hvor der blev opført to ret almin-
delige dobbelthuse på hver tre fag, men 
dog lidt pænere end flere andre fra den tid 
og i forhold til indgangspartiet helt ens, så 
symmetrien er i orden. Sådan fremtræder 
det endnu i dag.

De fire grunde foran forsamlingshuset 
kom sammenlagt til at udgøre 462 m2. For-
samlingshusets areal var således formind-
sket til ca. 738 m2. Da selve huset skulle 
være på 238 m2, var der ca. 500 m2 tilbage 
til indgangen, haveareal og anden uden-
omsplads.

Senere blev dette areal betydeligt for-
øget, idet man fik rådighed over en del af 
en tidligere stor have, som havde tilhørt 
prokurator Thomas Erichsen, men var er-
hvervet af H. P. Bidstrups Byggeforretning 
med henblik på udstykning og bebyggelse. 
Den pågældende del af arealet, som var på 
godt 4.000 m2, blev ikke bebygget, og må 
derfor have bevaret sit præg af have. Ejen-
domsforholdet er imidlertid uklart. Vi ved 
ikke, om forsamlingshuset faktisk erhver-
vede det eller blot fik lov til at bruge det.

Indvielsen

Bygningen stod færdig sidst på efteråret og 
blev indviet ved en festlighed mandag den 
9. december. I Bornholms Tidendes om-
tale af det hedder det:

»Det nye Forsamlingshus ved St. Mor-
tensgades Forlængelse er nu færdigt. Det 
gjør et meget tiltalende Indtryk, idet Byg-
ningsstilen og Dekorationen afgiver et 
samstemmende hele, der maa tiltale Øjet, 
ligesom der ogsaa efter de anvendt Midler 
er tilvejebragt et forholdsvis rummeligt 

Lokale, som i de allerfleste Tilfælde vil af-
give en tilstrækkelig stor Forsamlings-
plads. Foruden det egentlige Forsamlings-
lokale indeholder Bygningen to mindre 
Værelser og Køkken samt oven over disse 
en Balkon der ved Hjælp af et Tæppe eller 
Forhæng kan komme til at udgjøre et min-
dre Forsamlingslokale«.

Det hedder videre i referatet, at indviel-
sen fandt sted under deltagelse af omtrent 
1.000 mennesker, så der må have været 
fuldt hus. Det begyndte og sluttede med 
musikalske indslag, og ind imellem var der 
flere taler. Efter velkomst ved boghandler 
Hans Colberg havde man bedt skolein-
spektør Andreas Hjorth om at holde den 
egentlige indvielsestale. Han kredsede lidt 
om, hvad et sådant hus skulle bruges til. 
Han henviste bl. a. til hvad der allerede var 
bestemt til at skulle foregå. Samme aften 
ville nogle unge mennesker tage sig en 
dans i salen, og næste aften ville totalaf-
holdsforeningen holde møde. Han anbefa-
lede videre, at det blev en bred vifte af 
anvendelsesmuligheder, når det blot var til 
gavn for folkets og fædrelandets vel. Der-
næst kom han ind på forholdene for mange, 
ikke mindst unge mennesker, som på 
grund af den fremvoksende industri søgte 
til byerne, hvor de ofte ikke havde noget 
egentlig hjem. For dem burde der være et 
alternativ til det gængse værtshusliv. Han 
anbefalede derfor, at der skulle holdes et 
lokale åbent, måske hver aften, hvor der 
skulle bydes en tiltalende god læsning, op-
læsning eller lignende, men ingen spiritus. 
Selvom det var i højskolehjemmenes første 
tid, kendte han altså til disse, og nævner 
netop, at det var fra dem, tankerne var 
fremsat.

Ved at kigge lidt på annoncer om møder 
i den følgende tid, står det klart, at det nye 
forsamlingshus i høj grad udfyldte et be-
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hov. Der blev holdt mange møder af flere 
forskellige kredse. Afholdsbevægelsen 
gjorde sig ikke mindst gældende. Også re-
ligiøse vækkelsesmøder var der, »om Gud 
vil«, som det i reglen anføres. På det poli-
tiske plan optræder grundlovsværnefor-
eningen jævnligt. Ind imellem holdt høj-
skoleforeningen også foredragsmøder, 
men den er ellers ikke så fremtrædende. 
Det ser ud til, at de kun averterede, når det 
var en kendt person, de havde fået til at 
tale, f. eks. forstanderen for Askov Høj-
skole, Ludvig Schrøder.

 I januar 1884 er der en, der skriver i avi-
sen om aktiviteten i huset og nævner, at det 
efter nytår havde været i brug næsten hver 
dag, og at der til et religiøst møde var mødt 
så mange, at selvom en del måtte gå igen, 

havde der været henimod 1000 mennesker. 
Han nævner i den forbindelse, at huset vi-
ste sig at være praktisk indrettet, og det var 
især en stor behagelighed, at der var 4 á 5 
reserveudgange, hvor man let og meget 
hurtigt kunne komme ud.

I begyndelsen af januar foretog man i 
øvrigt en formel stiftelse af et aktiesel-
skab, vedtog love og valgte en bestyrelse, 
som kom til at bestå af jernstøber Herman 
Blem (formand), boghandler Hans Col-
berg (kasserer), bygmester Mathias Bid-
strup, snedkermester Wang og particulier 
Mathias Marker. Aktieselskabet var som 
sådant ejer af huset og lejede eller lånte det 
ud til de forskellige foreninger, herunder 
også højskoleforeningen, selvom der mel-
lem denne og aktieselskabet utvivlsomt 
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har været et betydeligt personsammen-
fald.

Den intensive mødeaktivitet krævede 
naturligvis en vis orden og organisation. 
Det lader til, at man i den første tid har 
klaret det, som man bedst kunne ved fæl-
les hjælp, men efter et par år ser det ud til, 
at man ønskede det lagt i fastere rammer. 
I en annonce i april 1886 meddeles det, at 
der ville være fast inspektion ved den 
nævnte Mathias Marker.

Selvom skoleinspektør Andreas Hjorth i 
sin indvielsestale havde anbefalet et åbent 
lokale som tilholdssted for især unge men-
nesker, der kunne minde lidt om et højsko-
lehjem, er der dog intet, der tyder på, at 
man havde et sådant i de første år. 

Men i foråret 1887 blev der indkaldt til 

en generalforsamling, hvor man på for-
hånd bad aktionærerne overveje en istand-
sættelse af bygningen, eventuelt med hen-
blik på udlejning. Mere nævnes der ikke, 
men der indkaldes til en ekstraordinær 
generalforsamling et par måneder senere, 
som også må have haft med dette at gøre.

Det må have været ved den lejlighed, at 
man besluttede at knytte et pensionat til 
stedet. Det ser ud til, at man har bygget 
nogle få meter til selve forsamlingshuset, 
og i den vestlige ende har føjet en vinkel til 
mod nord. I denne tilbygning har man så 
indrettet værelser til nogle pensionærer og 
bolig til en værtinde og tjenestefolk. Den-
ne del af bygningen fik sin egen indgang, 
således, at man ikke behøvede at komme 
ind gennem salen, og man sikrede adgang 

t Billedet herover angives at være fra »Københavns Højskoleforenings Besøg hos Bornholms Højskolefor-
ening. Haven i Rønne. Sct. Mortensgade. Foto: Chr. A. Møller, Rønne«. 

Af notitser i aviserne fremgår det, at besøget fandt sted i dagene 4.- 6. juli 1897. Billedet er formentlig ta-
get kort efter ankomsten, hvor de »blev budt velkommen i Højskoleforeningens hyggelige Have«. Billedet er 
i øvrigt særlig interessant, idet det er et af de meget få bevarede, der viser, hvordan forsamlingshusets vest-
lige del så ud efter tilbygningen omkring 1887. Af personerne er herren med hvidt hår og skæg på bænken til 
højre let genkendelig, pastor Frederik V. Christensen, 1819-1903.

I Bornholms Dagblad var der nogle dage efter en fyldig skildring af hele besøget, som man fornemmer, 
blev meget vellykket. Vejret havde ganske vist været noget vekslende; der havde været både stærk blæst og 
regnbyger, men man havde taget det med godt humør.

Men også dette besøg havde en forløber, idet Københavns Højskoleforening allerede i 1883, den 21. - 23. 
juli, havde arrangeret en rejse herover - netop i den tid, hvor man så småt var begyndt på etableringen af 
forsamlingshuset i Sct. Mortensgade. Lederen af rejsen var foreningens formand, folketingsmand Harald 
Holm, og med som hædersgæster var digteren Christian Hostrup og hans kone. Det nævnes, at der var 63 
deltagere i alt. Det er begrænset, hvad vi ved om dette besøg, men det fremgår dog, at de første to dage var 
blevet brugt til udflugter på øen, og at man den sidste dag afholdt et offentligt møde i Almindingen, hvor både 
Harald Holm og Chr. Hostrup talte. Der er referat af dette møde i Bornholms Tidende, hvor der også er 
nogle bemærkninger om, at forløbet havde været meget tilfredsstillende.

Som det fremgår ovenfor foretog foreningen altså 14 år senere en lignende rejse, hvor lederen igen var 
Harald Holm, og der angives at have været omkring 50 deltagere. Blandt dem var også et andet folketings-
medlem, Svend Høgsbro. Denne gang foretog man den første dag en udflugt til Almindingen, og det nævnes, at 
der var omkring tyve vogne af sted. Den næste dag gik til turen til Jons Kapel og Hammeren med overnatning 
i Allinge og omegn. Næste dag gik turen videre til Rø og sidst på dagen tilbage til Rønne, hvor man om aftenen 
inden afrejsen drak the i højskoleforeningens lokaler og derefter havde en afsluttende sammenkomst i den 
store sal. Under denne blev bornholmerne inviteret til genbesøg i København tre år senere, »det Aar, da Aar-
hundredet ender«, men om der blev foretaget flere af disse rejser, ved vi indtil videre ikke. Bornholms Ø-arkiv.
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til denne med en smal passage fra nabo-
grunden.

Med denne tilføjelse var grunden lagt til 
et egentligt højskolehjem, som var åbent 
hele tiden. Da det stod færdigt, må man gå 
ud fra, at man ansatte den første værtinde, 
som blev en 40 årig kvinde ved navn Karen 
Holm. Hvordan ansættelsesforholdet var, 
og hvordan aktieselskabet og højskolefor-
eningen ordnede deres indbyrdes økonomi-
ske forhold, ved vi intet om, men det er 
tilsyneladende gået uden større problemer.

Den meget rosende omtale af forsam-
lingshuset i forbindelse med indvielsen 
modsiges andre steder af udsagn om, at 
huset var meget spartansk i sin udførelse, 
hvilket fik modstandere af foretagendet til 
nedladende at kalde det »Skuret«. Det var 
især det konservative borgerskab, der så 
skævt til initiativet til forsamlingshuset, 
men de havde åbenbart også behov for et 
samlingssted. Det kom på tale at oprette et 
sådant i forbindelse med teatret, men det 
blev ikke til noget, så derfor fik man i 1877 

Højskoleforeningens sangkor i Rønne, foran Østre Forsamlingshus i Sct. Mortensgade. Foto ca. 1885  
G. Støckel, Rønne. Bornholms Museum. 
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bygget et andet forsamlingshus, »Danne-
brog« i den nordlige del af byen, og som 
nok var mere pompøst. Det blev senere til 
»Hotel Phønix« og senere igen til »Hotel 
Borgen«. Men der er overleveringer om, at 
man i mange år stod stejl overfor hinanden 
i de to befolkningsgrupper, der holdt til i 
de to steder3.

Højskolehjemmet og  
Martin Andersen Nexø

Snart efter, at det egentlige højskolehjem 
blev oprettet, fik den unge skomagerlær-
ling, Martin Andersen, senere med tilnav-
net Nexø, sin jævnlige gang i højskole-
hjemmet i nogle år, og det er så heldigt, at 
han i sit erindringsværk har beskrevet det 
liv, der foregik dér set indefra, en skil-
dring, som der vist ikke findes nogen til-
svarende andetsteds fra. De oplevelser, 
han fik dér tillægger han stor betydning for 
sit videre liv. 

Det var således folk dér, der sørgede for, 
at han blev elev på højskolen i Østermarie 
og senere på Askov Højskole, hvilket til-
sammen gav ham så meget uddannelses-
mæssig ballast, at det blev en væsentlig 
forudsætning for hans livsværk som forfat-
ter. Erindringerne er ganske vist skrevet i 
1930erne omkring 40 år efter, og ikke alt 
er helt rigtigt, men de giver alligevel et 
godt billede af, hvad der foregik.

De pågældende erindringsbilleder findes 
i det tredje bind af hans erindringsværk, 
»For Lud og koldt Vand«.

Han skriver lidt om de centrale personer, 
der stod bag oprettelsen af højskolehjem-
met, den gamle pastor F. V. Christensen, 
bygmestrene brødrene Bidstrup og ikke 

mindst stenværksejer A. P. Brodersen. Om 
denne skriver han, at han » ... blev hurtigt 
Sjælen i en Kulturbevægelse af jævn, men-
neskelig Art. Brodersen gik i Spidsen for 
Cykelsporten, som dengang var ny, og var 
en ivrig Skytte og dyrker af svensk Gymna-
stik. Han samlede den [ungdommen] i 
Højskoleforeningen; sammen med de an-
dre »Frafaldne« grundede han Højskole-
hjemmet, i hvis Lokaler den ny Ungdom 
hade til Huse. I den store Gymnastiksal 
dyrkedes den svenske Gymnastik og hold-
tes folkelige Møder ...«.

Som fattig skomagerlærling havde han 
hørt om alt dette, men, som han skriver, 
gik det hans næse forbi. »Jeg hørte om Li-
vet deroppe i Højskoleforeningen med den 
store Have, oftest i forvrænget Form. By-
ens Borgere, der gennemgående førte en 
forhutlet Tilværelse ogsaa aandeligt, spy-
ede af et godt Hjerte deres Gift over den 
nye Bevægelse, hvis Medlemmer »kysse-
des og næbbedes og gik med hinanden om 
Livet bestandig««. 

Men på et tidspunkt fik den unge Martin 
altså sin gang i højskolehjemmet. Under 
hvilke omstændigheder det skete, skal ik-
ke refereres her, men han blev godt modta-
get og accepteret. Om det skriver han læn-
gere fremme i bogen: »Saa var jeg altsaa 
blevet optaget i det mærkelige Højskole-
samfund, som der gik saa mange Historier 
om, ikke alle for det gode. Det var rigtig 
nok hvad Rygterne fortalte at alle sae du til 
hinanden; derimod passede det ikke, at de 
gik med hinanden om Livet og bestandig 
kyssedes, saa Folk i Nabolaget ikke kunne 
sove. Dér havde Avisen løjet godt! Og i 
meget andet ogsaa; disse Mennesker gik 
ikke og lallede Halleluja og var skøre af 
hjemmelavet Livsglæde, som der paasto-
des! Men de talte frit og aabent til hinan-
den og drøftede alvorlige Ting; og den 3  Niels Nielsen: En by vokser til, 1959.
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Maade de unge omgikkes hinanden paa 
overraskede mig. Jeg var vant til, at der 
var noget bagved, naar unge Kvinder og 
Mænd talte sammen«.

Om det videre forløb fortsætter han: 
»Stenværksejerens hade opfordret mig til 
at komme igen, og jeg gjorde flittigt Brug 
af opfordringen, især Lørdag Aften, naar 
der var Foredrag eller Oplæsning af ny op-
sigtsvækkende Bøger. Her lærte jeg første 
Gang Ibsens og Bjørnsons Værker at ken-
de. Ogsaa Strindbergs »Tjänstkvinnans 
son« blev gennemgaaet og sat til Diskus-
sion. Bjørnson blev voldsomt angrebet af 
en Præst nede fra Sydlandet for »Det fla-
ger–«4, og jeg oplevede det mærkelige, at 
to unge Arbejdere, Stenhuggerne Jacob 
Mogensen og K. A. Petersen, der senere 
blev betydelige Mænd på Øen, forsvarede 
den Bjørnsonske Moral mod den studerede 
Præst og fik Forsamlingens Medhold. Jeg 
oplevede meget mærkeligt og nyt og paa 
samme Tid opløftende. Det bekræftede for-
skelligt i mig, der før var blevet set ned 
paa«.

Om forholdene og aktiviteterne i højsko-
lehjemmet fortæller han videre:

»Hjemmet bestyredes af en ældre Tjene-
stepige, Karen Holm, der havde været et 
Par Vintre paa Askov. Hun hade et godt 
Greb paa at holde Justits uden at Hyggen 
led ved det; en egen Myndighed udgik fra 
denne Gammeljomfru, parret med megen 
Moderlighed, der ikke mindst kom mig til-
gode.

Hjemmet stod aabent hver Aften for 
Medlemmerne af Foreningen. Karen og 
hendes Hjælperske Gothardine, en rødkin-
det djærv Bondepige fra Pærsker, sad med 
deres Haandarbejde; Blinde Andersen 

spillede paa Fløjte eller der blev læst højt. 
Inde i den store Foredragssal tumlede de 
Unge sig i Gymnastikapparaterne. Det  
boede fem-seks Unge i Pension paa Høj-
skolehjemmet ...; de var i Lære paa Ma-
skinfabrikken her. Karen sørgede for, at de 
aabnede deres Kreds for mig.

Ogsaa Omgangen med dem lod mig se 
ind i en anden Verden, der stundom var 
lige saa fattig som min egen hvad Penge 
angik, men alligevel vidt forskellig - meget 
mere menneskelig. ... det var en hel anden 
Ungdom end den forsømte, forkomne jeg 
selv tilhørte; der var saa meget af Drømme 
og Higen i én, den bekræftede, velgørende 
var det. Og jeg hade fundet et Tilhold, et 
Hjem!«

Værtinderne

Karen Elisabeth Holm, født 27. september 
1847, og var altså godt 40 år ved den tid 
Andersen Nexø havde sin gang i højskole-
hjemmet. Hun var datter af en urmager i 
Rønne som nummer fem af en flok på otte. 
Ved folketællingen 1880 boede hun sam-
men med to andre søstre hos forældrene, 
og hun betegnes som syerske. Hun var en 
tid husbestyrerinde for A. P. Brodersen, 
efter at denne havde mistet sin første kone 
i barselsseng. Det fremgår et par steder, at 
hun var nært knyttet til Bidstrup-familien 
og den grundtvigske kreds, så det har nær-
mest ligget lige for, at hun blev værtinde 
for det nye pensionat.

Gothardine Recthora Vilhelmine Kofod, som 
var Karen Holms medhjælpers fulde navn, 
var født 5. maj 1869, og var altså omkring 
20 år på denne tid. Hun var født på et min-
dre landbrug i Østermarie, men familien 
var senere flyttet til Pedersker. På et tids-
punkt tog hun en afstikker til Pedersker, 4  »Det flager i Byen og paa Havnen«. Roman af Bjørnson.
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måske hjem til familien, men vendte 1896 
tilbage til højskolehjemmet.

De to kvinder optræder naturligvis beg-
ge på folketællingslisten for 1890. På den-
ne ses det endvidere, at der boede fire unge 
mænd på pensionatet. De var i alderen 14 
til 18 år. Den yngste var smedelærling, de 
tre andre var maskinlærlinge, muligvis 
alle fire hos Herman Blem på maskinfa-
brikken i Østergade. En af dem var søn af 
enke i Allinge, mens de tre andre var fra 
andre dele af landet, fra Hjortshøj i Aarhus 
Amt, Rostrup i Aalborg Amt og Dalby i 
Præstø Amt. Det var altså dem, den unge 
Martin Andersen fik et positivt forhold til.

Martin Andersens Nexøs skildring er 
nok noget idealiseret, men alligevel fore-
kommer den at være en meget central kil-
de. Uden den ville vi i dag ikke kunne vide 
ret meget om, hvad et højskolehjem egent-
lig var tænkt som.

Foruden Andersen Nexøs skildring skal 
også nævnes en anden ganske vist meget 
kortfattet skildring, men af en af hoved-
personerne bag foretagendet. Det er den 
ene af brødrene Bidstrup, Otto Christian 
Bidstrup, der i nogle erindringer, som han 
har skrevet midt i 1930erne, men udgivet i 
en række af Jul på Bornholm i 1950erne. I 
udgaven for 1958 skriver han, at han alle-
rede i 1879 ofte mødtes privat med nogle 
familiemedlemmer og nærmest dannede 
en forløber for højskolehjemmet. Han skri-
ver: »Vi havde jo mange fornøjelige timer 
deroppe, og i en læsekreds, som kaldtes 
Torsdagsforeningen, hvor den nyere litte-
ratur blev læst højt, særlig Bjørnson, Kri-
stofer Janson, Christopher Bruun med fl. 
Vi sang meget af højskolesangbogen og 
havde det rigtig gemytligt og lærerigt«.

Da han senere blev en af de toneangi-
vende i højskoleforeningen, hedder det i 
udgaven fra 1959 om hans og Herman 

Blems forhold til den: »Han (Herman 
Blem) var med i mange af de foretagender, 
som vi var med i. Han var medstifter af 
Højskoleforeningen, hvor han og jeg til ti-
der måtte holde foredrag, når vi ingen an-
dre kunne få dertil«.

»Det var et meget yndet sted for al vor 
ungdom, og vi stiftere havde mange lyk-
kelige timer dér, men selvfølgelig også en 
del mørke dito«.

Men han nævner også, at »Højskolefor-
eningen var jo dengang noget helt andet, 
end den er for tiden«.

Et lille sidestykke til både Andersen 
Nexøs og Otto Bidstrups skildring har vi 
egentlig også i den mangeårige borgmester 
Niels Nielsens bog, »En by vokser til«, 
som også er skrevet i 1930erne, men først 
udgivet senere (jf. fodnote ovenfor). Om 
højskolehjemmet og livet dér skriver han 
et sted følgende: »...for øvrigt levedes der 
et ikke ringe liv, ikke mindst for de unge, 
der her havde et tilholdssted. Lokalerne 
var mer end spartanske; en enkelt kop 
kaffe var traktementet; kom den blinde An-
dersen derop med sin fløjte, tændtes den 
enkelte petroleumslampe i salen, og under 
dens søvnige lys svang de unge og gamle 
sig i et times dans; der holdtes ofte fore-
drag og diskussionsmøder. »Avisen« kald-
te spottende foreningen for »Kysseforenin-
gen«, og højremændene sagde aldrig andet 
end »Skuret«, når de talte om forsamlings-
huset; men mange unge fik her deres fritid 
til at gå på en kammeratlig og god måde 
og fik vakt interesser«.

Ny værtinde

Vi ved ikke præcis, hvor længe Karen 
Holm var værtinde på højskolehjemmet, 
men på et tidspunkt fratrådte hun for at 
oprette sit eget pensionat. Det blev i et af 
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de ret nye huse i Østergades forlængelse, 
nu Aakirkebyvej 5, som åbenbart endnu i 
1930erne kaldtes Sanderhazys villa, fordi 
der i nogen tid i 1880erne havde boet en 
tysk greve og husflidslærer ved navn Max 
von Sanderhazy. Et par årstal kunne imid-
lertid antyde, at Karen Holm fratrådte i 
1896. Da vendte Gothardine Kofod nemlig 
tilbage til højskolehjemmet, og eftersom 
hun et sted nævnes som bestyrerinde for 
dette, kunne det tyde på, at hun har afløst 
Karen Holm.

Gothardine blev imidlertid den 12. maj 
1900 gift med stenhugger Christian Ma-
thias Pedersen, senere formand i De for-
ende Granitbrud, og så var det slut med at 
være værtinde.

Hendes afløser blev Karen Larsen, som 
tidligt var blevet enke efter den svenske 
indvandrer og murer Nils Larsson, som al-
lerede som 29 årig var død af meningitis. 
Hun er formentlig tiltrådt i god tid inden 
Gothardines bryllup.

Karen Larsen, hvis pigenavn var Pedersen, 
var født 22/8 1863 i området Brakker i Sta-
rup sogn i nærheden af Egtved, som var 
hendes mors hjemegn. Hendes far var hjul-
mager. Nogle år senere flyttede familien til 
Jelling, hvor faren forsatte sit erhverv, men 
ved siden af havde de også elever på det 
stedlige statsseminarium som logerende. 
Ved folketællingen 1880 havde de hele 
seks, så på den måde må Karen have været 
bekendt med pensionatsvirksomhed. Af en 
bevaret skudsmålsbog fremgår det, at hun 
efter en række tjenestepladser i nærheden 
af hjemegnen som 26 årig er brudt op og 
rejst til Bornholm, hvor hun kom til at bo 
som logerende hos A. P. Brodersen og 
ifølge en overlevering i familien arbejdede 
som mejerske på mejeriet Godthaab. Den 
12. maj 1894 blev hun så gift med Nils 

Karen Larsen, bagerst, med tre hjælpere i forsam-
lingshusets have. Privateje.
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Larsson og flyttede til Allinge, hvor han 
havde etableret sig som selvstændig mu-
rermester. De fik to sønner, men allerede 
fem år efter døde han som nævnt af menin-
gitis.5

Det almindelige liv på højskolehjemmet 
i Karen Larsens tid med forskellige møder 
og sammenkomster i den store sal er for-
mentlig fortsat, om end det nok har været i 
aftagende. Men alt i alt ved vi meget lidt 
om det.

Pensionatsvirksomheden

Pensionatsvirksomheden kan vi derimod 
danne os et klarere indtryk af gennem fol-
ketællingslisterne. I 1901 havde Karen 
Larsen to tjenestepiger til at hjælpe sig, og 
der var seks logerende, som var lidt ældre 
end dem i 1890, en former på Bornholms 
Maskinfabrik, en snedkersvend, og fire 
sømænd. De var i alderen fra 20 til 25 år.

I 1906 er situation lidt anderledes. Der 
var fortsat to tjenestepiger, men nu på 33 
og 25 år tilligemed en elev på 17 år. Der var 
ni logerende, men nu også med en større 
aldersspredning, og der var to kvinder, en 
syerske på 36 år og en bogholderske på 30 
år. Af mændene var der en cyklehandler på 
27 år, som senere blev brugsuddeler i Pe-
dersker, en pottemager på 20 år, en sned-
kersvend på 23 år, en smedesvend på Bu-
skeværket på 25 år, en stenhuggersvend på 
22, og to elever på skibskokkeskolen på 
kun 15 år.

I Karen Larsens tid skete der så også den 
væsentlige ændring, at Rønne Håndvær-
ker- og Industriforening i 1906 opkøbte 

havearealerne ved forsamlingshuset og 
året efter, 1907, overtog selve forsamlings-
huset fra aktieselskabet, som vi må gå ud 
fra derefter har opløst sig selv. Denne æn-
dring ser dog ikke ud til at have ændret 
Karen Larsens stilling. Hun fratrådte i 
1910 for ligesom Karen Holm at oprette sit 
eget pensionat i det tidligere posthus på 
hjørnet af Snorregade og Østergade. Det 
var blevet ledigt efter at det nye posthus på 
Lille Torv stod færdigt året før.

Karen Larsens afløser blev Marcus Si-
nius Dam, født 11/7 1861 og altså omkr. 49 
år ved sin tiltræden. Han var søn af køb-
mand Ludvig Dam i Aakirkeby, og som 
sådan tilhørte han helt klart den grundt-
vigske kreds. Trods købmandssøn blev 
han dog landmand og havde i en del år 
været ejer af St. Egebygård i Aaker. Han 
flyttede ind med sin kone, Juliane Marie, 
to døtre på 14 og 20 år, sin svigermor på 70 
år og en tjenestepige på 35 år.

Ved folketællingen 1911 havde de otte 
pensionærer, alle mænd, fire bornholmere 
og fire fra Tyskland. De fire bornholmere 
var en malersvend, en ølkusk, en stenhug-
ger og en sadelmagersvend. De tre af ty-
skerne var banearbejdere, som arbejdede 
på Rønne-Allinge jernbanen. Den fjerde, 
Franz Häkkert, var skomagersvend, og 
han blev her på øen, hvor han senere figu-
rerer som skomagermester.

Det blev dog ikke særlig langvarigt, at 
Marcus Dam kom til at fungere som vært 
for forsamlingshuset. Efter knap tre år blev 
han syg og døde den 9. november 1912, 51 
år gammel.

Derefter ser det ud til, at det definitivt 
var slut med at drive pensionat på stedet, 
og det blev derefter udelukkende drevet 
som restaurant og selskabslokaler, senere 
under navnet »Industri- og Landbo-Kafé-
en«, og senere igen blot »Industrien«.

5  Se en udførlig artikel om Nils Larsson og hans virke i år-
bogen for 2013 om den svenske indvandring: Niels Hol-
ger og Jeppe Eimose Larsen: Nils Larsson fra Vallby, mu-
rermester i Allinge.
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Højskoleforeningen fortsatte med at hol-
de møder på det gamle sted, men det ser ud 
til, at tilknytningen efterhånden er blevet 
løsere. Man havde også arrangementer an-
dre steder, og engang i 1924 havde man f. 
eks. en sammenkomst med musik, dilet-
tantkomedie og dans på Hotel Phønix, som 
nærmest var gammelt »fjendeland«. Tiden 
havde forandret sig.

Højskolehjemmet i Aakirkeby

Det blev først i slutningen af år 1900, at 
Aakirkeby fik et højskolehjem. Det var to 
yngre kvinder, Marie Pedersen og Karen 
Nielsen, der var gået sammen om at op-
rette et sådant i en tidligere friskolebyg-
ning, som ligger i den nuværende Øster-
gade. Der er dog næppe tvivl om, at de er 
blevet bakket stærkt op af den lokale høj-
skoleforening.

I de sidste dage af november 1900 brag-
tes en annonce i Bornholms Tidende med 
følgende ordlyd:

Søndag den 2. December begynder vi et 
Ungdoms- og Højskolehjem i den gamle 
Friskole (lige over for Forsamlingshuset). 
Værelse med fuld Kost ligesom ogsaa Gjæ-
steværelser og enkelte Maaltider kan faas.

Karen Nielsen
Marie Pedersen

I en vis forstand kan det undre lidt, at det 
først blev så sent, at der blev oprettet et 
højskolehjem i Aakirkeby, eftersom det 
var i den del af Bornholm, at højskolebe-
vægelsen var talrigest. Det var således i 
betydelig grad derfra, at unge mennesker i 
højskolernes tidlige tid tog på Hindholm 
Højskole og lidt senere især på Vallekilde 
Højskole, begge på Sjælland. Og på de før-

Højskolehjemmet i Østergade 9, Aakirkeby, bygget som friskole 1875, åbnet som højskolehjem 1900, foto før 
en udvidelse 1908. Postkort. Bornholms Museum.



HØJSKOLEHJEMMENE PÅ BORNHOLM

145

ste højskoler på Bornholm var der også ret 
mange elever fra dette område.

Det hænger dog sandsynligvis sammen 
med, at man allerede fra 1875 havde haft 
den nævnte friskole som samlingssted. Det 
var den senere mangeårige redaktør og 
ejer af Bornholms Tidende M. M. Smidth, 
der i 1871 havde oprettet denne friskole og 
i 1875 fået bygget en selvstændig bygning 
til formålet.

Mads Mathiesen Smidt var født 1841 i 
Sønderjylland, som i 1864 kom under 
Tyskland. Han blev lærer på Rødding Høj-
skole, som fik lov til at fortsætte som pige-
højskole og et enkelt år også som højskole 
for unge mænd. Men denne del af virk-
somheden blev stoppet af de tyske myn-
digheder, mens pigehøjskolen fik lov at 
fortsætte en del år mere. Derfor kom M. M. 
Smidt i 1870 til Bornholm og blev lærer på 
det første vinterhold på højskolen i Øster-
marie. Året efter, 1871, oprettede han så 
friskolen i Aakirkeby, som han drev indtil 
1880, hvor han blev højskolelærer på den 
nyoprettede Mellerup Højskole i nærheden 
af Randers, for allerede året efter at over-
tage Bornholms Tidende som redaktør og 
fra 1882 som eneejer. Friskolen blev drevet 
videre af Johanne Karoline Ipsen, som 
stammede fra Slettegård i Pedersker. I slut-
ningen af 1890erne fik byen imidlertid 
bygget en ny skolebygning tæt ved frisko-
len, hvor der var bedre plads til de skolesø-
gende børn, og det endte med, at Johanne 
Ipsen i 1897 fik ansættelse på den nye 
kommuneskole, som også overtog frisko-
lebørnene.

Friskolebygningen, som i de forløbne 
godt 20 år altså efter al sandsynlighed 
havde været et samlingssted for den 
grundtvigske kreds i området, var derefter 
ledig. Hvordan det videre forløb har været, 
er der ingen efterretninger om, men det 

endte i hvert fald med, at de to kvinder 
overtog den og oprettede højskolehjem-
met, som officielt åbnede den 2. december 
1900.

De to hovedpersoner

Marie Michelle Pedersen, født 27/9 1867, 
og altså 33 år i 1900, var fra et avlsbrug i 
Aakirkeby.

Hun var i 1886 som 18 årig elev på Val-
lekilde Højskole. Senere opholdt hun sig i 
længere tid på Fyn, men ved folketællin-
gen 1901 opgav hun sit sidste opholdssted 
indtil 1900 til at være Sorø, hvor hun for-
mentlig har været på husholdningsskole 
som forberedelse til værtindegerningen.

Karen Nielsen, født 24/10 1872, og altså 28 
år i 1900, var fra en gård i Brørup sogn i 
Ribe Amt. Hendes far døde, da hun var 13 
år, og derefter er det ikke lykkedes at spo-
re familien. Af en hyldestsang, som vi se-
nere skal vende tilbage til, fremgår det 
dog, at det var på Fyn, at hun lærte Marie 
Pedersen at kende, og det blev så til mange 
års fælles gerning på højskolehjemmet.

Åbningsmøde

Men tilbage til åbningen af dette. Samme 
dag blev der indbudt til et åbningsmøde i 
forsamlingshuset på den anden side af ga-
den, hvor forstander N. P. Jensen fra høj-
skolen og valgmenighedspræst Marius 
Jensen skulle tale. I annoncen hedder det 
til sidst: Særlig indbydes de unge og ældre, 
som kan have Interesse i det oprettede 
Ungdoms- og Højskolehjem.

N. P. Jensen var på det tidspunkt i gang 
med sit sidste vinterhold på højskolen og 
fik derfor ingen fortsat betydning for høj-
skolehjemmet. Marius Jensen ser derimod 
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ud til at have været en af de centrale figurer 
i kredsen. Talerne blev, som det var almin-
deligt dengang, refereret i et fyldigt resu-
mé i avisen, og med hensyn til højskole-
hjemmets formål og funktion, hedder det i 
Marius Jensens tale:

»Det var af stor Betydning, om det her 
kunde blive stillet de unge for Øje, »hvad 
ædle kalder Livets Lyst«, om de her skulle 
træffe sammen med andre unge Menne-
sker, som have deres Kjærlighed og Glæde 
i det samme. Hjemmet sigter særlig paa de 
ikke saa faa unge, som ikke have noget 
Hjem eller noget andet Sted, hvor der 
hjemligt og hyggeligt, og paa dem, der 
gerne vilde bort fra alt det slemme og styg-
ge, der frister. ...

Vi have tænkt os at oprette en Læsestue, 
hvor der af Bøger og Blade og Tidsskrifter 
vil blive budt på så megen god Læsning, 
der kan blive Raad til, og dernæst skal der 
hver 8. eller 14. Dag holdes Oplæsning el-
ler Foredrag for de unge. Maaske ogsaa 
de, der kunde synge, kunde blive hjulpne 
til at synge flerstemmige Sange.

Det er naturligvis en Betingelse for, at 
det kan lykkes, at der er unge, der have 
Trang til et saadant Samlingssted, men de 
ældre maa jo saa ogsaa støtte til med Mid-
ler«.

Til sidst opfordrede han til, at man ikke 
stillede sig kritisk over for hjemmet ud fra 
den tanke, at det bare ville ende i ren for-
lystelse, men at tro på, at der var noget at 
tage fat på, om end det kun blev småt. »Det 
vil jo altid være det vanskeligste at finde 
den rette Tone mellem Alvor og Gammen, 
saa det kan blive til virkelig Glæde«.

Om aftenen samledes en mindre kreds 
igen i forsamlingshuset, hvor folketings-
mand Marcus Blem i en tale gav sagen sin 
varme anbefaling, »... ud fra sin Erfaring 
om, at der paa et saadant Sted, hvor en 

god Aand raadede, var godt at være i Sam-
menligning med et Hotel. Han paaviste 
gjemmen en Række af Eksempler, hvilken 
overordentlig stor Betydning Højskolen 
har havt for Bondestandens Oplysning og 
dens Fremgang baade aandeligt og mate-
rielt, en Fremgang, fræmmede stod ufor-
staaende over for, fordi de ikke kendte 
dens Kilde, og han mente, at det havde stor 
Betydning, hvis Ungdommen gjennem et 
saadant Ungdoms- og Højskolehjem kunde 
hjælpes til at blive paa de gode Stier«.

Efter disse officielle dele af mødet gik 
man over på den anden side af gaden og 
drak kaffe i højskolehjemmet, »...hvis lyse 
og hyggelige Lokaler vare smykkede med 
Blomster og Dannebrogsflag«.

Traditionen tro i de grundtvigske kredse 
havde man under mødet sunget nogle san-
ge og salmer. Ifølge referaterne var de føl-
gende: »Blomstre som en Rosengaard«, 
»Hil Dig, Frelser og Forsoner«, »Blomster 
i Vaar«, »Et jævnt og muntert, virksomt 
Liv pa Jord«, og »Der hvor vi stred og 
sang«, og endelig til sidst aftensang efter 
kaffen.

Læsestuen

Nogen tid efter åbningen, i januar 1901, er 
det så, at den påtænkte læsestue bringes på 
tale i en avisnotits. Folk opfordres til at 
støtte den med et årligt bidrag, hvis de selv 
vil have adgang til den eller vil støtte sa-
gen for de unges skyld. Notitsen er under-
skrevet af Johanne Ipsen, som havde været 
lærer på friskolen og derefter var på kom-
muneskolen, Magnus Jensen, som var tid-
ligere lærer på Aaker søndre Skole, Kri-
sten Skovmand, som var tidligere lærer på 
Østermarie nordre Skole, og endeligt valg-
menighedspræsten, Marius Jensen.

Hvordan livet på højskolehjemmet ellers 
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formede sig, ved vi meget lidt om. Højsko-
leforeningen holdt naturligvis til på stedet, 
og af annoncer kan vi se, at der i årenes løb 
har været holdt en del foredragsmøder, 
hvor man ofte brugte folk fra højskolen el-
ler stedlige præster.

Om funktionen som pensionat kan der 
ligeledes her aflæses lidt af folketællings-
listerne. I 1901 var der fem, som kaldes 
pensionærer og to logerende. De først-
nævnte var alle håndværkssvende, de sid-
ste en smedelærling og en syjomfru.

I 1906 var der fem pensionærer, hvoraf 
én var politibetjent, mens resten var hånd-
værkere.

Den nye sal bygges til

Umiddelbart forekommer det heldigt for 
det nye højskolehjem, at man havde for-
samlingshuset, Østergade 12, lige over for 
på den anden side af gaden, og af annoncer 
om møder kan det da også ses, at der har 
været et vist samarbejde. Men i det lange 

Højskolehjemmet i Østergade 9 Aakirkeby, formentlig kort tid efter åbningen i 1900 og før 1908, hvor der til 
venstre i Smedegade blev tilbygget en fløj til sal. De to kvinder i døråbningen er utvivlsomt Marie Pedersen 
og Karen Nielsen, som oprettede hjemmet. Foto Th. Yhr. Tilhører Aakirkeby Arkiv.
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løb må det utvivlsomt have føltes uprak-
tisk. Hvorom alting er, så fik højskole-
hjemmet otte år senere tilbygget sin egen 
sal. Det skete ved at der blev tilføjet en si-
debygning vinkelret på den oprindelige 
friskolebygning ned langs den sidegade, 
der nu hedder Smedegade. Ifølge en senere 
udarbejdet grundplan havde tilbygningen 
foruden et lille spisekammer og et gang-
areal en lille sal på 34 m2 og en stor sal på 
112 m2, i alt 148 m2.

Heller ikke det er der dog nogen efter-
retninger om, før man var klar til dens ind-
vielse, som fandt sted den 30. august 1908. 
Selvom de nye lokaler tilsammen altså 
havde en vis størrelse, hedder det i avisens 
omtale, at skulle »...man straks fælde en 
Dom, maatte man sige, at Salen allerede 
har vist sig for lille. Ved dens Indvielse var 
den aldeles overfyldt, og Folk stod som 
Sild i en Tønde paa Gangen og helt ud paa 
Gaden«.

I dagens anledning var der skrevet en 
kantate, hvor både forfatter og komponist 
var anonyme, men før fremførelsen af den 
var der taler af valgmenighedspræsten, 
Marius Jensen, og forstanderen for højsko-
len, denne gang Andreas Hansen. Af de 
korte referater af talerne ses det, at de var 
stærkt præget af deres ideale tanker om, 
hvad højskolehjemmene og aktuelt den nye 
sal skulle være, nemlig en fortsættelse af 
det, der var grundlagt på højskolerne for 
de unge, der havde været elever på disse.

Efter talerne blev den omtalte kantate så 
fremført. Solopartierne blev sunget af Carl 
Jespersen, som var valgmenighedens hjæl-
pepræst, akkompagneret af flere musikere, 
og recitativerne blev fremført af Andreas 
Hansen. Avisen gengiver en del af kanta-
tens tekst, og vi tager her et par uddrag:

Med Lov man Land skal bygge,
med Fynd sin Føde tygge,
med festlig Sang og Tale
indvie Samlingssale. 

================

Om højskolens gerning og det, der 
følger hedder det:

Læmpeligt de unge ledes
mod de lyse Vidder fræm.
Om hver frejdig Længsel fredes
i det fælles Skolehjem.
Men for hastigt flyver Tiden
Med de vaagne Drømmes Fest.
Snart til Slæbet og til Striden
kaldes Ungdomsskolens Gjæst

================

Derfor bygges »Skolehjemmet«
paa en frisk fra By til By,
hvor der mødes Ven og fræmmed
lidt af Skolens Aand paany.
Der vil mangt fra Skolen mindes,
der dens Samlingssal gjenfindes.

I kantaten er der også hyldest til de to 
kvinder, der drev højskolehjemmet. De 
lignes ved: 

To drosler, der sad på bøgekvist, den ene 
fra øst, den anden fra vest, og længe sad 
på fynske bøge; så fik de lyst at bygge rede 
og fløj af sted og landede på »Østersøens 
Perle«, hvor de midt på øen fandt en tue, 
hvor de kunne bygge reden; så bød de in-
den for, og der kom mange, og de kom 
igen, så de måtte bygge hjemmet større.
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I det sidste korparti hedder det videre:

Hil da de to, som med tro til Sagen
lagde et vovende Mod for dagen!
Hil også dem, som for aabent Øre
op gjennem Tiden skal Ordet føre!
Hil være alle, Salen skal samle,
hil dem, de unge, og hil de gamle!

Den nye sal har utvivlsomt haft stor be-
tydning for de lidt større arrangementer på 
højskolehjemmet. Nu kunne det hele hol-
des inden for de samme rammer, hvilket 
har været en stor fordel, når det skulle ser-
veres kaffe eller andet.

Ellers må vi antage, at livet på stedet 
fortsat har formet sig som før, men altså nu 
med den forskel, at det hele foregik i deres 
egne lokaler. Højskoleforeningen har na-
turligvis fortsat sine aktiviteter, men det 
synes gradvis at være taget af, og i 1924 
hedder det i en kort avisomtale, at »Høj-
skoleforeningen har i Vinter ikke ladet af-
holde ret mange Foredrag, vistnok paa 
Grund af de mange Møder, Kursus og 
Foredrag af forskellig Art fra anden side, 
der stadig har kaldt paa Tilslutning fra By 
og Land«.

Det ses da også af annoncerne for det 
pågældende år, at højskolehjemmet i høj 
grad har nydt godt af nye aktiviteter i ti-
den, f. eks. et social-politisk kursus afholdt 
af Venstres Ungdom. Dertil ikke mindst 
organisationsmøder og generalforsam-
linger for partiet Venstre, men også gene-
ralforsamlinger i husmandsforeningen, 
brugsforeningen og andre foreninger fore-
kommer.

Antallet af pensionærer var også afta-
gende, fra tre til fem ved de følgende fol-
ketællinger. I 1911 havde de pastorinde 

Gotholdine Tranberg som midlertidig gæst. 
Hun var en gang imellem herovre til møder 
forskellige steder i forsøg på at videreføre 
sin afdøde mands missionsvirksomhed.

I 1916 havde de tre pensionærer, hvoraf 
de to var lærerinder. I 1921 havde de en 
anden lærerinde, Karen Thorsager boende. 
Hun var lærerinde ved Aakirkeby Borger-
skole indtil pensioneringen og nåede at 
blive 104 år. Samme år havde de Hans 
Aage Brandt, som var landbrugskandidat, 
boende. Han blev senere en kendt skik-
kelse inden for det bornholmske landbrug.

Marie Pedersen og Karen Nielsen drev 
højskolehjemmet indtil 1924, hvorefter de 
overdrog det til Andreas Johannes Jensen, 
først formentlig som forpagter og nogle få 
år senere som ejer. Han og hans kone drev 
det videre indtil 1952, da han fik en mave-
sygdom, som medførte døden.

Der er ingen tvivl om, at højskolehjem-
met efterhånden blev til et ret almindeligt 
hotel, men alligevel med sit særpræg. Om 
det refererer afdøde sygekassekasserer 
Werner Hansen i en avisartikel fra 1983 et 
par gamle beretninger6, hvor det et sted 
hedder: »Her opførte man sig med maner. 
Her fik man en kop kaffe, ikke noget med 
at spille kort eller rafle«.

Et andet sted hedder det: »På Højskole-
hjemmet i Aakirkeby gik det mere værdigt 
til end på andre beværtninger. Længe 
havde man kun afholdsbevilling, men på et 
tidspunkt, da der var røre om bevillinger-
ne i byen, opfordrede daværende borgme-
ster Hansen til at søge bevilling om stærke 
drikke. Men endnu i mange år blev man 
ildeset, hvis man bestilte en dram eller en 
øl på Højskolehjemmet«.

6  Avisartikel i »Bornholmeren« i anledning af 75 året for 
salens indvielse 30. august 1908. Aakirkeby Lokalarkiv.
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Højskolehjemmet i Nexø

I Nexø blev det året efter Aakirkeby, i 
1901, at man fik oprettet et højskolehjem, 
men man må næsten gå ud fra, at der no-
gen tid forud har fundet sonderinger sted, 
og at man har været på udkik efter et egnet 
sted til det.

Der var noget tidligere, i 1889, oprettet 
en højskoleforening i byen, hvor der på det 
stiftende møde havde meldt sig 60 med-
lemmer. Mødet afstedkom imidlertid en 
mindre polemik mellem en anonym skri-
bent i Bornholms Tidende og redaktøren 
af det stedlige Bornholms Dagblad, som i 

nogle år udkom netop fra Nexø. Siden blev 
der tilsyneladende stille om denne for-
ening, og den synes lige så stille at være 
sygnet hen, muligvis fordi man ikke havde 
noget fast tilholdssted.

I foråret 1901 opstod der så en mulighed 
for det, idet en stor, gammel købmands-
gård på hjørnet af Torvet og Hallandsås 
blev sat til salg. Den var i mange år blevet 
drevet af købmand C. C. Jørgensen, men 
han var død omkring ti år tidligere. Hans 
enke havde derefter sammen med en be-
troet medarbejder drevet den videre, men 
hun var efterhånden ældre og svagelig, så 
hun ønskede at sælge den.

Højskolehjemmet på Torvet i Nexø. Postkort - hvor nogen har været så venlig at beskrive, hvorledes Nexøs 
første højskolehjem var indrettet - efter foto af H.P. Jacobsen, Allinge. Nexø Museum.
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Købmandsgården blev udbudt til salg 
ved en annonce den 1. maj, og allerede 
midt i juli fremgår det, at den var blevet 
købt af tre mænd med henblik på at om-
danne den til et højskolehjem. De tre 
mænd var købmand I. S. Kjærgaard, som 
havde forretning på Torvet, avlsbruger 
Markus Brandt, som havde en ejendom 
nær ved, og gårdejer Jens Hansen Munch, 
Rågeskovsgård i Ibsker. Jens Munch og 
Markus Brandt var i øvrigt svogre, idet 
Brandt anden gang var gift med en søster 
til Munch.

Med udsigt til et fast tilholdssted dan-
nede man derfor allerede i juli en ny høj-
skoleforening. Der var indbudt til et stif-
tende møde lørdag den 13. juli, og der 
meldte sig 80 medlemmer fra by og land, 
og man var vis på en betydelig tilgang se-
nere. Forløbet i Nexø virker i det hele taget 
meget målbevidst og velovervejet, og man 
satsede ikke blot på folk i selve byen, men 
også på de omkringliggende fire landsog-
ne. Der blev vedtaget love for foreningen, 
»... hvis første Paragraf betegner Forenin-
gens Formaal som det at virke for Udbre-
delse af god folkelig Oplysning«.

Medlemmer kunne enhver hæderlig 
mand og kvinde blive, og kontingentet sat-
tes til 75 øre kvartalet for en familie i byen 
og 50 øre for en på landet. For enlige blev 
det henholdsvis 35 og 25 øre.

Der blev desuden valgt en bestyrelse på 
syv medlemmer, tre fra Nexø by, og én fra 
hver af de fire landsogne. De tre fra Nexø 
blev stationsforstander Hunderup, cand. 
theol. Nørgaard og lærer Peter Dam. Fra 
landsognene blev det sognerådsformand 
Anton Hansen, Bodilsker, amtsrådsmed-
lem Anton Jensen, Kratlund, Pedersker, 
gårdejer Karl Kofoed, Munkegård, Poul-
sker, og gårdejer P. Jakobsen, Kyesgård, 
Ibsker. Bortset fra Hunderup, som vi ikke 

ved ret meget om andet end, at han med 
familien et par år før var vendt hjem fra 
Amerika, havde alle de andre nære forbin-
delser til højskolen og det grundtvigske.

I løbet af sommeren fik man ombygget 
og indrettet stedet, og i en notits i begyn-
delsen af september meddeles det, at det 
snart efter ville være færdigt. Videre, at 
»Der bliver ikke saa faa Gjæsteværelser, 
Restaurations- Foreningslokaler samt en 
mindre Sal, der dog nemt kan udvides«. 
Endvidere nævnes, at det påtænkes åbnet 
ved et møde, hvortil den nydannede høj-
skoleforening ville indbyde.

Dette møde blev afholdt søndag den 22. 
september. I Bornholms Tidende bragtes 
en udførlig omtale af både højskolehjem-
met og mødet, som utvivlsomt var skrevet 
af K. A. Petersen, som nogle år før var 
vendt tilbage til sin fødeby, efter i en del år 
at have boet i Rønne, hvor han var godt 
kendt med højskolehjemmet dér. Vi tager 
nogle fyldige uddrag af hans skildring:

»Der er faa Byer i Danmark, som har et 
hyggeligere Højskolehjem end Neksø, maa-
ske er der ingen. Disse Hjem kan være flot-
tere Hoteller end det i Neksø, som f. Ex. 
Hjemmene i Kolding eller Svendborg, eller 
have flere og meget større Lokaler, som det 
i Odense, men ikke ét forener i den grad 
det hjemlige Præg med den fornødne Ud-
strækning som Neksø Højskolehjem. Røn-
ne Højskolehjem ligger ved en meget stør-
re Have, men i Neksø hører Haven til 
Hjemmet og ligger saa ugenert og for sig, 
som var den en Klosterhave. Rønne Hjem 
har to Sale og Neksø kun én, der vel ikke 
er større end den mindste i Rønne, men saa 
er den saa hyggelig med sit dekorerede 
Bræddeloft og sine højtsiddende Stuevin-
duer; det er en Sal til en stor Familiekreds 
som den en Højskoleforening skulde være. 
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Den kan rumme ca. 150 siddende Menne-
sker.

Ordene »venligt«, »hyggeligt«, »hjem-
ligt« falder en straks paa Tungen, naar 
man kommer over Torvet hen imod Hjem-
met; det er det lave Stuehus bag de store 
Træer, der gjør det. Men inde møder én 
nætop det samme Indtryk. Til højre inde i 
Gangen fører en Dør ind til en Gjæstestue, 
bag hvilken en rummelig Spisestue og bag 
den atter en lille Stue; det er de lokaler, 
som altid er tilgængelige for Almenheden. 
Til venstre for Gangen ligger et stort Hjør-
neværelse ud mod Torvet og Aasen: det er 
Højskoleforeningens daglige Værelse. Ud 
mod Aasen i Længen, som er oppudset, ... 
er der en Række Gjæsteværelser med et 
enkelt større Værelse, beregnet paa min-
dre Møder, større Selskaber o. lign. Ogsaa 
oven paa er her indrettet Gjæsteværelser, 
saa det er ikke saa faa rejsende, der kan 
herbergeres paa Højskolehjemmet. Den 
gamle Indkjørsel fra Torvet er bevaret, og 
i Længen til højre for den er Salen indrettet 
med Indgang fra Gaarden. De gamle 
Stald- og Udhuse staa, og landmænd kun-
ne altsaa altid kjøre i Gaarde der. Bag 
Staldlængen ligger Haven, men en bred 
Korridor fører fra Gangen ud til Torvet 
gjennem hele Længen med Gjæsteværelser 
ud i denne gamle, vel ikke store, men vakre 
Have.

Hvis der er i Neksø og Omegn Stemning 
for et »Hjem« som Tilholdssted i Timer, 
der skal tilbringes uden for ens eget Hjem, 
saa maa denne Ejendom have alle Betin-
gelser for Søgning«.

Efter denne skildring følger et referat af 
selve åbningsmødet. Det fremgår, at Anton 
Jensen, Kratlund, Pedersker, var blevet 
valgt til formand for højskoleforeningen. 
Han bød velkommen og håbede, at højsko-

leforeningen skulle samle en del folk, som 
var glade ved den bevægelse, der gik igen-
nem det danske folk fra højskolerne. At det 
var gået så let at få foreningen oprettet, 
fremhævede han skyldtes de tre mænd, der 
havde købt ejendommen til højskolehjem, 
som han behørigt takkede dem for. Det var 
en handel, som enhver kunne se ikke var 
for at tjene penge, men for at fremme høj-
skolesagen.

Derefter var der taler af valgmenigheds-
præst Marius Jensen og folketingsmand 
Marcus Blem. De havde begge frabedt sig 
referat, så der er kun korte resuméer af de-
res taler. Marius Jensen talte om ensom-
hedsfølelse contra fællesfølelse og sluttede 
med, at det glædelige ved højskoleforenin-
ger og højskolehjem skulle være at de kom 
til at ligne den første kristne menighed i 
rummelighed, frihed og respekt for per-
sonlig overbevisning, noget han ønskede 
ville blive tilfældet med foreningen og 
hjemmet i Nexø.

Marcus Blem var mere nøgtern i sin tale. 
Han ville gerne være, hvor højskolefolk 
var; for de indtryk han fra sin ungdom hu-
skede med størst glæde, havde han fået på 
højskolen. I navnet højskole-hjem og -for-
ening lå virksomhedsplanen, det var høj-
skolens liv, som skulle leves dér. I den 
sammenhæng fremdrog han især fælles-
sangens betydning. Han omtalte videre det 
materielle liv, som var båret op i landet af 
viljen til at leve med i det, som højskolen 
havde givet de unge og nævnte i den for-
bindelse andelsbevægelsen. Han sluttede 
med at fremhæve nogle ord af digteren 
Hostrup: »At leve er at ville, men at ville er 
at elske«.

Et andet bestyrelsesmedlem, cand. theol. 
Nørgaard, sluttede mødet med tak til ta-
lerne, og fortalte så, at en mand havde sagt 
til ham, at man på højskolehjemmet ville 
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lave en letbenet halløjkristendom. Dertil 
havde han svaret: »Nej, men heller ingen 
surøjet«. Der var altså fortsat folk, der var 
fjendtligt stemt over for den grundtvigske 
bevægelse.

Højskoleforeningens virksomhed

Det almindelige daglige liv i højskolehjem-
met kunne så tage sin begyndelse. Men til 
stor forskel fra de to andre steder i Rønne 
og Aakirkeby er det så heldigt, at der er 
bevaret protokoller for »Neksø og Omegns 
Højskoleforening« fra 1905 og frem til 
dens reelle ophør i 1953. En »Protokol A«, 
som må have dækket de første godt tre år, 
må være gået tabt, men de efterfølgende 
giver indtryk af, at de er kommet godt i 
gang, men at der også opstod forskellige 
problemer.

Det vigtigste for foreningen var som om-
talt oplysende foredragsvirksomhed - god 
folkelig oplysning - men også selskabeligt 
samvær, herunder udflugter. For at få et 
indtryk af det gengives listen over aktivi-
teterne for året 1905-06, som er det første 
i de bevarede protokoller, herunder:

April: H.C. Andersen Fest (Boesen, Op-
læsning og Sang)

April: Aftenunderholdning (Strygekvar-
tet; Oplæsning; Hunderup, Boesen)

18. Juni: Udflugt til Randkleven (disse 
tre punkter er gengivet fra den tidligere 
protokol)

29. September: Foredrag af Højskolefor-
stander O. P. Jensen (Vallø)

27. Oktober: Oplæsning af Hunderup - 
derefter Generalforsamling

November: Johan Skjoldborg: Kunst
4. Januar: Nytårsfest med Juletræ. Nør-

gaard læste højt. Senere Boesen (Selma 
Lagerlöf)

2. Februar Kl. 5: Johan Bøgeskov: Fore-
drag

9. Marts Kl. 8: Oplæsning af Boesen: P. 
A. Rosenberg: »Byen ved Havet«; Skue-
spil i 4 Akter

Langfredag d. 13. April: Oplæsning af 
»Paaskeliljen« (ved Boesen) [skuespil af 
Grundtvig)

Som det ses optræder navnet Boesen fem 
gange på denne liste. Carl Ulrich Boesen, 
som var hans fulde navn, født 1870, var på 
det tidspunkt en ung læge i byen, og han 
må have været et ret usædvanligt menne-
ske. Afdøde pastor Arne Madsen karakte-
riserer ham i en artikel i Jul på Bornholm 
for 1969 som »... en initiativrig mand, som 
Nexø kan takke for mange gode og rige 
stunder i kulturlivets tjeneste«. Han med-
virkede da også ved mange af højskolefor-
eningens arrangementer, ikke mindst som 
oplæser af skuespil, helt frem til 1946, da 
han som det sidste havde en Drachmann-
aften.

Foreningens virksomhed fortsatte på lig-
nende måde de følgende år. I den ovenfor 
gengivne liste er der angivet 10 arrange-
menter. Det blev efterhånden til flere, og i 
regnskabsåret 1908-09 var der hele 18 ar-
rangementer, herunder en udflugt til Julius 
Hansens have - altså Bolsterbjerg. Andre 
udflugter i de første år gik til Gamleborg i 
Paradisbakkerne, Gudhjem, Dueodde og 
Rø.

Et fast tilbagevendende punkt på pro-
grammet var en juletræsfest i begyndelsen 
af januar, men den blev omkring 1910 
overtaget af valgmenigheden. Lidt senere 
blev en stor fastelavnsfest et fast punkt.

Protokollen viser som nævnt også, at der 
opstod problemer undervejs. Det fremgår 
således, at der var stiftet en ungdomsfor-
ening, som man havde økonomisk fælles-
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skab med, men dette fællesskab blev op-
hævet allerede i 1905. I 1907 vedtog man 
at nedlægge læsestuen, som man havde 
oprettet som en del af foreningen faste lo-
kaler. Det skete af økonomiske årsager, og 
senere blev de bøger og blade, man var be-
gyndt at samle til et bibliotek, solgt på auk-
tion.

Selvom der ser ud til at have været gan-
ske mange medlemmer i foreningen, var 
de økonomiske midler begrænsede. Man 
havde pådraget en mindre gæld, og for at 
få den ud af verden og får råd til at købe et 
fortepiano, altså et klaver, bestemte man 
sig for at holde et udsalg (loppemarked). 
Det blev gennemført i december 1907 og 
indbragte 767,47 kr. med et netto overskud 
på 506,10 kr. Så fik man gælden afviklet og 
købt et brugt klaver for 100 kr., og endda 
blev der 250,00 kr. at sætte i sparekassen.

Højskolehjemmet havde naturligvis også 
en mere praktisk side, som de tre ejere 
havde det overordnede ansvar for. Den side 
af det er der naturligt nok ikke noget om i 
protokollerne, men som ved de andre høj-
skolehjem er der lidt oplysninger i folke-
tællingslisterne.

Af folketællingen fra 1906 ses det, at 
værtsparret fra 1903 var Herman Nikolaj 
Mogensen, 30 år og som stammede fra 
Klemensker, og hans kone Boline (kaldet 
Line) Kristine Marie Mogensen, 37 år og 
som var fra Aakirkeby. De havde to unge 
piger som medhjælpere og 15 pensionærer. 
En del af disse var unge håndværkere, fem 
snedkersvende og to murersvende. Af an-
dre unge mænd var der en realskoleelev og 
en seminarieelev. Desuden to unge piger, 
en syelev og en sydirektrice. Af noget æl-
dre mænd, som var gift, var der en sten-
hugger fra Rønne under midlertidigt op-
hold, og en skibsfører og en maskinmester, 
som nok har haft et værelse til rådighed, 

når deres skib var i Nexø. Endelig som den 
sidste en murer, der som den eneste også 
boede der i 1911.

I 1911 var værtsparret stadig de samme. 
De havde i mellemtiden fået to børn, og 
havde tre tjenestefolk. Af logerende var 
der 13, og som tidligere var der en del unge 
håndværkere. Af dem var der nu også en 
typograf og en skræddersvend. Endelig 
var der to seminarieelever og én lærer.

Det ny højskolehjem

Selvom det tilsyneladende gik rimelig godt 
med højskolehjemmet, begyndte man al-
ligevel efter nogle år at indse, at tidens al-
mindelige udvikling var ved at løbe fra 
forholdene i den gamle købmandsgård. Et 
presserende problem var især, at salen var 
for lille og for lavloftet, så der blev ubeha-
geligt at være, når der var mange. I en pro-
log af C. U. Boesen i anledning af åbnin-
gen af det nye højskolehjem hedder det om 
forholdene:

»Naar der var fuldt, af daarlig Luft man 
led, / og tidt var Trækken slem fra Loftets 
Lem, / der snart blev hejset op, snart halet 
ned.«

Dog hedder det videre:
»Men var der forhen ikkun lavt til Lofte, 

/ mangt godt, alvorligt Ord der taltes ofte, 
/ og munter Skæmt og Latter Alvor brød, / 
og ærlig Sang der tidt fra Hjertet lød«.

For at forbedre forholdene gjorde man 
sig i foreningen overvejelser om at ind-
drage portåbningen til salen og eventuelle 
andre muligheder, og man fik også en ar-
kitekt til at udarbejde tegninger til en så-
dan ændring. Man var ligeledes indstillet 
på at yde tilskud til ejerne til en sådan for-
bedring, og man rettede henvendelse til 
afholdsforeningen om den ville bidrage, 
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men fra dens side stillede man betingelser, 
som bestyrelsen ikke ville gå ind på.

Ingen af disse overvejelser førte imidler-
tid til noget, men det stod efterhånden 
klart, at der måtte ske noget nyt. De tre 
mænd, der i sin tid havde købt ejendom-
men, ville gerne træde tilbage, og stillede 
den til disposition på særdeles gunstige 
vilkår. Der var fortsat overvejelser om, at 
højskoleforeningen skulle overtage ejen-
dommen, men den havde ikke de nødven-
dige økonomiske muligheder. 

Det endte så med i løbet af 1911, at man 

ville prøve at tegne aktier for på den måde 
at rejse kapital til et nybyggeri, og sidst på 
året dannede man formelt et aktieselskab. 
Det hedder, at forhåbningerne ikke var 
særlig store, men det viste sig at blive gjort 
til skamme. Der kom hurtigt så meget ind, 
at man turde binde an med et nybyggeri. 
Dog valgte man af økonomiske grunde at 
sælge en betydelig del af den værdifulde 
grund med tilhørende bygninger og be-
holdt kun så meget, som var nødvendigt til 
en ny bygning.

Den resterende del af grunden og byg-

Højskolehjemmet i Nexø, tegnet af arkitekt Funch-Espersen, åbnet i 1912. Til venstre »resterne« af det første 
Højskolehjem - og til høje en del af Sparekassen for Nexø og Omegns statelige bygning, hvor der også var 
posthus. Foto Nexø Museum.  
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ningerne blev opdelt i to parceller og solgt. 
Værten på Højskolehjemmet indtil da, 
Herman Mogensen, fratrådte ved den lej-
lighed og købte den del, der lå længst mod 
øst op til Hallandsås og åbnede dér en køb-
mandsforretning. Således blev en del af 
den gamle købmandsgård igen til køb-
mandshandel. Hans kone, Line Mogensen, 
blev et par år senere medlem af højskole-
foreningens bestyrelse og sad i denne i 
mange år.

Til det nye byggeri fik man kontakt til en 
bornholmsk født arkitekt, O. Funch Esper-
sen, som beredvilligt påtog sig at udarbej-
de tegninger og overslag til en ny bygning. 
Man blev enige om at antage hans forslag, 
og efter endt licitation, hvor arbejdet blev 
overdraget til en bygmester Johs. Munch, 
blev byggeriet påbegyndt i foråret 1912 og 
stod færdigt til indvielse den 14. november.

Den nye bygning og dens indvielse blev 
behørigt omtalt i Bornholms Tidende, og 
den, der skriver, har mange rosende ord 
om det. Vi tager nogle uddrag af hans om-
tale.

»... nu, da denne [bygningen] staar fær-
dig er den almindelige Mening, at man 
staar overfor en af de smukkeste moderne 
Bygninger pa Bornholm. Navnlig tager 
den gavllignende Facade til Torvet sig 
prægtig ud, opført som den er i gammel 
dansk Herregaardsstil med Mansardtag 
og opført af røde haandstrøgne Mursten 
med gullige Fuger og en skjønsom Anven-
delse af vort hjemlige Granit- og Sand-
stensmateriale til Sokkel og Fodmur. ...«

Om bygningens indvendige indretning 
hedder det:

»Hovedindgangen fra Torvet fører til en 
bred Vestibule, hvorfra der til højre er Ind-
gang til Restaurationen, og hvorfra en 
bred Trappe fører op til Gjæsteværelserne. 
Fra Vestibulen er der Gjennemgang til  

Salen, og i den nordlige Ende er anbragt 
Toiletrum og Garderobe.

Køkkenet er anbragt i Kælderen og lig-
ger heldigt baade for Restaurationsloka-
lerne og Salen, til hvilken der er adgang 
gjennem en Tunnel. Mellem Salen og Re-
stauarationslokalerne er et par større Væ-
relser til Brug som Klublokaler eller til 
mindre Møder. Disse Værelser kan ved 
praktisk Anbringelse af Hejse- og Skyde-
døre, om fornødent gjøres, sættes i forbin-
delse med Salen. Spisestuen er over Køk-
kenet, med hvilken det staar i Forbindelse 
med en Elevator.

I de højere Etager er anbragt nogle og 
tyve Gjæsteværelser samt Badeværelse og 
WC. Og endvidere et Par Værelser til Vær-
tens private Brug. Ligeledes findes paa 
første Sal et Læseværelse, hvor Blade og 
Tidsskrifter er fræmlagte. Samtlige Loka-
ler er forsynede med elektrisk Lys og er 
smukt og smagfuldt monterede, Hovedre-
staurationen med mørkt Egetræsmøble-
ment med høje Sofaer, betrukne med Bøf-
fellæder. Et stort udvalg af smukke Bille-
der pa Væggene giver det hele et vist hjem-
ligt og hyggeligt Præg. I Gaarden er byg-
get Vognremise, Stald til 6 Heste samt 
Cykleskur«.

Til sidst følger nogle tal for ejendoms-
værdien og forsikringssum. Ejendommen 
med grund ville stå aktieselskabet i ca. 
52.000 kr. Aktiekapitalen var dog kun på 
ca. 19.000 kr. omkring 36 %, så der var en 
betydelig gæld.

Indvielsesfestlighederne faldt i to dele. 
Kl. 4 om eftermiddagen var aktieselskabet 
indbyder til fremvisning af huset fra kæl-
der til kvist og efterfølgende spisning. Der 
var dækket op til 125, men det var for lidt, 
så man i hast måtte dække op til 40 mere i 
det tilstødende lokale, hvor de omtalte hej-
sedøre kom i funktion så der dannedes ét 
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stort lokale. Undervejs var der naturligvis 
taler af de centrale personer i foretagendet, 
samt et enkelt poetisk indslag.

Om aftenen fortsatte festlighederne 
med, at højskoleforeningen indbød til et 
møde i salen, hvor man havde bedt forstan-
deren for højskolen, Andreas Hansen, om 
at tale, og hvor der var flere andre indslag 
med sang og oplæsning. Det hedder, at fe-
sten varede til klokken nærmede sig 12, 
hvor man sluttede med at synge »Dejlig er 
Jorden«. »En i alle Maader smuk og vær-
dig Indvielse af den skjønne og stilfulde 
Bygning«, slutter referatet.

Man må vist sige, at med dette hus fik 
Nexø snarere end et nyt højskolehjem et 
lidt pompøst, men fremtidssikret hotel, og 
det var reelt også det, det endte med at 
blive. Men det svarede vist nogenlunde i 
sin standard til adskillige andre nybyggede 
højskolehjem i andre byer rundt om i lan-
det.

Der er næppe heller tvivl om, at det for 
højskoleforeningen var en stor forbedring 
at kunne holde deres møder og selskabe-
lige sammenkomster i de nye og langt 
rummeligere forhold. 

Formelt stod man imidlertid i et lidt an-
derledes situation. Det gamle højskolehjem 
havde som beskrevet været privatejet af de 
tre mænd. Nu var det derimod A/S Nexø 
Højskolehjem, der var ejere, og det var be-
styreren af dette højskoleforeningen skulle 
forhandle med om lejen af lokalerne. Det 
ladet dog ikke til at det har givet anledning 
til problemer. Mellem aktieselskabet og 
højskoleforeningen har der utvivlsomt væ-
ret et meget stort personsammenfald.

Højskolehjemmet kom til at fungere i 
aktieselskabets regi i de følgende 30 år, 
indtil 1942, da det blev solgt til den davæ-
rende bestyrer, Svend Aage Madsen. Ud-
talelser af formanden, Ernst Kjærgaard i 

forbindelse med salget viser, at forløbet 
ikke havde været problemfrit, men det 
vender vi tilbage til.

Højskoleforeningens fortsatte  
aktivitet

Højskoleforeningen ser ud til at have fort-
sat sit virke med god succes frem til 
1940erne. Dens historie skal ikke fortælles 
i detaljer her, men nogle væsentlige og 
kendetegnende træk skal nærmere beskri-
ves for at give et billede af, hvad den egent-
lig var for et foretagende. 

Af detaljer ud over mødevirksomheden 
kan nævnes, at man kort efter at have ’flyt-
tet ind i det nye hus’ anskaffede et nyt kla-
ver. Det havde kostet 450 kr. Det gamle 
blev solgt for 100 kr., og de resterende 350 
kr. blev dækket af et lån af gårdejer Jokum 
Brandt, Egesgård i Bodilsker.

I foråret 1913 tog man igen på udflugt, 
denne gang sammen med Aakirkeby Høj-
skoleforening, til Hammershus, hvor man 
kørte med tog til Rønne og videre med den 
nyligt åbnede Nordbane. Der var i alt 260 
deltagere. K. A. Petersen fortalte om Ham-
mershus, og Aakirkeby Drenge Orkester 
musicerede på turen, som betegnes som 
meget vellykket.

De fleste år var der fortsat en sommer-
udflugt. I 1914 tog man til Rø, formentlig 
Helligdomsklipperne, i 1916 til Gudhjem, 
hvor man var sammen med Højskolehjem-
mets Selskabsforening, så en sådan fandtes 
altså også. I 1917 tog man til Gamleborg og 
Fjældstâun i Paradisbakkerne, hvor den 
tidligere forstander for Bornholms Høj-
skole, N. P. Jensen, holdt Foredrag. I 1918 
tog man til Saltuna i Østermarie; i 1921 til 
Svaneke Nordskov, hvor N. P. Jensen igen 
holdt foredrag, denne gang om professor 
Madvig.
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»Komedie i Højskoleforeningen« står der bag på dette billede. Hvor man spillede dette stykke er uvist, men 
dilettantteater var en af de aktiviteter, man bød på på højskolehjemmene. Foto på Bornholms Museum. 

Foredragsmøderne fortsatte som før, 
men i en periode benyttede man sig især af 
lokale folk, især nogle af de lokale skole-
folk og præster samt højskoleforstander 
Andreas Hansen og ovenfor nævnte N. P. 
Jensen, efter at denne i 1915 var vendt til-
bage til Bornholm som leder af en ny real-
skole i Aakirkeby. Ligeledes medvirkede 
Kai Senstius, som i nogle år var lærer på 
højskolen og senere boede i Rønne, med 
musikalske indslag.

Indtil 1924 er protokollen imidlertid ik-
ke ført særlig udførligt med hensyn til mø-
derne, men af folk, hvis navn endnu er 
kendt, kan nævnes, at Martin Andersen 
Nexø holdt foredrag i oktober 1913. 

Formandsskifte

Ved generalforsamlingen 1924 var der en 
udskiftning i bestyrelsen, og som nyvalgt 
kom en 40 årig lærer ved realskolen ved 
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navn Anker Bjerre i bestyrelsen. Ved det 
efterfølgende konstituerende møde blev 
han også valgt til formand, og det skulle 
på længere sigt få vidtrækkende betydning 
for foreningen. Han fortsatte som for-
mand i 28 år til foreningen reelt ophørte i  
1952.

Det ses tydeligt, at han har påtaget sig at 
føre protokollen, og det blev gjort meget 
minutiøst både hvad angår referater af ge-
neralforsamlinger og bestyrelsesmøder 
samt lister over foreningens aktiviteter. 
For at give endnu et indtryk af det sidst-
nævnte gengives neden for hans første liste 
over virksomheden i regnskabsåret 1. april 
1924 til 31. marts 1925:

23. April: Foredrag af Teaterdirektør 
Adam Paulsen.

28. April: Foredrag af Pastor Herman 
Larsen.

2. Juli: Sommerudflugt til Klint. Højsko-
leforeningen havde indbudt Højskolens 
Elever som Gæster. Foredrag paa Klint af 
Forstander Aagaard.

15. Oktober: Afholdtes den ordinære 
Generalforsamling. Aftenen begyndte 
med Oplæsning ved Dr. C.U. Boesen.

23. Oktober: Foredrag af Inspektør Kr. 
Kristensen om Leo Tolstoi.

28. Oktober: Foredrag af Højskolefor-
stander Aagaard.

2. December: Oplæsning ved Doktor 
C.U. Boesen. P. E. Bentzen: »Diciplen«. 
Efter Oplæsningen: Underholdning: Sang, 
Musik, Duetsang af Lærerne H. Nielsen og 
A. Bjerre, ved Klaveret Fru Forstander 
Jensen. Derefter læste Dr. Boesen »Klods 
Hans« og sang et par Juleviser, ved Klave-
ret Frk. Agnes Boesen.

8. December: Foredrag af fhv. Højskole-
forstander Helge Hostrup om Digteren 
Carsten Hauch.

21. December: Juleoplæsning ved Dr. 
C.U. Boesen. Fuldt Hus !

17. Januar: Foredrag med Lysbilleder 
ved Dr. Krarup Nielsen. Emne: »Fra Sun-
daøerne til Moskva!«. Foredraget holdtes 
paa Teknisk Skoles Sal. Nexø Haandvær-
ker og Industriforening var Medindbyder.

3. Februar: Foredrag ved Magister Paul 
Rosenhoff »Kvækerne«. Emne: Praktisk 
Kristendom.

24. Februar: Foredrag af Valgmenig-
hedspræst Andreas Hansen. Emne: Svensk 
Aandsliv; særlig Erik Gustaf Geijer.

1. Marts: Foredrag af Professor Edv. 
Lehmann. Emne: Lykken: Hvem [?] er den 
lykkeligste.

16. Marts: Foredrag af Højskoleforstan-
der Aagaard. Emne: St. St. Blicher.

31. Marts: Foredrag med Lysbilleder ved 
Peter Freuchen. Emne: Den 5. Thule Eks-
pedition.

Som det ses medvirkede C. U. Boesen 
ved tre arrangementer. Sommerudflugten 
til Klint i Paradisbakkerne blev gentaget 
på samme måde de følgende fem år, hvor 
højskolepigerne var indbudt og Frode 
Aagaard holdt foredrag. Derimod var der 
en pause i fastelavnsfesterne, som først 
blev indført som fast tradition i 1928. Den 
udviklede sig til også at blive et stor ar-
rangement for børnene.

Mødevirksomheden fortsatte på samme 
vis de følgende mange år. I reglen lå antal-
let på omkring 15 pr. sæson, enkelte gange 
et lidt mindre antal, men andre gange stør-
re. Det største antal nåedes i 1929-30, hvor 
der var i alt 25 møder og sammenkomster.

Det vil inden for denne artikels rammer 
føre for vidt at redegøre nærmere for alle 
disse arrangementer, men de to gengivne 
lister giver forhåbentlig et godt indtryk af 
det. Samlet set i protokollerne virker det i 
hvert fald ganske imponerende, og det er 
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et meget bredt spektrum af emner, der blev 
behandlet af foredragsholderne.

Hvad angår andre udflugter, tog man i 
1932 igen til Hammeren, men denne gang 
med skib. Derefter tog man i årene 1933-
40 hvert år en lysttur til Christiansø. Men 
krigstiden satte nok en stopper for det det 
følgende år.

Det er ret vanskeligt at danne sig et ind-
tryk af, hvor mange medlemmer der var i 
højskoleforeningen, idet deres medlems-
bog og de ældste regnskabsbøger, hvori det 
ville være fremgået, gik tabt ved bombar-
dementet i 1945. Men med det program, 
man havde, må medlemstallet have været 
et ret betydeligt. Der nævnes intet sted no-
get konkret tal, men i et referat af et besty-
relsesmøde i 1919 er angivet en kontin-
gentindtægt på 443,65 kr. Ud fra de gæl-
dende kontingentsatser, vil et kvalificeret 
gæt lyder på omkring 275 medlemmer.

På en håndskrevet liste over medlem-
mer, som sandsynligvis stammer fra tiden 
efter 1945, opregnes knap 200 medlemmer 
i Nexø by. I de omkringliggende tre sogne 
- Pedersker er tilsyneladende gledet ud - 
ser der på den tid ud til at have været mel-
lem 30 og 40 i hvert sogn, så det samlede 
antal må have været omkring 300. Et gen-
nemsnit af kontingentindtægterne for åre-
ne 1945 til 1948 i en ny regnskabsbog viser 
da også et tal, som vil svare til dette antal 
medlemmer, men i årene efter falder denne 
indtægt betydeligt.

Trods det ret store antal medlemmer om-
kring 1945, var det dog sådan, at interessen 
for møderne i flere år havde været afta-
gende. Fra 1935 reducerede man antallet af 
arrangementer, først til 13, derefter med en 
nedadgående tendens så man havde otte i 
1940, for derefter at have mellem ni og el-
leve i nogle år, hvilket naturligvis havde 
noget med krigssituationen at gøre. Første 

gang formanden, Anker Bjerre, ved en ge-
neralforsamling nævner, at ». . .der havde 
knap været så stor tilslutning som tidligere 
. . .«, var i 1942; men det kunne have for-
skellige årsager - f. eks mørklægning - in-
gen private biler o.s.v. 

Højskolehjemmet sælges

Netop i 1942 var det, at bestyrelsen for ak-
tieselskabet besluttede at sælge højskole-
hjemmet til den daværende forpagter, 
Svend Aage Madsen, og efterfølgende op-
hævelse af aktieselskabet. Det fremgår af 
et par avisartikler7, hvor det blev slået ret 
stort op. Beslutningen blev fremlagt på en 
generalforsamling i selskabet den 2. marts 
1942. Om årsagen til det udtalte forman-
den, Ernst Kjærgaard bl. a. ifølge referatet:

»Naar man indenfor Bestyrelsen fore-
slaar at sælge Højskolehjemmet, er det 
ikke med Glæde, men det har vist sig, at 
Tiderne for at drive et Højskolehjem i den 
Aand, som det oprindeligt var tænkt, ikke 
er eller har været til Stede i flere Aar. De, 
der for mange Aar siden var med til at 
bygge dette Hjem, havde tænkt sig, at det 
skulde være et Samlingssted, særlig for By-
ens og Omegnens Ungdom, under gode og 
smukke Forhold, et Maal, som det har væ-
ret meget vanskeligt at fastholde«.

Han fortsatte med at se tilbage på de 30 
år, der var gået, og udtalte, at de havde haft 
mange forskellige værter, alt for mange, og 
mange af dem havde skuffet. Hver gang, 
de havde skullet skifte, havde de måttet 
skaffe nyt inventar samt foretage kostbare 

7  Der er ret fyldige artikler den 3. og 17. marts i både Born-
holms Avis og Bornholms Tidende, mens der kun er en ret 
kort omtale i Bornholms Social-Demokrat. Det tyder på, 
at pressen har været inviteret til generalforsamlingen, 
fordi man ønskede klare linjer omkring beslutningen i of-
fentligheden.
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vedligeholdelser, som det havde knebet 
med at skaffe de fornødne midler til. Han 
henviste endvidere til, at der nu var en god 
vært, og at hjemmet ellers var i god gænge, 
så det var et godt tidspunkt at afhænde det 
på for at få aktiekapitalen ind og endda 
med et lille overskud. Den nye ejer havde 
givet tilsagn om, at højskoleforeningen 
fortsat kunne bruge lokalerne.

Højskoleforeningens bestyrelse var ikke 
blevet orienteret om beslutningen, hvilket 
de ikke var tilfreds med. Der kom forskel-
lige udtalelser imod salget, men bestyrel-
sen står fast på beslutningen. Den skulle 
dog vedtages endelig på en efterfølgende 
generalforsamling, og det blev den på en 
ekstraordinær generalforsamling den 16. 
marts. Salget gav et overskud på 1.700,00 
kr., som i januar 1943 blev overdraget til 
højskoleforeningen efter forslag fra Holger 
Koefoed, Langedeby.

Svend Aage Madsen ændrede snart efter 
bygningens navn til Centralhotellet, og det 
kom til at fungere som sådant i mange år 
frem.

Højskoleforeningens sidste tid

For højskoleforeningen kom ejerskiftet af 
bygningen ikke til at betyde ret meget. Det 
lader til, at man kom overens med den nye 
ejer om fortsat at bruge lokalerne, men 
omvendt følte man sig friere stillet med 
hensyn til, hvor man ville holde sine ar-
rangementer. Langt de fleste blev dog fort-
sat holdt samme sted.

Nogle lidt særskilte træk fra foreningens 
sidste år skal kort nævnes. I begyndelsen 
af 1940 drøftede bestyrelsen under indtryk 
af krigssituationen, og særlig krigen i bro-
derlandet Finland, om man burde afstå fra 
at holde fastelavnsfest og i stedet holde en 
Finlandsaften, hvor man samlede penge 

ind til nødhjælp. Det blev bestemt, og der 
indkom 152 kr. til formålet, som blev afle-
veret til Røde Kors.

I slutningen af krigsårene og i årene der-
efter blev der fortaget flere pengeindsam-
linger, hvortil foreningen bidrog med et 
beløb. I efteråret 1944 var der således ind-
samling til bespisning af norske børn, der 
var kommet her til landet på midlertidigt 
ophold. Foreningen bidrog med 36 kr.

I efteråret 1947 var der indsamling til 
Sydslesvig, hvor foreningen bidrog med 
100 kr.

Endelig var der i foråret 1948 indsam-
ling til Vartov i København, hvor forenin-
gen også bidrog med 100 kr.

De voldsomme begivenheder med bom-
bardementet i maj 1945 har ikke sat sig 
direkte spor i protokollerne; kun dette, at 
foreningen i september modtog et bombe-
forsikringsbeløb på 520 kr.

Et træk af en helt anden art fra disse år 
var, at man i 1939, afholdt en sommerfest, 
som indledtes med en koncert med konge-
lig kammersanger Erik Sjøberg, der som 
bekendt var født og opvokset i Nexø. Han 
havde medvirket ved en tidligere lejlighed, 
men en tilsvarende sommerfest blev gen-
taget de følgende fire år, og igen engang i 
1947 sammen med kgl. skuespiller Alberth 
Luther. Man fornemmer, at disse sommer-
fester havde været meget vellykkede.

Ellers bestræbte man sig i disse år på at 
fortsatte som før, men som omtalt oven for 
måtte man i ledelsen konstatere, at en afta-
gende interesse gjorde sig gældende, især 
for foredragsmøderne, mens det gik noget 
bedre med de selskabelige sammenkom-
ster. Hvis man imidlertid havde håbet, at 
interessen ville blomstre op igen, efter at 
krigen var slut, blev man skuffet. 

I 1947-48 havde man kun syv arrange-
menter, og i de følgende år kun tre. Trods 
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fortsat mange medlemmer, som betalte 
kontingent, var foreningen så småt ved at 
sygne hen.

Formanden, Anker Bjerre, havde to gan-
ge tidligere bedt om at blive afløst som 
formand, men var begge gange blevet 
overtalt til at fortsætte. Da han i 1949 hav-
de været formand i 25 år, blev han ved ge-
neralforsamlingen behørigt takket for sin 
store indsats for foreningens trivsel af di-
rigenten, Niels Ejnar Jakobsen, Langede-
by, som endvidere udtalte, at man kunne 
takke lærer Bjerre for, at foreningen ikke 
for længst var gået ind.

50 års jubilæum

På samme generalforsamling måtte Bjerre 
erkende, at der ikke havde været afholdt så 
få møder og sammenkomster i mange år, 
og tilslutningen havde været ringe. Men 
han kom videre ind på, at foreningen to år 
efter, i 1951, kunne fejre 50 års jubilæum, 
da den blev stiftet den 13. juli 1901, og det 
ville være skønt, om foreningen kunne op-
leve denne dag og indbyde medlemmerne 
til en festlig sammenkomst.

I den følgende tid var der en sommerfest, 
hvor skuespillerinden Ellen Malberg un-
derholdt, og en fastelavnsfest i februar 
1951.

Eftersom der havde været så lidt aktivi-
tet, besluttede man på generalforsamlin-
gen i oktober samme år ikke at opkrævet 
kontingent, men derimod at indbyde til en 
stor jubilæumsfest. Denne fandt sted man-
dag den 19. november, hvor det var lykke-
des at få skuespilleren Henrik Malberg til 
at underholde. Festen blev skildret i alle tre 
aviser, hvor det bl. a. hedder, at den fik et 
overordentligt strålende forløb, og hvor 
270 medlemmer, unge og ældre, deltog. C. 
U. Boesen deltog ikke i festen, hvilket nok 

skyldtes alderdomssvækkelse, men han 
sendte et lykønskningstelegram.

Den 25. februar 1952 holdt man så igen 
en stor fastelavnsfest, som blev den sidste. 

Tidligere samme år havde man fra Euro-
pabevægelsens danske Råd fået tilbud om 
foredrag af forskellige fremtrædende folk 
om ’den stadig mere tvingende nødvendig-
hed af et nærmere samarbejde mellem 
Europas demokratiske stater’. Den 31. 
marts indbød man til et foredragsmøde 
med Dr. phil. Sven Henningsen om netop 
dette emne. Skuffende lyder kommenta-
ren, at der var kun få tilhørere, ca. 50.

I november samme år holdt man endnu 
en generalforsamling, og fulgte så at sige 
ritualet til punkt og prikke. 

Men derefter er der ingenting i protokol-
len. Foreningen var reelt ophørt uden at 
være formelt opløst. Anker Bjerre døde 
fem år senere, i 1957.

Der gik imidlertid 12 år frem til 1964, 
før sparekassen gjorde opmærksom på, at 
foreningen havde et pengebeløb stående, 
som så blev udbetalt og delvis brugt til at 
betale et par regninger. Men der gik endnu 
fem år, til marts 1969, før man formelt fik 
foreningen opløst. Det sidste mindre pen-
gebeløb og et lysbilledapparat blev over-
draget til Nexø Museumsforening. 

Konkluderende betragtninger

Som det fremgår af skildringen, er vi med 
hensyn til kildestof godt underrettet, hvad 
angår oprettelsen af de tre højskolehjem, 
men med hensyn til det videre forløb af 
deres virke sammen med de tilknyttede 
højskoleforeninger har vi for Rønnes og 
Aakirkebys vedkommende kun mangel-
fulde billeder af det gennem deres averte-
ring i aviserne. For Nexøs vedkommende 
har vi derimod ved deres forhandlingspro-
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Kattekongen fra den sidste fastelavnsfest i »Neksø og Omegns Højskoleforening« den 25/2 1952. Til venstre 
ses formanden, Anker Bjerre. Nexø Museum.

tokoller et næsten fuldstændigt billede af 
både højskolehjemmets og højskolefor-
eningens virke gennem hele det godt 50 år 
lange forløb.

Ved at sammenholde det meget fuld-
stændige billede fra Nexø med de brud-
stykkeagtige billeder fra de to andre ste-
der, giver det imidlertid anledning til at 
antage, at det i Rønne har formet sig på 
lignende måde som i Nexø i de første man-
ge år, og ligeledes, men nok i noget mindre 
grad i Aakirkeby. Det sidste sted havde 
man formentlig også en vis »konkurrence« 
med den nærliggende højskole, hvor der 
også holdtes en del offentlige foredrags-
møder. Hvor længe, det holdt ved de to 

steder, har vi ingen konkret viden om, men 
antagelig er det hørt op i løbet af 1930erne.

I forhold til det er forløbet i Nexø ret ene-
stående, idet man dér holdt ved omkring 
15 år mere, men nogle antydninger i refe-
raterne kunne tyde på, at det i særlig grad 
skyldtes en særdeles ihærdig indsats fra 
den sidste formand, Anker Bjerres, side, 
og sikkert med godt støtte fra C. U. Boe-
sen.

Højskolehjemmene og højskoleforenin-
gerne opstod i en tid, hvor der nærmest var 
en rivende udvikling i samfundet. Det 
gjaldt ikke mindst på det økonomiske om-
råde med industriens fremvækst og der-
med bybefolkningens stærke fremgang. 
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Men også indførelsen af politisk demo-
krati nogle årtier før bør nævnes.

I denne sammenhæng opstod der en lang 
række instanser, som lidt ironisk udtrykt 
havde til formål at gøre folk til bedre men-
nesker. Det ses tydeligt af den intense mø-
deaktivitet, der fandt sted i de sidste årtier 
af 1800årene. Det gælder f. eks. afholdsbe-
vægelsen, de mange kirkelige grupperinger, 
på det politiske plan forskellige partidan-
nelser med hver deres ideale visioner osv.

Højskolerne, og dermed højskolehjem-
mene og højskoleforeningerne, kan for så 
vidt godt ses i denne sammenhæng. De 
havde alle stor fremgang på denne tid, og 
lidt forenklet sagt var deres formål ved god 
folkelig oplysning at gøre folk bedre skik-
kede til et liv som mennesker og sam-
fundsborgere. Der var megen optimisme 
og begejstring omkring alt dette, hvilket 
tydeligt ses ved oprettelsen og indvielsen 
af de tre højskolehjem her på Bornholm.

Set i det historiske perspektiv må det 
dog vist siges, at de mennesker, der stod 
bag oprettelsen af disse kulturelle institu-
tioner, og var deres faste støtter i mange år, 
på længere sigt overvurderede menneskers 
trang til denne folkelige oplysning og den 
forædlede adfærd, som den forventedes at 
medføre. Det kneb med generationsskiftet 
i det lange løb, og derfor fik det en begræn-
set varighed. For så vidt kan mønsteret 
følges også for højskolernes vedkommen-
de. De nåede et højdepunkt med hensyn til 
elevtal omkring 1920, hvorefter der var en 
nedadgående tendens til det nåede mindre 
end 60 procent af det højeste i 1945. Nogle 
højskoler blev særlig hårdt ramt, deriblandt 
Bornholms Højskole. Forløbet med høj-
skolehjemmene bør nok ses i samme sam-
menhæng, men at de i nogle årtier har haft 
betydning for mange mennesker, er der 
næppe tvivl om.

Kildeangivelse:

Kilderne til denne artikel er meget spredte, og bl. a. 
derfor har jeg kun i begrænset omfang gjort brug 
af fodnoter. Det meste skulle da også fremgå af 
selve skildringen.

Til de indledende betragtninger: Roar Skovmand: 
Folkehøjskolen i Danmark 1841-1892. 1944 
(doktordisputats).

Desuden en artikel og nogle notitser i nogle årgan-
ge af Højskolebladet, som jeg tilfældigvis er i 
besiddelse af, især årgangene 1880, 1883 og 
1886.

De vigtigste kilder til oprettelsen af højskolehjem-
mene er artikler og notitser i Bornholms Tiden-
de, især i årgangene 1883, 1901 og 1912, men 
også hist og her i andre årgange.

Martin Andersen Nexø: For Lud og koldt Vand. 3. 
bind af hans erindringsværk. 1937.

I den forbindelse har jeg haft lidt inspiration fra 
Henrik Ydes doktordisputats: Det grundtvigske i 
Martin Andersen Nexøs liv. 1991.

Om forholdene i Rønne i sidste del af 1800-tallet: 
Niels Nielsen: En by vokser til. Skrevet sidst i 
1930erne, men først udgivet i 1959.

Til enkelte detaljer: Rønne Haandværker- og Indu-
striforenings jubilæumsbog. 1912.

Otto Bidstrup: Erindringsartikler i Jul på Born-
holm 1958 og 1959.

Arne Madsen: Artikel i Jul på Bornholm 1969.
Poul Harild: Artikel i Jul på Bornholm 1997.
Om enkeltpersoner har jeg haft gavn af diverse ma-

teriale vedrørende personer med tilknytning til 
Bornholms Højskole, men har i øvrigt også hen-
tet oplysninger fra kirkebøger og folketællingsli-
ster, og om enkelte ejendomsforhold også fra 
tinglysningsoptegnelser, alt sammen noget, der 
har kunnet hentes på Arkivalieronline på inter-
nettet.

Aakirkeby Lokalarkiv har leveret nogle billeder og 
andet materiale vedrørende højskolehjemmet 
dér.

Endelig skal nævnes det enestående kildestof som 
udgøres af forhandlingsprotokollerne, regn-
skabsbog fra 1945 og andet materiale for »Nek-
sø og Omegns Højskoleforening« samt en scrap-
bog med avisudklip om Nexø, som Nexø Muse-
um er i besiddelse af. Her skal lyde en tak til dets 
formand, Erik Gornitzka, for at have fundet dette 
materiale og velvilligt stillet det til rådighed.
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På Nexø nye kirkegård findes dette gravminde sat for ægteparret, K. A. Petersen og hustru Karoline. De har 
utvivlsomt har haft deres faste gang på højskolehjemmene, først nogle år i Rønne på samme tid, som Martin 
Andersen Nexø havde sin gang dér, (han omtaler K. A. Petersen i sine erindringer), og senere i mange år i 
Nexø. Det digt, der er gengivet nederst på stenen, forekommer at være et fint udtryk for det grundtvigske livs-
syn, som har præget familien, og som også har været bestemmende for livsstemningen på højskolehjemmene.
Kristian Andreas Petersen, født 1855, var stenhugger, udlært på F. F. Fischers værksted i Nexø, men blev se-
nere i hovedsagen journalist. Det fremgår af indskriften, at de fik seks døtre, hvoraf de mistede to som små og 
endnu én som voksen. Både K. A. Petersen og to af de overlevende døtre, Ingeborg og Elna, havde poetiske 
evner og skrev bl. a. digte og fortællinger. 

Forældrene døde med kun tre uger mellemrum i begyndelsen af 1929. Det er formodentlig Elna, gift Schöne, 
der under forældrenes navne og datoer har skrevet digtet på mindestenen. Det lyder som følger:

I TRO OG HAAB OG KÆRLIGHED
BLEV LIVET VIRKSOMT LEVET
EN SUM AF LIVETS HERLIGHED
ER OS TILBAGE BLEVET

TO DØTRE SMAA OG ENDNU EEN
GIK FORAN IND I DØDEN
TRE SATTE DENNE MINDESTEN
VENDT IMOD MORGENRØDEN
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Midt på den vestbornholmske klippekyst 
ligger fiskerlejet Vang. Gamle fiskerhuse, 
stenarbejderboliger, nyere villaer og som-
merhuse ligger idyllisk langs vejen, der fra 
havnen snor sig op over Vangbakkerne og 
ved de små sideveje. Vang kan meget vel 
have fået sit navn efter de frodige marker, 
der for de forbisejlende kom til syne oppe 
bag fiskerhusene, mellem Ringebakkernes 
og Slotslyngens lidt barskere natur. 

Første gang vi finder fiskerlejet nævnt er 
i et skattebrev, som kong Frederik 2. ud-
sendte den 2. april 1570 ved slutningen af 
den Nordiske Syvårskrig. Bornholmerne 
svarede i forvejen skat til Lübeckerne, der 
jo havde øen som len i tiden 1525-1576. 
Købstæderne skulle betale landsskatten i 
rede penge og fiskerlejerne levere saltet 
torsk i tønder. Hellig Peders (Helligpeder), 
Wegne (Vang) og Kosleye (Kaas, ved 
Askebækkens udløb mellem Gines Minde 

og Jons Kapel) skulle tilsammen yde en 
halv læst torsk, formentlig seks tønder.

Ved folketællingen i 1771 var der ti æg-
tepar i Vang, der alle levede af fiskeri. I 
1787 boede der ni »familier« med 18 voks-
ne og 17 børn og unge. Der var fire perso-
ner, der modtog offentlig bistand, to enker 
på henholdsvis 74 og 64 år, en ungkarl på 
80 år og en enlig mor på 30 år med en seks-
årig, uægte datter. Tiggeri var ulovlig, så 
bistanden bestod i, at det offentlige udsted-
te et betlerbrev, så det var lovligt at gå 
rundt og tigge på gårdene. U. Salchow 
skrev i sin Militærbeskrivelse over øen 
Bornholm, udarbejdet 1813-14: »Fiskerleje 

Kapitler af fiskerlejet  
Vangs historie

Af Jørn Uffe Hansen

Jørn Uffe Hansen har næsten altid boet  
i Rutsker Sogn og har hele livet været  
optaget især af sognets og Nordbornholms 
historie, men også af Bornholms historie 
generelt. Jørn Uffe har i over 30 år været 
medlem af bestyrelserne i Bornholms  
Historiske Samfund og Foreningen  
Bornholm. 

t Udsigt over Krakken og Vang 2013. Min ejendom 
Krakdal er den midterste af de tre nederst i billedet. 
Foto Jørn Uffe Hansen.
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haves i Sognet egentligen kuns Eet, Wang 
kaldet, som ligger til Søen N. for Kirken og 
bestaaer af 7 Huse, hvortil kuns hører en 
liden Lykke, men ingen Avlsbrug, ingen 
Heste; kuns en koe og nogle Faar holdes 
af nogle Indvaanere«. Han skrev også, at 
der lå en ege og otte mindre fiskerbåde i 
Vang, og at Vangbeck (Ringebækken) 
drev en vandmølle. Efter en rejse på Born-
holm i 1815 skrev Rawert og Garlieb: »Ved 
Ringebjergets nordlige Fod ligger det 
smukke Fiskerleie Wang, med 16 Huse og 

Familier. Fiskerne skulle her, liig dem ved 
Tein, staae sig bedre, dersom noget af Ud-
marken var tillagt dem til en Koes Græs-
ning. Nu maa de søge dette hos Bonden, og 
til Gjendgjeld gjøre Dagsarbejde, hvilket 
ofte kan indtræffe i den heldigste Fisketid«. 
Vangboerne fik i 1855 del i udmarken, li-
gesom de allerede i 1816 begyndte at købe 
udstykkede jordlodder oven for Vang, men 
herom senere. I den sidste beskrivelse må 
der også være talt huse med, som var belig-
gende i Vangs omegn.

Vang set fra nord 1889-1896. Fra venstre: Svarts ejendom (Femmasteren) med lavereliggende ladebygning, 
Jacob Mogensens ejendom fra 1896, Toldbygningen (det grundmurede hus) og fisker og kadrejer Hans Holms 
bindingsværksejendom (Vang 62A), midt i billedet. Foto Bendt Kjøller. Bornholms Museum.
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Bronzealderfolket, der boede ovenfor 
Vang, lavede skålformede helleristninger, 
men der er aldrig fundet skibsbilleder efter 
dem, som på Nordbornholm, hvor man så 
havet mod øst. Men der er ingen tvivl om, 
at Vang har haft betydning som anløbssted 
for skibe langt tilbage i tiden. Ved udgrav-
ning i 1994, til en kælder under ejendom-
men kaldet Femmasteren, blev der to me-
ter under guldniveau fundet potteskår fra 
både jernalder og vikingetid. Der er dog 
ikke foretaget arkæologiske undersøgelser, 

som bekræfter bebyggelser nedenfor bak-
kerne i disse perioder. 

Havnen

På Hammers Kort 1746-50 er antydet en 
lille naturhavn, formentlig med en stenfor-
kastning til læ for vestenvinden. Man ved, 
at der har været tre mindre naturhavne for 
ophaling af både, Boels havn og Ola Niels 
havn lidt syd for Vang og nordpå Pær Tru-
els havn, der var et yndet badested i min 

Fisker Hans Holms hus (nu Vang 60A). Typisk hus fra før 1800 med beboelse og stald. Herfra drev Holm  
kadrejeri og efter sigende lidt smugkro. Foto formentlig H.P. Jacobsen, Allinge o. 1910. Bornholms Museum.
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barndom. Omkring 1870 blev det første 
havnebassin bygget for 7-8.000 kr. men på 
grund af fiskeriets store fremgang blev 
pladsen her snart for lille. I 1889 ansøgte 
man staten om et lån på 36.000 kr. til ud-
videlse og forbedring, men uden resultat. 
Den bornholmske folketingsmand Marcus 
Blem (1848-1915) støttede projektet og 
sagde: »Det er et af vore største Fiskerle-
jer, der er 25-30 Fiskere, der have en Snes 
Baade, men de have ikke Plads til alle 
Baadene; under en Østenstorm, naar der 
kommer flere Fiskere fra Nabolejerne, ere 
de nødte til at trække de halve Baade paa 
Land. De leve under meget uheldige For-
hold, saa det vilde være heldigt, om de 
kunde faae dette Laan«.1 

Først i 1898, efter at Stenværket var etab-

leret, blev havnen udvidet til sin nuværen-
de størrelse. Stenarbejderne stillede sig 
som garanter for lån, fiskerne ydede 18 
dages gratis arbejde og landmændene oven 
for Vang udførte gratis kørsel. Da arbejdet 
var færdigt, havde havnen en gæld på 
9.845,03 kr. I 1905 blev der, af hensyn til 
de skonneter der udskibede granit, foreta-
get en uddybning af havnen og forstærk-
ning af moleværkerne. Der var ydet et til-
skud på 26.500 kr. til arbejdet, som sten-
værksejer Jacob Mogensen havde fået i 
entreprice. Mogensen havde selv tre skibe 
i søen. I 1940erne blev den søndre mole 
forlænget med et nyt molehoved, og i dag 

Vang Havn 1903. Helt til venstre ses Sølyst, Vang 60, under opførelse. Bygherre var senere stenværksbestyrer 
Oluf Olsen, kaldet »Vangekongen«. Foto i privateje.

1  Bornholmske Samlinger 1.rk. bd. 26. s. 252.
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tjener havnen nærmest som Marina, med 
plads til omkring 30 lystsejlere.

Toldbygningen

Ordet kadrej har vi, som så mange andre 
maritime udtryk, fra Holland, og kadrejeri 
betegner en fra »småbåde drevet handel 
med forbipasserende skibe eller ankerlig-
gere«.2 Fra land udførtes varer som fx. lev-
nedsmidler, tobak, brændevin og strikkede 
uldvarer, og betalingen kunne være gam-
melt tovværk eller gamle sejl, og måske 
trælast, korn eller kul, men sjældent rede 
penge. Højdepunktet for kadrejhandelen lå 

i sejlskibstiden, da de ofte langvarige rej-
ser og dårlige opbevaringsforhold for pro-
vianten skabte særligt gode afsætningsmu-
ligheder om bord i skibene. Hvor langt 
tilbage i tiden vangboerne har drevet ka-
drejeri vides ikke, men op gennem 1800tal-
let har det været et væsentligt supplement 
til fiskeriet.

Toldmæssigt hørte kadrejeriet under de 
generelle regler for ind- og udførsel af va-
rer. Helt op til 1840erne synes kadrejeriet 
omkring Bornholm at være foregået nær-
mest ubemærket, hvilket kan skyldes, at 
den lokale toldbevogtning var meget svag. 
I Rønne og Nexø havde der længe været 
faste toldsteder, og i 1841 blev disse også 
oprettet i de andre søkøbstæder med ud-
nævnte toldkontrollører. Man ansatte en 

Havnepladsen o. 1900. Fra højre: Længe med stenværkets kontor og hestestald, Jacob Mogensens bolig med 
kvist, Madam Svarts hus (Femmasteren) og bag træet den tidl. Toldbygning. Foto Bendt Kjøller, Allinge. 
Bornholms Museum.

2  Kilde: Bodil Tornehave: Fra Sise til Moms, 1981.
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klareringsbetjent i Gudhjem og en strand-
toldbetjent i Boderne, hvorfra der blev ud-
skibet Limensgadecement. I 1845 blev 
toldvæsenet, fra højere sted, pålagt at 
skærpe kontrollen: »Da den Måde, hvorpå 
den af Fiskerne og Kystboerne på Born-
holm førende Kadreihandel hidtil har væ-
ret dreven, kan give Anledning til Ind-
smugling«. Kadrejbådene skulle nu indre-
gistreres og have det tildelte registrerings-
mærke, bestående af et bogstav og et løbe-
nummer, påmalet begge sider af forstæv-
nen og sejlet. Da Vang hørte under Allinge 
toldsted var bogstavet et D. Senere fik bå-
den udstedt et patent/bevis på registrering, 
som skulle forevises tolderne på forlan-
gende. Bådene skulle efter kadrejeri an-

løbe nærmeste toldsted for klarering, dvs. 
Allinge eller Hasle, og blev de taget for 
overtrædelse af toldreglerne, mistede de 
deres kadrejbevilling. Alt dette var særde-
les ubekvemt for vangboerne, især da fi-
skeriet og kadrejhandelen tog et opsving i 
1850erne. Der blev derfor fra Vang arbej-
det ihærdigt på at få et toldsted på havnen, 
og da udskibningen af Limensgadecemen-
ten samtidig blev flyttet til Rønne, kunne 
»toldassistenten« i Boderne flyttes til 
Vang.

I 1862 dannede de 12 grundejere »Inte-
ressentskabet for Toldbygningen i Vang« 
med hver 1/12 part, og opførte et femfags 
hus på havnen, som toldvæsenet lejede til 
bolig for toldassistenten. Huset var grund-

Fotografi fra første halvdel af 1920erne. De fem forreste er fiskere, der deltog i kadrejfiskeri i Vang i deres 
yngre dage. Fra venstre Hans Holm, Peter Thiesen, Jørgen Holm, Niels Jensen og Hans Pedersen. Foto for-
mentlig Alfred Kjøller, Allinge. Bornholms Museum.
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muret med stråtag og havde fuld kælder. 
Denne var delt i to rum, med direkte ad-
gang fra havnen, beregnet for opbevaring 
af toldpligtige varer. Der var gitter for vin-
duerne for at forhindre indbrud. Huset blev 
brandtakseret til 1.010 Rigsdaler den 28. 
juli 1862. I løbet af 1880erne aftog kadre-
jeriet kraftigt, dampskibenes tid var godt 
begyndt, og stenindustrien på Hammeren 
voksede. Da man i 1892 anlagde Hammer-
havnen til udskibning af granit, blev told-
assistenten flyttet fra Vang og dertil, og 
gårdejer Jørgen Kofoed Dam, Tuleborg, 
blev ansat som toldopsynsmand i Vang. 
Skibsfører Peter Holm, søn af Chresten 
Andersen Holm, der boede i det nuværen-
de Vang 46, byggede i 1902 huset, det nu-

værende Vang 83. Han overtog formentlig 
samtidig hvervet som toldopsynsmand, og 
ved folketællingen 1911 ses, at han da også 
var havnefoged og brevsamler. Huset fun-
gerede som brevsamlingssted, et lille post-
kontor. Da Peter Holm døde i 1927 overtog 
sønnen Andreas Stub Holm alle faderens 
hverv, og tre år efter købte han huset af sin 
mor. Brevsamlingsstedet blev nedlagt i 
1973 og stillingen som toldopsynsmand 
blev formentlig nedlagt året efter.

Toldbygningen blev i 1896 solgt til fisker 
Hans Pedersen. Ved Pedersens død i 1955 
solgte hans enke huset til Rutsker Kom-
mune, der kort efter nedrev det i forbin-
delse med udvidelse af vejen ned gennem 
Vang.  På et tidspunkt under krigen 1940-

Vang først i 1890erne. Vippebrønden var Vangs hovedvandforsyning. Huset i midten (nu Vang 48) blev kaldt 
»Banken«, efter sigende fordi ejeren opbevarede fiskernes pengepunge mens de var på havet. Bendt Kjøller, 
Allinge. Bornholms Museum.
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1945 blev der etableret en »skærm« en lille 
meter foran husets kælder, dækkende døre 
og vinduer, en 60-70 cm bred kasse af tøm-
mer opfyldt med skærver og stenmel. For-
mentlig har kælderen, i tilfælde af fjendt-
ligt angreb på havnen, været tilflugtsrum 
for beboere, der befandt sig i havneområ-
det. Endvidere kan nævnes, at da alle fi-
skerbåde i 1900 skulle have påmalet det 
kendte registreringsmærke med RØ eller 
SE + løbenummer, var der 10 både i Vang, 
der stadig bar det gamle kadrejmærke.

Stenværksejer Mogensen og  
stenbrydning i Vang 

I 1896 købte Jacob Mogensen (1858-1932) 
ejendommen matr. nr. 107, Vang 99, og 
startede stenbrydning på et lejet, kystnært 
areal på Store Ringebakke. Denne driftige 
mand etablerede en virksomhed, der fuld-
stændig ændrede forholdene i det lille fi-
skerleje. Mogensen begyndte som 20-årig 
at lære stenhuggerfaget i Rønne og Allin-
ge. Da han var udlært, huggede og solgte 

Tipvognssporet fra bruddet Klondyke på Ringe til stenbanen på Vang Havn o. 1900. Foto Bendt Kjøller. Born-
holms Museum.
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han gravsten m.m. på forældrenes ejendom 
i Nylars. I 1886 startede han et stenhug-
geri i Rønne ved Svanekevej/Pingels Alle.3 
Sammen med ingeniør Fagerlund fik han 
en leverance af bygningssten til Køben-
havns Rådhus, der opførtes i årene 1893-
1905. Joachim Fagerlund (1859-1933, fra 
1900 til 1929 driftschef ved De Bornholm-
ske Jernbaner), havde i årene 1892-1900 et 
stenhuggeri ved Allinge. De leverede råd-
husets granitsokkel, hovedtrappen, sten til 
den kunstneriske udsmykning m.m. Jacob 
Mogensen solgte i 1895 stenbanen i Rønne 

til De Forenede Granitbrud. Hans interes-
se i granitudvinding på Nordbornholm ses 
ved, at han i 1891 havde lejet et areal på 
Borrelyngen i Rutsker for en periode af 30 
år.

I Vang blev der på forstranden anlagt et 
blok- og tipvognsspor ud til stenbruddet på 
Ringe, som snart fik navnet »Klondyke« 
(udtaltes klondyk af vangboerne). På stig-
ningen op til bruddet var sporet dobbelt, så 
en læsset vogn kunne trække en tom vogn 
op, reguleret af en bremseanordning. Gra-
nitblokkene blev kørt til forarbejdning på 
havnepladsen og snart blev der arbejde for 
omkring 60 mand i Vang Stenhuggeri. Ja-
cob Mogensen ville gerne udvide virksom-3  www.roennebyarkiv.com.

Huggeskuret i Vang o. 1921. Bageste række fra venstre: Peter Carlsson, Georg Hansen (min farfar), Enok 
Mogensen, Frederik Ipsen, Harald Hansen (min far), Hans Svarth, Walther Carlsson, Nils Vilhelm Månsson, 
Thorvald Ipsen og Alfred Holmgren. Siddende på blokvognen fra venstre: Janus Jensen, Kristian Ipsen, Al-
bert Olsen (søn af stenværksbestyrer Oluf Olsen) og Kristian Dick. Ukendt fotograf. Privateje.           
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heden, og for at skaffe kapital, indgik han 
i et kompagniskab, som dog ikke blev til 
gavn for ham, idet hans kompagnon døde 
og efterlod sig et insolvent bo, så Mogen-
sen måtte indfri vekselgæld for 35.000 kr. 
I 1905 ødelagde to storme tipvognssporet 
og havet brød ind i havnen, som var under 
uddybning med Mogensen som entrepre-
nør. Han måtte i 1906 sælge sit stenværk, 
som han havde investeret 140.000 kr. i, til 
C. Wienbergs Stenhuggerier for 80.000 kr. 
Jacob Mogensen og fru Karen købte Enes-
gård, som de omdannede til Hotel Jons 
Kapel.

Da genopbygningen af Christiansborg 
Slot, efter branden i 1884, blev påbegyndt 
i 1907 og varede hen ved tre årtier, fik sten-
værket i Vang en stor leverance af byg-
ningssten hertil. Nu var der arbejde til 100 

mand eller flere. En stenhugger fik udleve-
ret en granitblok og tegning eller model af 
det emne, der skulle leveres, et arbejde der 
kunne tage op til 14 dage. Hvis der skete 
en fejl eller uheld, så emnet blev kasseret, 
fik stenhuggeren ingen løn. En del af disse 
kasserede sten, blev i 1983 samlet ved hav-
nen, som et »monument« til minde om 
stenhuggerne i Vang. 

Firmaet Holm og Strøyberg købte sten-
værket i 1911. Da sporet til Klondyke var 
for sårbart, var man begyndt at bryde gra-
nit i Strandbjerget godt 300 meter syd for 
havnen. Her blev der i 1920 opført et mo-
torhus med dieselmotor samt luftkompres-
sor og året efter et knuseværk til skærve-
produktion. I 1922 fik man faldhamre til 
fremstilling af brosten og chaussesten. Da 
granitten i Strandbjerget ikke var af særlig 

Indvielse af stenhuggermonumentet i 1983. Fra venstre: Ancher Hansen (min farbror), stenværksbestyrer o. 
1940 - 1967, oberst Ib Jersing og skoleinspektør Jens Peter Jensen. Foto Algot, Bornholms Tidende, 21. april 
1983. Bornholms Museum.



KAPITLER AF FISKERLEJET VANGS HISTORIE

177

god kvalitet, startede man brydning i 
Tværdalen, lavningen mellem Store og 
Lille Ringebakke. Herfra blev granitten 
også sendt ned til det gamle spor ved hjælp 
af en »bremse«. Rundt om på stenværkets 
arealer på »Ringe«, fik grupper på to-tre 
mand lov til at oprette små stenbrud, hvor 
de hovedsagelig lavede kantsten, som de 
»solgte« til Værket, der havde lagt tryk-
luftledninger ud til deres værktøj. Da der 
blev købt en lastbil til at transportere gra-
nitten, startede man igen brydning i Klon-
dyke, hvor den bedste granit fandtes.

I 1944 skiftede firmaet navn til De Dan-
ske Granitbrud, stadig med Holm som di-
rektør, og ved salget i 1967 til Vang Granit, 
var det endnu i familiens eje. Vang Granit 
havde i Tværdalen, indtil 1975, en skærve-
produktion, som blev udskibet ved en »pi-
er« via et transportbånd. Senere overtog 
ejeren af Almebruddet, Hasle Granit, 
Tværdalen og leverede bl.a. sten ved byg-
ningen af Storebæltsbroen. Nu er begge 
brud nedlagt og omdannes til et rekreativt 
område.4

Familien Svart og Femmasteren

Det ene af de syv huse, som Vang bestod 
af i 1700tallet, er det vi kender som Fem-
masteren, Vang 91 m.fl. Husene fra den-
gang havde stuehus og lade/stald i forlæn-
gelse af hinanden, og i dette hus lå laden i 
den sydvestlige ende, forskudt i et lavere 
niveau. Thorvald Svart og hustru Cecilie 
Marie købte huset i 1876 og indrettede en 
lille høkerhandel i beboelsen. Huset havde 
en samlet længde af 10 fag og blev brand-

vurderet til 1.780 kr. Efter få års ejertid 
blev der føjet et par fag til den nordøstlige 
ende, hvor der blev indrettet en ny stald. 
Thorvald Svart var handicappet af en lam-
melse i benene, men efter sigende bevæ-
gede han sig rundt ved hjælp af et »sidde-
bræt« og stærke arme. Udover at passe 
forretningen indbandt han bøger, for en 
pris af omkring 50 øre pr. bog, bl.a. for 
Rutsker Læseforening, som var stiftet i 
1871.

Thorvald Svart døde i 1896 kun 50 år 
gammel. Tidligere samme år havde Jacob 
Mogensen købt naboejendommen, Vang 
99, og var i fuld gang med at etablere Sten-
værket. Mange af de stenhuggere, som nu 
søgte til Vang, var ungkarle og en del 
svenskere kom hertil, så der opstod snart 
et behov for steder, hvor man kunne få kost 
og logi. Dette så fru Svart muligheder i, så 
allerede året efter var den gamle lade fjer-
net og en seks-fags tilbygning med under-
etage opført, hvori hun etablerede en be-
værtervirksomhed. Brugsforeningen, som 
startede i 1898, blev en hård konkurrent til 
hende, bl.a. fordi uddeler Colberg bedre 
kunne yde kredit om vinteren, hvor sten-
værket lå stille, så allerede året efter luk-
kede fru Svart sin lille købmandsforret-
ning. Hendes næste projekt blev at fjerne 
stalden og få opført en fem-fags tilbyg-
ning. Den stod færdig i 1901, og huset var 
nu oppe på sine 17 fag og blev brandvur-
deret til 8.750 kr.

Spisestuen, kaldet Madam Svarts Sal, 
blev også benyttet som mødelokale, og her 
stiftede stenhuggerne m.fl. i 1902 Social-
demokratisk Forbund for Vang og Omegn. 
Når denne og andre foreninger holdt som-
merfest og møder på festpladsen i Ringe-
dalen, læssede Madam Svart trillebøren, 
og drog derop for at sælge kaffe, øl og 
brændevin. Hun var også i besiddelse af et 

4  Kilde: H.P. Jensen: Granit-Industriens Udvikling paa 
Bornholm. Bornholmske Samlinger 2.rk. bd. 18, udg. 
1985, s. 37 ff.
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par rifler, som blev benyttet til præmie-
skydning på en skydebane i dalen. Da 
mange af Vangboerne var afholdsfolk, var 
der undertiden flertal for, at bestyrelsen 
selv skulle stå for serveringen, for at undgå 
Madam Svarts stærke drikke. 1. juli 1911 
overdrog fru Svart ejendommen til sønnen 
Hans Peter, og hun døde tre uger efter i en 
alder af 64 år. I 1921 overtog Stenværket 
ejendommen og indrettede seks arbejder-
boliger heri, den ene i underetagen, og med 
sine fem skorstene fik den sit navn. Og vel 
minder Femmasteren om Stenværkets be-
tydning for Vang, men nok så meget står 
den som et minde om den driftige kone 
Madam Svart.

Familien Pedersen og  
Claus Johansen5

En dag i året 1924 bankede det på døren til 
husmandshjemmet Birkely i Krakken oven 
for Vang, Nørre Krak 5. Her boede ar-
bejdsmand Anton Pedersen med hustruen 
Oline samt børnene Aksel, Thora og lille 
Inger. Da Oline lukkede op, stod der en 
mand, som høfligt lettede på sin bredskyg-
gede hat og på sit milde sjællandske mål 
spurgte, om fruen mon manglede noget i 
børstevarer, træskeer eller andet, som han 
gik rundt og solgte. Børsterne havde han 
selv bundet. Om han fik solgt noget vides 
ikke, men han fik da spurgt, om han kunne 
få lov at tilbringe natten på deres høloft. 
Det kunne Oline ikke umiddelbart sige ja 
til, men hvis han ville vente til Anton kom 
hjem, kunne hun da lave en kop kaffe til 
ham imens. Manden var kunstmaleren 
Claus Johansen. Familien Pedersen havde 
tidligere haft en logerende i huset, ved fol-
ketællingen i 1921 var det Peter Klausen 
fra Vang, så det blev aftalt, at Claus kunne 
flytte ind for en tid. At han skulle være 
nært knyttet til denne familie resten af sit 
liv, kunne ingen forudse, men sådan blev 
det.

Claus Johansen var født den 27. septem-
ber 1877 i Aagerup ved Holbæk, søn af 
husmand og fisker Hans Johansen og hu-
struen Ane Margrethe. En måned før 
Claus fyldte seks år mistede han sin mor, 
hun døde i barselsseng med sit 13. barn, en 
pige, der blev døbt på moderens begravel-
sesdag og fik moderens navn, men døde 
kun syv uger gammel. Da faderen havde 

5  Mine kilder: egne oplevelser, en scrapbog med beretning 
af Oswald J. Nielsen med breve fra Claus Johansens  
søster, Karen Andersen, i privateje. (Se også litteratur- 
listen).

Femmasteren efter 1901 og hvis det er madam 
Svart der står i døren, (kan ikke bekræftes) er det 
før 1911 hvor hun dør. Foto formentlig H.P. Jacob-
sen, o. 1910. Bornholms Museum.
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svært ved at forsørge hele sin børneflok, 
fik Claus som otteårig plads på en gård 
som vogterdreng. Hans skolegang bar 
præg af, at man dengang tillod, at når der 
var brug for børnenes arbejdskraft, holdt 
man dem hjemme fra skole. Da Claus var 
14 år kom han i malerlære i Borup ved 
Ringsted, og fik som den eneste af søsken-
deflokken en håndværkeruddannelse. Det 
var her, under sin fireårige læretid. han 
fandt ud af, at han også kunne male bille-
der. Engang var han kommet hjem med et 
landskabsmaleri og et billede af et hunde-
hoved. Han rejste til København og arbej-
dede som malersvend, men under den 
store look-out i 1899, som varede i 3½ må-

ned, kunne han som arbejdsløs ikke læn-
gere betale for sit ophold. Hans syv år æl-
dre søster Karen sendte ham penge, så han 
kunne rejse til Holbæk, for at bo hos hende 
og hendes mand. Claus fik arbejde hos en 
malermester her, som værdsatte hans dyg-
tighed og sikkerhed på hånden til alt finere 
arbejde.

Senere flyttede søsteren og hendes mand 
til København og Claus fulgte med. Her 
lærte han en tryllekunstner at kende, og i 
perioder rejste han med ham rundt og op-
trådte som hurtigmaler. Søsteren skriver i 
et brev, at Claus kunne fremstille klude-
malerier af stor skønhed, vel en slags col-
lager af oplimede tøjstykker, og at han 
syede billeder af hårsilke, som var på mode 
dengang. Søsteren fortæller også, at han 
frekventerede Kunstakademiet, men erin-
drede ikke hvor længe, formentlig var det 
ikke noget for ham, og noget afgangsbevis 
har det ikke ført til, Claus blev betragtet 
som autodidakt. Søsteren skriver, at det 
var efter et par studieture i Sverige og Nor-
ge hans egentlige malerivirksomhed be-
gyndte.

Omkring 1914 tog han en tur til Born-
holm og fandt, som så mange andre male-
re, øens natur særpræget. Da han kom til-
bage, havde han sagt: »Bornholm må jeg 
til igen«. Søsteren skriver, at indtil Claus 
bosatte sig hos Anton Pedersens, havde 
han sit hjem hos hende og hendes mand i 
København, men at han ofte har været på 
Bornholm i denne tiårsperiode, vidner bil-
ledmotiver og -dateringer om.

Men tilbage til Birkely hvor Claus boede 
i fire år, indtil Anton Pedersen i 1928 køb-
te Fædres Minde, Vang 28, og flyttede der-
ned. Stuehuset indeholdt to mindre lejlig-
heder, hvoraf den ene var udlejet, så plad-
sen var trang, nu var sønnen Henry også 
kommet til. Men på bakken, på den anden 

Svarts kvittering for indbinding af bøger for Rut-
sker Læseforening i 1874. Privateje. 
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side af vejen, Vang 25, boede Antons bror 
Richard Pedersen med hustruen Marie og 
sønnen Knud. De boede til leje, men havde 
hele huset til rådighed, så her fik Claus et 
værelse, og herfra var der jo ikke langt 
over til Olines kødgryder. På Fædres Min-
de havde Anton et par heste, som han an-
vendte i sit landbrug og til vognmandskør-
sel. Allerede året efter blev ejendommen 
solgt til Erik Nielsen, og familien lejede 
sig ind i den underste del af To-etagen, 
Vang 87. Da de flyttede var Oline højgra-
vid og hernede fødte hun Evald, ved hvis 
dåb Claus Johansen stod fadder. Anton 
beholdt sine heste, fik dem opstaldet hos 
Peter Kjøller, Vang 79, og fortsatte sin 
fragtkørsel. Peter Kjøller købte i 1908 køb-

mandsforretningen af Holger Colberg og 
drev selv i en årrække vognmandskørsel. 
Nu havde Kjøllers etableret afholdsrestau-
rant i ejendommen.

I december 1929 købte møller Jens 
Holm, Bymøllen, huset Højvang, Vang 27, 
og flyttede derned sammen med sin søster 
Anna, som holdt hus for ham. Da Jens 
endnu ikke havde fået solgt møllen, fik han 
Anton Pedersen til at bestyre mølleriet for 
sig. Anton havde som 15-årig fået plads 
som medhjælper på Bymøllen, så han 
kendte arbejdsgangen, og senere havde 
han været ansat på Nymølle i Allinge. Det 
fremgår af folketællingen i 1916, at Oline 
og sønnen Aksel boede på Bymøllen, 
mens Anton gjorde militærtjeneste som 

Bymøllen i Rutsker ca. 1900-1908. Drengene er ukendte, møller Jens Holm, hans søster Anna og deres mor 
Janusine, som døde i 1908. Ukendt fotograf. Bornholms Museum.
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garderhusar i Næstved. Det ses også at Ri-
chard Pedersen, som 13-årig, boede hos 
Jens og Anna. Da familien nu flyttede til 
Bymøllen fulgte Claus og hestene med, og 
Anton lavede en »skrårute«, så husmæn-
dene og folk med en gris ikke længere be-
høvede at bringe sæden til møllen på tril-
lebør eller under cykelstangen.

Bymøllen blev solgt til Knud Rasmussen 
i januar 1931 og der blev igen holdt flytte-
dag. Den ene af Vangeværkets kuske, Ju-
lius Jørgensen, havde fået sin ene fod læ-
deret under en tipvogn og var sygemeldt i 
længere tid, så der var brug for en mand 
med forstand på heste, og det havde Anton, 
som først blev kusk og senere stenarbejder. 
Familien flyttede ned i en af lejlighederne 
i Femmasteren, Vang 91 m.fl., hvor der 
kun var en stue, soveværelse og køkken, 

men der var et ledigt rum i To-etagen, som 
Claus kunne flytte ind i. Når Claus rejste 
over for at besøge sin familie, tog han ger-
ne med stenskuderne fra Vang, men, skri-
ver hans søster, han blev som regel altid 
søsyg.  

I 1934 købte Anton, som flere andre, en 
byggegrund fra Fædres Minde og byggede 
sig et nyt hus deroppe, Vang 43. De to æld-
ste børn var flyttet hjemmefra, men Vilner 
var kommet til, og nu valgte Claus at ind-
rette sig oppe på loftet under tegltaget. 
Herfra havde han udsigt mod Hammeren 
og så motivet, som han gengav i maleriet 
»Udsigt ved Vang« med husene, der den-
gang hed Gretes Minde og Ingrids Minde, 
Paradisvej 3 og 13. Efter kun to år i det nye 
hus flyttede Anton og Oline til Rosenlund 
ved Torpebakkerne, Torpevej 20, en ejen-

Claus Johansen malede o. 1934 udsigten fra loftet i Anton Pedersens nye hus (Vang 43), hvor Claus boede. 
Privateje.
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dom, hvor Olines forældre tidligere havde 
boet. Her flyttede Claus også med op og 
installerede sig på det bare loft, han skulle 
op ad en trappe i loen, forbi sædbunkerne 
og hen til skorstenen, hvor hans seng stod. 
Her var lidt lunt, når der blev fyret neden-
under. Han var med til at bekoste, at strå-
taget blev udskiftet med pandeplader, og at 
der senere blev lavet et loftkammer til 
ham. Her på Rosenlund fik Claus lov til at 
leve sine sidste syv år i en stille og rolig 
tilværelse, som passede ham så godt. Han 
gik til hånde så vidt hans kræfter rakte og 
på sin enkle og ærlige måde malede det 
landskab, der omgav ham og som han 
holdt så meget af.

Claus Johansen døde på sygehuset i 

Rønne den 21. oktober 1943, 66 år gam-
mel. Få dage før han døde, besøgte en af 
hans venner ham og under samtalen sagde 
vennen: »Du har alligevel døjet en hel del 
ondt i dit liv, Claus«, men da så Claus for-
bavset op på ham og sagde med overbevis-
ning i stemmen: »Nej, jeg har altid haft det 
godt«.

Claus lod ismer være ismer og malede 
motiverne, som han nu engang så dem - 
han var bare sig selv - og derfor er det glæ-
deligt for os, der husker Claus, at Born-
holms Kunstmuseum har ladet ham få sit 
eget rum, hvor man omgivet af hans bil-
leder kan mindes ham, som den rare og 
beskedne mand han var.

Udsigt mod vest fra Torpebakkerne. Ejendommen midt i billedet, med gråt tag mellem to sorte gavle, er Ro-
senlund, hvor Claus Johansen boede i sine sidste år. Privateje.
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Udmarken - omegnen »Oven Vang« 

I 1855 fik de 12 ejendomsbesiddere/grund-
ejere i Vang og nærmeste omegn, ved Ar-
vefæste og Skødebrev fra Staten, overdra-
get ca. 25 tdr.l. eller ca. 13,8 ha. af Ringe-
marken som fælleseje. Fra umindelige ti-
der havde Bornholms befolkning haft en 
vis brugsret over øens udmarksjorder til 
afgræsning (afgnavning af ny trævækst), 
lyngrivning og tørveskær m.m., uden at 
der var noget bestemt ejendomsforhold. 
Men ved landstingsdomme i årene 1714-
1716 blev det fastslået, at ejendomsretten 
tilkom Staten, eller Kronen, som det den-
gang kaldtes, Kongen ejede alt øde!

Meget af udmarken var af nærliggende 
gårde og nybyggere blevet indtaget til op-
dyrkning eller bosættelse, og disse jorder 
blev nu indfæstede og brugerne måtte be-

tale en årlig afgift til Kongen. De indtagne 
eller indfæstede jorder skulle herefter føl-
ge ejendommen, og det blev forbudt at ind-
tage mere jord af udmarken uden tilladelse 
og indfæstning. Der herskede snart stor 
utilfredshed med ordningen blandt de til 
tider stridbare bornholmere, så alt gik ikke 
efter myndighedernes ønske. For at få bed-
re styr på forholdene og med henblik på en 
bedre matrikulering, begyndte man i 1784 
at opmåle og kortlægge udmarksjorderne, 
og fra 1817 det øvrige Bornholm. 

Kortet var gældende som matrikelkort 
fra 1828 til 1854, derfor ses både gamle og 
nye matrikelbetegnelser. De bornholmske 
udmarksjorder udgjorde ca. 20.000 tdr.l. 
For at opnå en bedre udnyttelse af disse, 
bl.a. til opelskning af skov, blev det i 1832 
ved kgl. resolution bestemt, at bornhol-
merne skulle have udlagt en del af udmar-

Udsnit af kort over Ringemarken i Rutsker Sogn. Opmålt 1784, gyldigt som matrikelkort 1828-1854, derfor 
mange tilføjelser og rettelser. Bornholms Ø-arkiv.
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ken til ejendom. Staten beholdt Almindin-
gen, Sandflugten (Blykobbe Plantage), Rø 
Plantage, Slotslyngen og nogle andre 
strækninger, i alt ca. 6.000 tdr.l. Kommu-
nerne overtog ca. 5.000 tdr.l., hovedsagelig 
til skovdyrkning i plantager, som fx. Rut-
sker Højlyng og Borrelyngen, og resten ca. 
9.000 tdr.l. blev fordelt til private ejendom-
me bl.a. i Vang.

»Arvefæste og Skjødebrev for Beboerne 
i Vang Fiskerleie samt Brugerne af Lod-
derne Matr.Nr. 100 og 96 saavelsom af de 
Lodder, der nu besiddes af P.T. Holm og 
C.A. Holm paa en Jordlod Matr.Nr.103a af 
Statens Udmarksjorder i Rutsker Sogn paa 
Bornholm, hvilken Lod er skyldsat for 
Ager-og Enge-Hartkorn 1 Skæppe 3 Fdkr. 
2 Album«. Således lød en del af teksten, da 
de 12 ejendomme i Vang fik overdraget 
udmarkslodden den 18. juli 1855.

På det tilhørende matrikelkort fremgår 
det, mere eller mindre tydeligt, hvilke 
ejendomme det drejede sig om. Benævnt 
med de nuværende adresser var det Para-
disvej 3, Finnedalsvej 7 (Finnedalsgår-
den), Vang 46, 50, 56, 62a, 70, 85, 91 m.fl. 
(Femmasteren), 99, 101 og Vandmøllevej 
2. Formentlig var Vang 48 (Banken) også 
bygget på dette tidspunkt, men da det lå på 
samme matr.nr (104) som Vang 85, var det 
»jordløst« og talte ikke med. Ejendom-
mene med matr.nr. 104-109 lå fra gammel 
tid på selvejet grund, hvorimod de øvrige 
var bygget på udmarksjord. Disse fik også 
arvefæste og skødebrev på deres grunde i 
1855.

Vilkårene i et arvefæste og skødebrev 
var, at »arvefæsteren« kunne beholde og 
bruge de anførte jorder som ejendom for 
sig selv, sine arvinger og efterkommende 
besiddere. Arvefæsteren var fritaget for at 
betale nogen købesum, men skulle svare 
en årlig afgift til Staten, og hver gang jor-

den blev overdraget til en ny ejer, skulle 
der betales et fastsat beløb (rekognition) til 
Staten. Den årlige afgift, der skulle svares 
for udmarkslodden 103a, var fem tønder, 
fireskæpper, tre fjerdingkar og en otting 
havre. Denne naturalydelse skulle dog om-
regnes til rede penge efter kapiteltakst. 
Afgiften bortfaldt for de første tre år, skul-
le erlægges med halvdelen de tre næste og 
fremefter med det fulde beløb. Ved over-
dragelse af hele lodden til ny ejer, skulle 
der svares 25 rigsdaler og ved udstyknin-
ger en rigsdaler pr. tdr.l.

Hvordan man i begyndelsen forvaltede 
dette »fællesskab« ved vi ikke, men den 
11. marts 1878 holdt de 12 andelshavere, 
(med lige stor andel), et møde, hvor man 
fastlagde de fremtidige retningslinjer. Man 
vedtog at dele hele arealet op i 19 lodder 
eller parceller og at bortleje disse til den 
højestbydende imellem dem, for en perio-
de af 50 år. Man havde så brugsretten til 
lodden, som kunne overdrages til en af de 
andre andelshavere, »men ikke til nogen 
udenfor Leiet boende mand«.

Den ved auktionen budne sum for hver 
parcel skulle erlægges årligt, med halvde-
len hver 11. juni og 11. december, til »lyng-
kassen« senest 14 dage efter forfald. Skete 
dette ikke, var parcellen lyngkassen hjem-
falden og lejeren uberettiget til fortsat at 
benytte parcellen, uden at erholde nogen 
erstatning for gjort arbejde eller bekost-
ning. Der valgtes en formand som samti-
dig var regnskabsfører, han skulle opkræ-
ve lejen og sørge for, at de gående ydelser 
til Stat og Kommune blev betalt, samt at 
netto-overskuddet blev ligeligt fordelt mel-

Matrikelkort vedhæftet Arvefæste- og Skjødebrev 
for Beboerne i Vang paa en jordlod Matr. Nr.103a 
af Statens Udmarksjorder. 1855. Original i privat-
eje.                                                                                 u
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lem andelshaverne, dog således, at der al-
tid var en kassebeholdning svarende til et 
halvt års ydelser. I protokollatet står: 
»Regnskabsføreren oppebærer ingen Løn, 
men han er Interessenterne ansvarlig for 
Pengene og bærer samme ansvar som an-
dre offentlige Oppebørselsbetjente«. 

Parcellernes størrelser kender vi ikke, 
men den dyreste blev udbudt for 15,00 kr. 
og den billigste for 2,55 kr., i alt 146,20 kr. 
for de 19 parceller. I regnskabet for første 
halvår 1880 ses, at der blev overført en 
kassebeholdning på 15,04 kr., indtægterne 
var 74,43 kr., udgiften til skatter og afgifter 
13,79 kr., der udbetaltes 5,00 kr. til hver 
andelshaver og overførtes en ny behold-
ning på 15,68 kr. Om andre beslutninger 
kan i protokollen læses: »Herhos bemær-
kes, at vi alle forbeholder os Frihed til at 
tage Leer til Huusbehov og til Havnens 
Brug i den mellem Parcellerne No.1 og 2 
værende Leergrav (mellem Vang 52 og 
54), men ingen anden maa tage Leer der, 
og ingen af os til anden Brug end anført. 
- Ikke heller er nogen af os berettiget til at 
opføre noget Huus paa de leiede Lodder 
uden Amtets Samtykke. - Havnebestyrel-
sen forbeholdes Ret og Frihed til at udtage 
Sten til Havnens Brug uden Betaling i Lod-
derne, dog at Havnekassen betaler ved-
kommende Leier, hvad Skade som ved 
Kjørsel med samme maatte foraarsages, 
og at Hegn og Skjæl ikke forstyrres.  

Saaledes er denne sag ordnet, hvilket 
bekræftes ved vore Underskrifter og Am-
tets forventede Sanction. O. H. Holm, Mo-
gens N. Holm, C. A. Holm, Karl P. Svart, 
P. J. Vang, Jens P. Jørgensen, P. T. Holm, 
Hans Andersen, H. O. Holm, P. H. Peder-
sen,  Hans P. Vang, Th. P. Svart.« 

Alt har åbenbart gået i fred og fordrage-
lighed, idet vi kender til regnskaber, men 
ingen møder før den 11. marts 1928, hvor 

man vedtager at forlænge overenskomsten 
af 11. marts 1878 i endnu 2 år. I løbet af 
denne periode skulle man forsøge at få ud-
markslodden udstykket, således at hver 
andelshaver fik ejendomsret og adkomst til 
sin/sine lejede parceller. Disse skulle vur-
deres af to uvildige mænd, der valgte en 
opmand, og hver andelshaver skulle betale 
eller godtgøre for den værdiforskel, der 
måtte opstå efter sket vurdering.

Næste møde vi kender til holdtes i april 
1934. Der var åbenbart ikke rigtig sket no-
get i sagen, for her besluttede man, at lade 
en landinspektør opmåle og foranledige 
parcellerne udstykket. I 1936 enedes man 
om at vurdere jorden til 100 kr. pr. tdr.l., 
hvilket var knap det halve af den offentlige 
vurdering. Man vedtog at Marie Ottesen 
kunne købe grunden, som Paradisvej 22 i 
sin tid var bygget på, for 300 kr. Havnen 
kunne overtage havnepladsen for 100 kr. 
og direktør Olsen røgeripladsen (Vang 
70a) ligeledes for 100 kr. Andelshaverne 
betalte 1,81 øre pr. m2 jord de fik tilskødet, 
så »salgssummen« for hele udmarkslod-
den blev 2.640 kr., således at der blev 220 
kr. til hver andelshaver minus evt. reste-
rende omkostninger. Hele udstykningssa-
gen blev afsluttet i løbet af 1938, hvorved 
fællesskabet ophørte.

Ældre adgangsveje til Vang.

På det indsatte kortudsnit, fra det såkaldte 
Herredskort fra 1864, ses den gamle vange-
vej, der gik mellem Hullegård og Tuleborg 
og forbi Kortebyen, Vang 9 og 11. Senere er 
et stykke af den nuværende Vangevej ind-
tegnet, nemlig strækningen fra Borrelyng-
vej til Paradisvej. Hvornår dette vejstykke 

Udsnit af Herredskort 1864-1877. Fra Bornholms 
Regionskommune.                                                       u
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er taget i brug ved jeg ikke, men formentlig 
ikke så mange år efter 1864. At den gamle 
vej blev nedlagt som offentlig vej, er mar-
keret med tværgående dobbeltstreger.

Vi ser, at vejene mødes ved foden af bak-
ken efter Udsigten, i gamle dage kaldt Ly-
sterebakken. Navnet kommer af, at famili-
en Lyster boede i huset, som ses lige vest 
herfor. Husets sidste beboer var Caroline 
Lyster, som døde i 1909. Den gamle vej 
havde et skarpt venstresving ind over Tis-
villes grund, fortsatte ned mellem de nuvæ-
rende huse Ringedalsvej 2 og 4, videre ned 
over skråningen bag Bobakke til Vandmøl-
len, hvorefter den blev sammenfaldende 
med Vandmøllevej ned til havnen.

Hvor sommerhuset Vang 57 nu ligger, 
stod der i min barndom en kreds af træer 
og buske. De dannede et lille rum, hvor 
stenarbejderne fra oplandet stillede deres 

cykler. De gik ned ad den gamle vej til 
Vandmøllen og fulgte stien langs stengær-
det ned til Vangeværket. Jeg benyttede 
selv vejen, når jeg skulle ned og købe is 
eller slik i Frederik Ipsens kiosk ved Vand-
møllen. Vejens forløb ned over skråningen 
kan stadig spores, ligesom betonfunda-
mentet fra kiosken stadig findes.

Fra havnen gik vejen op til det nuværen-
de hårnålesving, ned mellem Vang 50 og 
60, over Møllebækken og op over skrånin-
gen, hvor den mødte Paradisvej, nu Finne-
dalsvej, kort før Finneløkken. I brinken ved 
Møllebækken lå Lerkulen, hvor vangebo-
erne hentede ler til lerklining af husene og 
til lergulve. Langt ind i 1900tallet, hvor 
lergravningen var ophørt, samledes Vangs 
ungdom ved Lerkulen, hvor de i solnedgan-
gen hyggede sig med sanglege, musik og 
dans. Da kortet blev tegnet, fulgte vejene 

Vandmøllen med Vangebakken, udmarken i baggrunden. Foto Bendt Kjøller o. 1900. Bornholms Museum.



KAPITLER AF FISKERLEJET VANGS HISTORIE

189

hovedsagelig markskellene og derfor var 
Borrelyngvej temmelig snørklet. Den blev 
rettet noget ud i 1911 og for ca. 40 år siden 
fik den sit nuværende forløb.

Fra Vangs opland

Måske har du søgt efter en adresse eller et 
telefonnummer på hjemmesiden Krak.dk, 
fundet vej i København ved hjælp af Kraks 
Kort, eller måske læst om en kendt person 
i Kraks Blå Bog - men har du tænkt over, 
at navnet Krak stammer fra et område tæt 
ved Vang. Området er Krakken, belig-
gende mellem Borrelyngvej og sogneskel-
let mod Olsker, og mellem Krakvej og 
Borrebakken. Den nordøstlige del kaldes 
også Nørre Krak.

Ved ordet krak tænker vi vel først og 
fremmest på sammenbrud, fallit og lignen-

de, men her på Bornholm betegner en krak 
et område med ungskov, hovedsagelig af 
egetræer, egepur, sjældnere af bøg og el -  
træer, som i højlyngstiden fik lov til at spire 
op mellem ene og lyng, uden at blive afgna-
vet af løsgående kreaturer. Skærer man sig 
en stok af en tynd egestamme, kaldes denne 
også en krak. Er stammen tvedelt og man 
lader nogle centimeter af de to grene sidde 
på stokken og tilspidser dem lidt, har vi en 
sildekrak. Sættes en saltet sild på tvejen og 
ristes over gløderne fra bålet, det åbne ild-
sted eller i kakkelovnen, får vi en krakket 
sild. Ved Sildefesten i Hasle krakker man 
dog sild på en helt anden måde.

Godt hundrede meter øst for stedet hvor 
Vangevejen munder ud i Borrelyngvej lå 
11. selvejergård Krakgård, med navn efter 
området - se Herredskortet 1864. Gården 
brændte i 1904 og blev aldrig genopført.

11. slg. Krakgård i Rutsker, få år før branden i 1904. Ukendt fotograf, Bornholms Museum.
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Kronen (staten) havde fra tid efter an-
den, på grund af skatterestancer og andre 
årsager, overtaget mange af Bornholms 
gårde, heriblandt Krakgård. I 1719 blev 
Anders Larsen (1682-1742) fæstebonde på 
gården og da han døde, skrev præsten i 
kirkebogen, at han havde begravet Anders 
Larsen i Krak (også stavet Krach). Sønnen 
Lars (1713-1785) overtog i 1739 fæstet på 
gården, som han købte ved den store auk-
tion over Kronens gods i 1744. Som køber 

var han i skødet benævnt Lars Andersen 
Krak. Næste generation var Anders Larsen 
Krak (1747-1811), som solgte gården i 
1802. Sønnen Hans Andersen Krak (1789-
1844) blev skibsfører og bosatte sig i Kø-
benhavn. Hans søn, stadskonduktør Thor-
vald Krak (1830-1908), overtog i 1862 ud-
giverretten til Københavns Vejviser og 
stiftede Kraks Forlag. Dette blev i 1898 
overtaget af sønnen læge Ove Krak (1862-
1923), som døde barnløs, hvorefter forla-

Jørn Uffe Hansens ejendom i Rutsker. Det er familien på Krakdal o. 1909. Fra venstre Georg Hansen, Ancher, 
Harald (min far), Gunhild og Marie.  Fotograf formentlig Charles Svendsen, Gudhjem. Privateje. 
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get overgik til et fond og det er nu opkøbt 
af Eniro, som udgiver Mostrups grønne 
vejviser her på øen.

Krakgård havde matrikelnummer 14. 
Som det ses på kortet, lå gårdens jordtillig-
gende spredt med flere udlodder, hvilket 
var almindeligt på den tid. Alle de små 
parceller med matr.nr. 14 og et bogstav har 
således hørt til Krakgård. I 1816 begyndte 
ejeren, Peder Nielsen, at sælge noget af sin 
jord, hovedsagelig udlodderne. Den første 
købte Poul Hansen (Holm) og naboen An-
ders Andersen i fællesskab. Poul Hansen 
havde ladet Vang Vandmølle bygge i 1811 
og boede i ejendommen Vang 99, og An-
dersen i den vi nu kalder Femmasteren. 
Parcellen var 14b, en englod mellem Kjøl-
lergård og Vestre Borregård. Her etable-
rede Vang Vandværk sin første boring i 
1960. Parcellen 14d, beliggende mellem 
Krakvej 7 og 9, blev købt af Hans Ander-
sen, Vandmøllevej 2. Den hørte til ejen-
dommen indtil 1932 og blev kaldt »Rævs-
jinjed«, formentlig fordi den var overgroet 
med rødsyrer og mindede om et ræve-
skind.

Tre parceller lå på By, nemlig 14f, g og 
h. Vi kender Korteby, Kåsby og Vysteby, 
men hvorfor området her kun hedder »By« 
vides ikke. Bymøllen lå på matr.nr. 56g og 
Bysmedjen på 56c, og marken syd for By-
møllen blev allerede i Landebog 1569 kaldt 
Byageren. Parcellen 14h blev købt af Poul 
Hansen, Vandmøllen, der formentlig dyr-
kede korn her. Ved Gubba Holla, trekanten 
mellem Borrelyngvej og Krakvej 1, lå par-
cellen 14s, som har tilhørt Vang 101. Jeg 
kan huske fra min barndom, at Emil Sonne 
gik og høstede hø der. Der har hørt Krak-
gårds-parceller til seks ejendomme nede i 
Vang. 

Da Krakgård brændte i 1904 blev Evan-
gelisk Luthersk Missionsforening, der 

holdt sine møder på gården, »hjemløs«, 
derfor blev der, på et hjørne med klippe-
grund, bygget et missionshus, Krakvej 3, 
som fik navnet Krakgårds Minde. Der blev 
også udstykket tre statshusmandsbrug og 
resten af jorden blev lagt til Hullegård. 
Min farfar Georg Hansen, der arbejdede 
som stenhugger i Vang, lod opføre det ene 
husmandsbrug, som han kaldte Krakdal. 
Mine forældre Esther og Harald Hansen 
overtog ejendommen i 1937 og i 1970 blev 
den bolig for min kone Tove og mig og er 
det stadig.
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Generalmajor Woldemar Reedtz (1659-1724) var kommendant och amtmand på Bornholm 1699-1717.  
Osignerad och odaterad målning från Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Foto: Kit Weiss.
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I den kejserliga huvudstaden Wien kunde 
man tisdagen den 9 november 1706 läsa 
följande notis i Wiennerisches Diarium:

Sonsten habe man Nachricht daß ein 
Schwedisches Schiff welches 400 Gefan-
gene Moscowitter nacher Schweden auß 
Pommern führen sollen auff Bornholm ge-
strandet seye.1

Nyheten om att ett svenskt skepp med 
400 fångna moskoviter hade strandat på 
Bornholm hade nått Wien genom en rap-
port från Polen daterad den 3 november. 
Några dagar senare, den 15 november, 
kunde man läsa om strandningen på Born-
holm i den nederländska tidningen Op-
regte Leydse Courant. De hade fått nyhe-
ten via en rapport från København daterad 
den 6 november och man kunde då bara 
berätta att man ännu inte visste om fån-
garna, Saxen en Moscoviten, förts vidare 
till Sverige eller om de släppts fria.2

Sannolikt var detta enda gången under 
stora nordiska kriget som Bornholm om-
nämndes i nyhetsrapporteringen över hela 
Europa. Trots att Danmark var en stridande 
part i kriget först under år 1700 och sedan 
under åren 1709-1720 klarade sig Born-

holm nästan helt ifrån besök av utländska 
trupper. Den ryske tsaren Peter I och ett 
mindre antal sjuka ryska soldater var i land 
vid Allinge och Sandvig i augusti 1716, 
men då som allierade.3 En mindre svensk 
truppstyrka hade dock fått göra ett oplane-
rat besök på Bornholm tio år tidigare, när-
mare bestämt på hösten 1706, och det var 
alltså denna händelse som kom att bli till en 
nyhet i de europeiska huvudstäderna.

När stora nordiska kriget  
kom till Bornholm

Af Håkan Henriksson

Håkan Henriksson er historiker og  
arkivar ved ArkivCentrum Örebro län. 
Hans tidligere forskning har især handlet 
om den svenske minedrifts historie.  
I nogle år har han fokuseret på det tidlige 
1700tals historie, specielt vedrørende  
de krigsfanger som kom til Sverige.

1  Wiennerisches Diarium 1706, nr. 341. Wiennerisches Dia-
rium heter sedan 1780 Weiner Zeitung och är idag en av 
världens äldsta ännu existerande tryckta dagstidningar.

2  De door de Zweeden gevange en by Bornholm gestrande 
Saxen en Moscoviten, weetmen nog niet of na Zweeden 
gevoerd of in vryheyt zulten gesteld warden.  Opregte Le-
ydse (Maandagse) Courant 1706, nr. 137 (1706-11-15).

3  M.K. Zahrtmann: Borringholmerens historiebog, bd. III-
IV, s. 97. Rønne 1935.  



HÅKAN HENRIKSSON

194

När fiskarna i Snogebæk på onsdags-
morgonen den 13 oktober 17064 tittade ut 
mot stranden kunde de se ett svenskt han-
delsskepp ståendes hårt på en av sandrev-
larna utanför fiskeläget på Bornholms 
sydöstra kust. Ett 40-tal Snogebecker och 
några bönder från Poulsker sogn begav sig 
snart ut med 14 båtar för att försöka rädda 
besättningen och bärga lasten.5 Vad de 
sannolikt inte visste då var att lasten be-
stod av 258 moskovitiska, polska och ko-
sackiska krigsfångar! 

Svenskarna tar krigsfångar i Litauen

Krigsfångarna som nu helt oförhappandes 
hade hamnat på Bornholm hade till större 
delen tagits till fånga i Storfurstendömet 
Litauen6 under våren 1706. Den svenska 
huvudarmén om knappt 20000 man under 
ledning av kung Karl XII hade vid årsskif-
tet 1705/1706 överraskande marscherat 

österut för att konfrontera den ryska huv-
udarmén som tillsammans med en mindre 
sachsisk styrka hade slagit vinterläger i 
och runt staden Grodno. Tillsammans med 
svenskarna tågade också den svenskvän-
lige polske kungen Stanisław Leszczyński7 
med omkring 15000 man. 

När den svenska armén nådde fram till 
Grodno i januari 1706 hade de ryska och 
sachsiska trupperna, som till en början  
uppgått till omkring 28000 man, satt sig i 
säkerhet innanför stadens murar. Svenskar-
na saknade resurser för att storma den be-
fästa staden och inledde istället en lång-
dragen blockad för att svälta ut fienden. I 
samband med svenskarnas ankomst hade 
kung August lämnat Grodno med 3000 
sachsiska ryttare och fyra ryska dragonre-
gementen. Kvar i staden stod nu den ryske 
fältmarskalken Georg Benedikt von Ogil-
vy med nästan inget rytteri, vilket givetvis 
var något som kraftigt nedsatte den ryska 
arméns stridsvärde.8

För att i detta läge på något sätt rädda sin 
inneslutna armé beordrade tsar Peter I att 
den ukrainske hetmanen eller kosackernas 
överbefälhavare Ivan Mazepa9 skulle sän-

4  I artikeln används den gregorianska kalendern, förutom i 
noterna när hänvisning görs till svenska dokument, som 
infördes i Danmark år 1700 men i Sverige först 1753. På 
grund av att man i Sverige till en början hade tänkt sig en 
gradvis övergång från den julianska kalendern hade Sve-
rige under perioden 1700-1712 en helt egen kalender som 
låg en dag före den julianska kalendern och tio dagar efter 
den gregorianska kalendern. De svenska provinserna i 
Tyskland gick dock över till den gregorianska kalendern 
tillsammans med de övriga protestantiska områdena i 
Tyskland redan år 1700. På grund av detta är brev skrivna 
av lokala tjänstemän och officerare i Svenska Pommern 
daterade enligt den gregorianska kalendern medan be-
sökande svenska officerare vanligtvis använde sig av den 
svenska kalendern. Givetvis ledde detta till missförstånd 
varför man ibland valde att dubbeldatera brev som skicka-
des till Stockholm. 

5  Räkning daterad Snogebeck 1706-10-16. Riksarkivet, De-
fensionskommissionen, volym 142.

6  Storfurstendömet Litauen ingick sedan 1569 i det polsk-
litauiska samväldet och omfattade vid 1700-talets början 
ungefär det nuvarande Belarus och Litauen. Majoriteten 
av befolkningen var ortodoxt troende och talade rutenska 
som var en föregångare till dagens belarusiska. Befolknin-
gen kallades vanligen litauer, men den benämningen ska 
alltså inte förväxlas med etniska litauer.  

7  Stanisław Leszczyński (1677-1766) hade under starka 
svenska påtryckningar blivit vald till polsk kung den 12 
juli 1704, men kung August II vägrade avsäga sig den pol-
ska kronan och han hade fortfarande ett relativt stort stöd 
inom den polska adeln.

8  Otto Haintz: König Karl XII von Schweden, bd 1, s.134-
137. Walter de Gruyter & Co, Berlin 1958. I. E. Porfiriev: 
Peter I - Grundläggare av den ryska reguljära arméns och 
flottans krigskonst, s. 179. Försvarsstabens krigshistoriska 
avdelning, Stockholm 1958.

9  Ivan Mazepa var sedan 1687 hetman eller överbefälhavare 
över det så kallade ukrainska hetmanatet som omfattade 
de centrala delarna av nuvarande Ukraina och delar av nu-
varande södra Ryssland. Sedan 1654 hade hetmanatet va-
rit under ryskt beskydd, men det hade ändå behållit ett 
stort mått av autonomi. Vid denna tid var hetman Mazepa 
ännu lierad med tsar Peter, men när den svenska armén 
började närma sig det ukrainska hetmanetet på senhösten 
1708 valde Mazepa att istället liera sig med svenskarna.
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da 14000 kosacker till södra Litauen för att 
irritera och attackera de svenska trupperna 
i ryggen.10

Någon större framgång fick varken de 
kosackiska eller de ryska styrkorna som 
kommit till den inneslutna arméns hjälp. 
Istället hamnade många av dem i svensk 
fångenskap under de nästan dagligen före-
kommande striderna. Det var dock vid 
fyra tillfällen som enskilt flest krigsfångar 
togs. Den 23 mars blev större delen av ko-
sackregementet från Starodub11 inneslutna 
i staden Nieśwież.12 Efter våldsamma 
gatustrider nedgjordes större delen av ko-
sackerna, inklusive dess överste Mychajlo 
Myklasjevskyj, och 174 kosacker togs till 
fånga.13

Den 30 april blev större delen av en kom-
binerad rysk och kosackisk styrka om 
knappt 5000 man nästintill förintad vid 
staden Kleck.14 72 kosacker och ryssar togs 
till fånga, däribland kosacköversten Petro 
Pryma.15 Denna styrka hade sänts iväg av 
hetman Mazepa för att befria det kosacki-
ska regementet från Perejaslav16 som sedan 
början av april hade varit inneslutet i en 
stark fästning vid staden Lachowicze.17 
Detta kosackiska regemente tillsammans 

med befästningsstyrkan kapitulerade slut-
ligen den 12 maj och 1361 man blev sven-
ska krigsfångar, däribland kosackernas 
överste Ivan Myrovytj.18 Större delen av 
fångarna var kosacker men en mindre del, 
som utgjort befästningsstyrkan, bestod av 
polacker och litauer. Dagen därpå, den 13 
maj, kapitulerade den starka befästningen 
vid Zabirs19 och ytterligare 815 polacker 
och litauer hamnade i svensk fångenskap, 
däribland fästningens kommendant, över-
sten Jan Buttman.20

Under tiden hade den ryska armén inne 
i staden Grodno lidit stor nöd i brist på pro-
viant och många hade dött av sjukdomar 
och undernäring. I början av april, i sam-
band med att isen gick upp på floden Nje-
men, lyckades man dock fly söderut via 
Volynien tillbaka till Ryssland. Den sven-
ska armén gav snart upp förföljandet och 
valde till slut att gå västerut igen. Med sig 
hade man nu en stor mängd krigsfångar 
som tagits under de striderna i Litauen un-
der våren. Antalet uppges ha uppgått till 
omkring 4000 man och bestod av polack-
er, litauer, sachsare, ryssar och ukrainska 
kosacker.21

10  Tatjana Tairova-Jakovleva: Mazepa, s.178. Molodaja 
Gvardija, Moskva 2007.

11  Staden Starodub tillhörde det ukrainska hetmanatet 1648-
1764, men är idag beläget i Brjansk oblast, sydvästra  
Ryssland.  

12  Idag Njasvizj - ca 10 mil sydväst om Minsk.
13  Överstelöjtnant Johann Reinholdt Trautfetters relation 

över händelserna i Litauen 8-31 mars 1706. Riksarkivet, 
Militariasamlingen, volym 1459.

14  Idag Kletsk - ca 12 mil sydväst om Minsk.
15  Gustaf Adlerfelt: Karl XII:s krigsföretag 1700-1706, 

s.308. Efter författarens originalmanuskript utgiven av 
Samuel E. Bring, Stockholm 1919.

16  Staden kallas idag Perejaslav-Chmelnytskyj och är belä-
gen i Kyiv oblast sydost om den ukrainska huvudstaden 
Kyiv.

17  Idag Ljachavitjy - ca 13 mil sydväst om Minsk.

18  Gustaf Adlerfelt: Karl XII:s krigsföretag 1700-1706, 
s.308. Efter författarens originalmanuskript utgiven av 
Samuel E. Bring, Stockholm 1919.

19  Idag Zjaber invid Chomsk - ca 7 mil nordväst om Pinsk 
och 24 mil sydväst om Minsk. 

20  Leonhard Kaggs dagbok 1698-1722, s.85. Utgiven av 
Adam Lewenhaupt, Historiska handlingar 24, Stockholm 
1912.

21  Jöran Nordberg: Konung Carl den XII:tes historia, bd I,  
s.689. Stockholm 1740.
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Krigsfångarna förs västerut

Krigsfångarna följde nu den svenska huv-
udarmén på dess väg först söderut via 
Pinsk in i det västukrainska Volynien och 
sedan västerut mot Polen via Chełm, Lub-
lin, Kazimierz och Rawa Mazowiecka. I 
början av september passerade Karl XII 
med huvudarmén floden Oder och han 
gick nu direkt mot Sachsen där han den 24 
september 1706 kunde sluta freden i Al-
transtädt, varigenom kung August avsade 
sig Polens krona och erkände Stanisław 
Leszczyński som Polens rättmätige kung.

Under vårvintern, närmare bestämt den 
13 februari, hade dessutom den svenske 
generalen Carl Gustaf Rehnskiöld vunnit 
en storslagen seger mot en huvudsakligen 
sachsisk här vid Fraustadt. Omkring 7000 
man hamnade nu i svensk fångenskap, 
men nästan direkt sattes omkring 2500 av 
dessa, som var bayrare, fransmän och 
schweizare, in i den svenska armén. De 
övriga krigsfångarna, främst sachsare och 
ett par hundra ryssar, sändes norrut mot 
Svenska Pommern och Polen varifrån de 
under juni och juli skeppades över till Sve-
rige.22 

Under tiden kung Karl XII gick mot 
Sachsen hade de många krigsfångarna 
från Litauen börjat föras norrut mot Sven-
ska Pommern och huvudorten Stettin. Gi-
vetvis var det omöjligt att effektivt bevaka 
alla dessa fångar varför en hel del av dem 
lyckades rymma in i skogarna under trans-
porten västerut. Sjukdomar och umbäran-
den hade också decimerat antalet. I början 
av september förväntades i alla fall om-
kring 2800 krigsfångar snart anlända via 

polska Poznań till Stettin.23 Den svenska 
defensionskommissionen24 gjorde snart 
upp en fördelningslista över till vilka sven-
ska hamnar krigsfångarna skulle föras och 
till vilka län de sedan skulle förläggas. 500 
krigsfångar skulle skeppas till Stockholm, 
800 till Kalmar, 1200 till Karlshamn, 250 
till Gävle och 50 till Gotland. Helst skulle 
endast sachsare skickas till Stockholm och 
moskoviter och kosacker till de andra or-
terna.25 Senare skulle det visserligen visa 
sig att antalet krigsfångar inte skulle bli så 
stort som först sagts. Många av fångarna 
hade nämligen lyckats rymma på vägen 
genom Polen. Dessutom hade en sjukdom 
grasserat bland fångarna varav ett stort an-
tal hade avlidit och i början av oktober låg 
över 400 sjuka i Poznań. Antalet krigsfån-
gar förväntades därför inte bli större än 
omkring 1800.26

Krigsfångarna kommer till Svenska 
Pommern

Den 13 september hade 800 krigsfångar an-
länt till Stettin och generalguvernören Jur-

22  Oscar Sjöström: Fraustadt 1706. Ett fält färgat rött. Histo-
riska Media, Lund, 2008.

23  Skrivelse från generalguvernör Jurgen Mellin till defensi-
onskommissionen, Stettin 1706-09-14. Riksarkivet, De-
fensionskommissionen, volym 141.

24  Defensionskommissionen hade bildats i samband med 
stora nordiska krigets utbrott i april 1700. Kommissionen 
bestod till en början av åtta kungliga råd och skulle sörja 
för Sveriges försvar till lands och sjöss, framförallt under 
den tid kungen vistades utomlands. Då det dröjde många 
år innan kungen återkom till riket kom den tillfälliga kom-
missionen att bestå ända till 1714.

25  Koncept till skrivelser från defensionskommissionen till 
vederbörande landshövdingar 1706-09-14, till generalgu-
vernör Jurgen Mellin 1706-09-15. Riksarkivet, Defensi-
onskommissionen, volym 48.

26  Skrivelse från generalguvernör Jurgen Mellin till defensi-
onskommissionen, Stettin 1706-10-06. Riksarkivet, Defen-
sionskommissionen, volym 141. Skrivelse från generalgu-
vernör Jurgen Mellin till amiralitetskollegiet, Stettin 1706-
10-18. Krigsarkivet, Amiralitetskollegiet, Kansliet, E 
2c:30.
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gen Mellin27 påbörjade förberedelserna in-
för en överskeppning av dem. Till transpor-
terna planerade man att använda sig av de 
till Pommern nyligen ankomna skeppen 
med rekryter från Sverige. Man beräknan-
de att det skulle räcka med en militär eskort 
om tio soldater och en överofficer på varje 
transportskepp. Generalguvernören såg 
helst också att ett eller två militära konvoj-
skepp skulle utsändas från Karlskrona som 

extra bevakning vid övertransporten.28 De 
två brigantinerna Jungfrun och Pollux av-
seglade så småningom också från Karls-
krona i början av oktober och anlände till 
Stettin den 11 oktober.29 Då hade dock re-

27  Jurgen Mellin (1633-1713) var generalguvernör i Svenska 
Pommern 1698-1711.

28  Skrivelse från generalguvernör Jurgen Mellin till defensi-
onskommissionen, Stettin 1706-09-14. Riksarkivet, De-
fensionskommissionen, volym 141. Skrivelse från gene-
ralguvernör Jurgen Mellin till amiralitetskollegiet 1706-
09-14. Krigsarkivet, Amiralitetskollegiet, Kansliet, C 2a:5.

29  Skrivelse från kapten Magnus Bröms till amiralitetskolle-
giet, Stettin 1706-10-06. Krigsarkivet, Amiralitetskolle-
giet, Kansliet, E 2c:30.

Det svenska väldet omfattade i början av 1700-talet förutom det nuvarande Sverige även Finland, Karelen, 
Ingermanland, Estland, Livland, Svenska Pommern, Wismar och Bremen-Verden. Karta av den franske kar-
tografen Alexis-Hubert Jaillot från 1696. Krigsarkivet, Topgrafiska kartor 1a:39. 
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dan en fångtransport lämnat, och en annan 
var på väg att lämna hamnen i Wolgast.30 

Den första fångtransporten med fem 
överofficerare och 212 gemena soldater 
ombord hade nämligen lämnat hamnen i 
Wolgast den 4 oktober och den 9 oktober 
kunde de debarkeras i Kalmar. Enligt 
landshövding Reinholt Rehbinders rapport 
bestod denna grupp uteslutande av kosack-
er. En av dem hade dött en kort tid efter 
ankomsten, men i övrigt var det få som var 
sjuka. De flesta var dock illa klädda. 
Landshövdingen lät inom några dagar 
denna första fånggrupp vandra vidare upp 
i landet till Jönköpings och Skaraborgs 
län.31

Söndagen den 10 oktober hade ytterli-
gare åtta överofficerare och 250 gemena 
fångar embarkerats på ett annat av de an-
komna transportskeppen.32 Skeppet, Sankt 
Anna, var en klinkad furuskuta och fördes 
av skepparen Lars Michelson Lindahl från 
Norrköping. Enligt en besiktningsattest 
från april 1706 var skeppet nyss uptacklat 
och försett med nya och goda ankrar, tåg 
och segel samt fullt kapabelt och dugligt 
att användas till Kongl. Maijtz tienst. Gå-
endes med sin fulla ladning gick skeppet 
med 9 fots djup eller knappt 2,7 meter. 
Skeppets dräktighet eller förmåga att bära 

eller rymma last bedömdes uppgå till 85 
läster.33

Sankt Anna hade anlänt till Wolgast i 
början av oktober med en last om 161 rek-
ryter från Kronobergs infanteriregemente. 
Med ombord fanns även manskapets mun-
deringskistor och 38 hästar. Lasten hade 
tagits ombord i Kalmar och resan över till 
Pommern och Wolgast hade gått utan mis-
söden enligt intyg från kaptenen Simon 
Stadenbergh. Strax efter ankomsten till 
Wolgast, den 10 oktober, skrev skepparen 
Lars Lindahl på ett nytt kontrakt med 
överintendenten O. Schultz om en trans-
port med de nyligen från Polen ankomna 
gefangene Sachsen und Muscowiter. En-
ligt kontraktet skulle fångarna föras över 
till Kalmar på skeppet Sankt Anna som nu 
angavs kunna bära 90 läster.34 

Med som eskort vid överfarten följde 
också en trupp från det huvudsakligen 
tyskspråkiga Stralsundska garnisons- eller 
infanteriregementet. Bevakningsstyrkan, 
som bestod av endast 14 gemena soldater, 
en korpral och en fältväbel, stod under be-
fäl av en erfaren löjtnant i 50-årsåldern, 
Julius Ernst Hoffman.35

Med god och förlig vind kunde en seglats 
från Wolgast över till Kalmar ta en eller ett 
par dagar, men om vinden blåste från fel 

30  Wolgast vid Peenestrom var fram till anläggandet av Swi-
nemünde på 1740-talet den viktigaste hamnstaden i Oder-
deltat och fungerade som Stettins yttre hamn.

31  Skrivelse från generalguvernör Jurgen Mellin till defensi-
onskommissionen, Stettin 1706-10-06. Riksarkivet, De-
fensionskommissionen, volym 141. Skrivelse från lands-
hövding Reinholt Rehbinder till defensionskommissio-
nen, Kalmar 1706-10-04. Riksarkivet, Defensionskom-
missionen, volym 140.

32  Skrivelse från överste Martin Schultz till landshövding 
Reinholt Rehbinder, Wolgast 1706-10-10. Riksarkivet, 
Defensionskommissionen, volym 231, s.2377.

33  Besiktningsattest för furuskutan S:t Anna, Stockholm 
1706-04-10. Riksarkivet, Kammarkollegiet, ämnessam-
ling nr 78, befraktning för kronan 1681-1725, volym 29. 
Enheten läst angav skeppets dräktighet och motsvarade 
vanligen 18 skeppund järnvikt eller 2448 kg. Sankta Anna 
var sjöfararnas skyddshelgon och är dessutom namnet på 
en del av den östgötska skärgården söder om Norrköping.

34  Certeparti (befraktningskontrakt) med skepparen Lars 
Lindahl, Wolgast 1706-10-10. Riksarkivet, Kammarkol-
legiet, ämnessamling nr 78, befraktning för kronan 1681-
1725, volym 29.

35  Lars Michelson Lindahls berättelse om strandningen på 
Bornholm, bevittnad av notarius publicus i Stockholm 
1707-04-27. Riksarkivet, Kammarkollegiet, ämnessam-
ling nr 78, befraktning för kronan 1681-1725, volym 29.
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håll, mojnade eller att man råkade ut för 
storm och oväder, kunde resan ta betydligt 
längre tid. På grund av detta tog man van-
ligtvis med sig sjöprovision för upp till en 
månad, vilket också gjordes på Sankt An-
na. Provianten ska enligt den medföljande 
löjtnanten ha bestått av öl, bröd, ost och 
tobak. Vanligtvis hade man också med sig 
torkat kött, gryn, ärtor och salt samt en kop-
parkittel som användes vid tillagandet av 
maten. En kopparkittel fanns med på Sankt 
Anna men det är oklart om de övriga mat-
varorna fanns med denna gång.36

Enligt amiralitetskollegiets instruktio-
ner skulle krigsfångarna förläggas under 
däck i hålskeppet. Givetvis skulle de också 
avväpnas så att inga värjor, knivar, pistoler 
eller bössor fördes med ombord. En eller 
två luckor från hålskeppet skulle hållas öp-
pna men ställas under beväpnad vakt. Två 
till tre fångar kunde tas upp på däck, men 
innan några fler kunde tas upp måste de 
andra bege sig ner i skeppet igen. De fång-
na officerarna kunde dock få inlogeras i 
skeppets kajuta, men utan sina vapen.37

Sankt Anna avseglar från Wolgast

På tisdagsmorgonen den 12 oktober avse-
glade så skeppet Sankt Anna från Wolgast 
hamn med sin last om 258 Muscowiter, 
Cosacken undt Pohlen. Enligt löjtnant 
Hoffman var vinden god38 och vid fyrati-
den på eftermiddagen kunde man sikta 
Bornholm. Efter ytterligare två timmars 
seglats, vid sextiden ungefär, tog färden 

plötsligen slut. Skeppet stod nu fast på 
stranden enligt Hoffman, men troligen 
hade skeppet gått rakt på ett av de förrädi-
ska sandreven utanför Snogebæk. Söder 
om fiskeläget sträcker sig Broens rev långt 
ut i havet och som har många skeppsvrak 
på sitt samvete. Norr om Snogebæk finns 
det något mindre Salthammers rev.

I Hoffmans första brev, skrivna endast 
två dagar efter olyckan, dels till den sven-
ske envoyén Anders Leijonclo39 i Køben-
havn och dels till viceguvernören i Skåne 
Axel Faltzburg40 kan man förstå att strand-
ningen kan ha berott på misstag av styr-
mannen. Hoffman kallar nämligen styr-
mannen en versoffner Vogell eller försu-
pen fågel. I memorialen, som han skrev 
inför avfärden från Bornholm en månad 
senare, nämns inget om styrmannens upp-
förande eller andra orsaker till strandnin-
gen.41 Dock skriver den danske kommen-
danten och amtmannen Woldemar Reedtz 
på Bornholm i sitt brev till Generalkom-
missariatet i København där han för första 
gången berättar om det strandade svenska 

36  Löjtnant J.E. Hoffmans memorial, Rønne 1706-11-10. 
Riksarkivet, Defensionskommissionen, volym 142.

37  Instruktioner till kapten Magnus Bröms på förestående 
konvojresa med brigantinerna Jungfrun och Pollux, Karls-
krona 1706-09-20. Krigsarkivet, Amiralitetskollegiet, 
Kansliet, B 1a:80.

38  Någon loggbok finns inte bevarad från Sankt Anna men 
journalen för lastdragaren S:t Paulus, som befann sig i 
samma farvatten den 12 oktober 1706, anger att vinden 
var västlig och laber kultje, dvs en svagare men jämn frisk 
vind. Journal uppå lastdragaren S:t Paulus från den 8 sep-
tember till den 16 oktober 1706. Krigsarkivet, Flottans 
arkiv, Sjöexpeditioner, Chefs- och styrmansjournaler 
1706-1710.

39  Anders Leijonclo (död 1719) var svensk envoyé i Dan-
mark 1684-1709. 

40 Axel Faltzburg (1645-1728) var kommendant i Malmö 
sedan 1694 och viceguvernör i Skåne 1700-1707. Han var 
senare landshövding i Älvsborgs län (1708-1710) och 
Hallands län (1710-1728).

41  Skrivelse från löjtnant J.E. Hoffman till viceguvernör Axel 
Faltzburg, Bornholm 1706-10-14. Landsarkivet i Lund, 
Skånska guvernementskansliet, D 3b:12. Skrivelse från 
löjtnant J.E. Hoffman till envoyén Anders Leijonclo, 
Bornholm 1706-10-14. Riksarkivet, Diplomatica Danica, 
volym 116. Löjtnant J.E. Hoffmans memorial, Rønne 
1706-11-10. Riksarkivet, Defensionskommissionen, vo-
lym 142.



HÅKAN HENRIKSSON

200

skeppet att den svenske löjtnanten krävt att 
skepparen skulle arresteras, men så verkar 
inte ha blivit fallet.42

Hela natten försökte man komma loss 
från sandrevet, men skeppet satt obönhör-
ligen fast och vid dagningen, onsdagen 
den 13 oktober fanns inte annat att göra än 
att överge skeppet. Nu hade deras belägen-
het också observerats av lokalbefolknin-
gen i Snogebæk och under dagen var ett 
40-tal Snogebecker och några bönder från 
Poulsker sogn sysselsatta med att föra i 
land krigsfångarna med bagage och all sjö-
proviant. Till sin hjälp hade man 14 små 
båtar, men det var ett farligt arbete då det 

stora skeppet löpte risk att slitas itu när det 
kastades fram och tillbaka av sjögången. 
Vid dagens slut ska dock allt ha bärgats, 
men den svenske löjtnanten misstänkte att 
en del av provianten hade stulits under 
bärgningsarbetet.43

Väl kommen i land sammanträffade den 
kommenderande svenske löjtnanten Hoff-
man med den danske kommendanten och 
amtmannen på Bornholm, Woldemar 
Reedtz44 och man kom överens om att föra 
de gemena krigsfångarna till Aakirkeby 
där de kunde inlogeras i det stora och lätt-

Del av osignerad karta över Bornholm från 1736 som tydligt visar de så förrädiska sandreven vid Broen och 
Salthammer samt däremellan fiskeläget Snogebæk. Kopia av Johan Friedrich Wecker från 1781, M.K. Zahrt-
manns arkiv, Bornholms Ø-arkiv.

42  Skrivelse från Woldemar Reedtz till Generalkommissaria-
tet, Rønne 1706-10-15. Rigsarkivet, Generalkommissaria-
tet (Søetaten), indkomne sager 1706, volym 708.

43  Räkning daterad Snogebeck 1706-10-16. Löjtnant J.E. 
Hoffmans memorial, Rønne 1706-11-10. Riksarkivet, De-
fensionskommissionen, volym 142.

44  Woldemar Reedtz (1659-1724) var kommendant och amt-
mand på Bornholm 1699-1717.
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Löjtnant Julius Ernst Hoffman från det Stralsundska garnisonsregementet övervakar när de moskovitiska, 
polska och kosackiska krigsfångarna anländer till Aakirkeby där de sedan blev inlogerade i det stora kyrktor-
net. Illustration: Serhij Sjamenkov 2014. 
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bevakade kyrktornet. Även löjtnant Hoff-
man och den svenska bevakningsstyrkan 
förlades i Aakirkeby, dit också allt bagage 
och proviant fördes. Allt detta arbete tog 
två dagar och det gick åt 130 vagnslaster 
som bönderna i Bodilsker, Poulsker, Aaker 
och Pedersker fick ombesörja. De åtta fån-
gna överofficerarna inlogerades utan be-
vakning i landet hos Sandemendene45 un-
der så kallad Cavaliers Parole. Tre av dessa 
var förlagda på Kannikegård i Bodilsker 
sogn.46 

Många av de gemena krigsfångarna var 
dock sjuka och två eller tre av dem hade 
dött en kort tid efter ankomsten till Born-
holm. 67 fångar var så sjuka att man var 
tvungen att inlogera dem hos borgerskapet 
i Aakirkeby.47

Skepparen Lindahl hyr ett  
skepp i Nexø

Skepparen Lars Lindahl verkar dock täm-
ligen omgående ha börjat undersöka möj-

ligheten att förhyra ett skepp på Bornholm 
som kunde ombesörja den fortsatta trans-
porten av krigsfångarna till Sverige. Han 
fann dock inget tillräckligt stort skepp, 
men i Nexø kunde han hyra en liten farkost 
till en kostnad om 200 caroliner. På skep-
pet kunde man föra ombord 77 gemena 
krigsfångar och hälften av den medföl-
jande vaktstyrkan om en korpral och sju 
gemena soldater. Krigsfångarna med ba-
gage och proviant fördes under löjtnanten 
Hoffmans ledning från Aakirkeby ner till 
Nexø där de embarkerades på skeppet. Till 
detta hade det åtgått 19 vagnar. Skeppet 
lämnade så hamnen men på grund av 
motvind fick man snart nog återvända in i 
hamnen igen. Detta kan förklara varför 
borgerskapet i Nexø senare begärde ersätt-
ning för två dagars kosthållning och för-
plägning för fångarna. Till slut kom skep-
pet i alla fall iväg från Nexø och torsdagen 
den 4 november kunde man lägga till vid 
hamnen i Kalmar.48 

Enligt landshövdingen Reinholt Rehbin-
der var de nya fångarna som ankommit till 
Kalmar blåtta och nakotta. Fyra av fån-
garna hade antagit svensk tjänst, dvs vär-
vats som svenska soldater, strax efter an-
komsten. De övriga, den polske sergeanten 
Jan Zaremba och 72 gemena soldater, fick 
trots att de var dåligt klädda och att vintern 

45  Det fanns en sandemand i varje sogn på Bornholm. De 
hade en polisiär funktion och kan till stor del likställas 
med en sognefoged i övriga Danmark. 

46  Skrivelse från Woldemar Reedtz till Generalkommissaria-
tet, Rønne 1706-10-15. Rigsarkivet, Generalkommissaria-
tet (Søetaten), indkomne sager 1706, volym 708. Räkning 
från Woldemar Reedtz över omkostnader för de svenska 
krigsfångarna på Bornholm, Rønne 1706-11-08. Riksarki-
vet, Defensionskommissionen, volym 142.

47  Skrivelse från löjtnant J.E. Hoffman till viceguvernör Axel 
Faltzburg, Bornholm 1706-10-14. Landsarkivet i Lund, 
Skånska guvernementskansliet, D 3b:12. Skrivelse från 
löjtnant J.E. Hoffman till envoyén Anders Leijonclo, 
Bornholm 1706-10-14. Riksarkivet, Diplomatica Danica, 
volym 116. Räkning från Woldemar Reedtz över omkost-
nader för de svenska krigsfångarna på Bornholm, Rønne 
1706-11-08. Riksarkivet, Defensionskommissionen, vo-
lym 142. Kommendanten Reedtz skriver att 248 gemena 
fångar tagits i land, vilket kan betyda att två fångar kanske 
var döda redan vid ankomsten till Bornholm. Skrivelse 
från Woldemar Reedtz till Generalkommissariatet, Rønne 
1706-10-15. Rigsarkivet, Generalkommissariatet (Søeta-
ten), indkomne sager 1706, volym 708.

48  Intyg för skepparen Lars Lindahl att han levererat 77 fån-
gar av Pålacker, Muscoviter och Cassaker till Kalmar, 
Johan Leuchovius 1706-10-31. Riksarkivet, Kammarkol-
legiet, ämnessamling nr 78, befraktning för kronan 1681-
1725 volym 29. Räkning från Woldemar Reedtz över om-
kostnader för de svenska krigsfångarna på Bornholm, 
Rønne 1706-11-08. Riksarkivet, Defensionskommissio-
nen, volym 142. Kopia av skrivelse från Woldemar Reedtz 
till gehejmerådet och overkrigssekretær Christian von 
Lente 1706-11-05, bifogad skrivelse från envoyén Anders 
Leijonclo till viceguvernören Axel Faltzburg, København 
1706-11-08/18. Landsarkivet i Lund, Skånska guverne-
mentskansliet, D 2a:13.
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Efter att ha blivit räddade från det strandade skeppet och anlänt till Aakirkeby och Aa kyrka kastade de pol-
ska krigsfångarna sig ner med stor andakt för att tillbe den gyllene helgonskulpturen av Johannes Döparen. 
Illustration: Serhij Sjamenkov 2014. 
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närmade sig bege sig upp till Jönköpings 
län för att där inlogeras. Större delen av de 
72 gemena soldaterna var ryssar, eller när-
mare bestämt 32 ryssar, 21 kosacker och 19 
polacker.49

Kvar på Bornholm fanns dock omkring 
180 krigsfångar som alltså till en början 
främst hade inhysts i det mäktiga kyrktor-
net i Aakirkeby. Den danske kommendan-
ten Woldemar Reedtz hade ansett att detta 
var den säkraste förvaringen då tornet 
bara hade en liten dörr som endast en man 
kunde gå igenom åt gången och som alltså 
lätt kunde bevakas. Reedtz hade också, 
efter den svenske löjtnantens begäran, an-
visat honom en vakt av den bornholmska 
lantmilisen bestående av en underofficer 
och fyra gemena soldater. Han hade också 
sett till så att fångarna hade fått halm att 
sova på.50 

När krigsfångarna anlände till Aa kyrka 
i Aakirkeby ska de polska krigsfångarna 
snart ha fått syn på kyrkans stora och för-
gyllda helgonskulptur av Johannes Döpa-
ren. De polska katolikerna som just räd-
dats från att drunkna i Östersjön såg kan-
ske detta som ett tecken och de ska genast 
med stor andakt ha flugit på denna från 
den katolska tiden kvarblivna helgonskulp-
turen och börjat tillbe den. Möjligen kan 
skulpturen ha varit undanställd just i kyrk-
tornet så det kan faktiskt ha varit bland det 

första som fångarna fick se när de anlände 
till kyrkan. Prästen i Aakirkeby, Claus 
Clausen Flyng, som tillträtt sin tjänst året 
dessförinnan blev förskräckt över detta 
tilltag och för att hindra en fortsatt helgon-
tillbedjan beslutade han sig för att gräva 
ned helgonbilden i jorden.51

Det diplomatiska spelet  
i København

Nyheten om det svenska skeppets strand-
ning på Bornholm nådde ganska snart  
København. Kommendanten Woldemar 
Reedtz rapporterade om det skedda genom 
en skrivelse till Generalkommissariatet 
den 15 oktober.52 Det är inte känt när bre-
vet nådde fram till København men den 19 
oktober skriver den kursachsiske mini-
stern vid det danska hovet, hov- och lega-
tionsrådet Ernst Christoph von Manteuf-
fel,53 i ett post scriptum till geheimerådet 
greve August Ferdinand von Pflugk i Dres-
den att han då just hade fått tidender om att 
ett svenskt skepp med omkring 300 

49  Skrivelse från landshövding Reinholt Rehbinder till de-
fensionskommissionen, Kalmar 1706-10-29. Riksarkivet, 
Defensionskommissionen, volym 140. Lista över ankom-
na fångar till Kalmar under 1706. Listor över ankomna 
fångar till Jönköpings län, 1707-06-17. Riksarkivet, De-
fensionskommissionen, volym 231, s.2147-2156, 2377.

50  Kopia av skrivelse från Woldemar Reedtz till gehejmerå-
det och overkrigssekretær Christian von Lente 1706-11-
05, bifogad skrivelse från envoyén Anders Leijonclo till 
viceguvernören Axel Faltzburg, København 1706-11-
08/18. Landsarkivet i Lund, Skånska guvernementskans-
liet, D 2a:13.

51  Laurids de Thurah: Omstændelig og tilforladelig beskri-
velse over den i Øster-søen liggende, under det kongelige 
danske herredømme blomstrende navnkundige øe Born-
holm..., s.179. København 1756. Uppgiften om att hel-
gonskulpturen ska ha stått i kyrktornet kommer från sven-
sken Thure Cöhler som 1765 skriver att så snart detta 
stackars folcket fått fotfäste på Landet, har deras första 
göromål varit att falla neder och tillbedja St Johannis, 
som stod på kyrkotornet, hvilken bild var det kiäraste som 
prasenterade sig för deras ögon. Handskrivet manuskript 
från 1765 med titeln Beskrifning öfver Bornholm författad 
av svensken Thure Cöhler som själv strandat på Bornholm 
1762. Manuskriptet förvaras i Kungliga Örlogsman-
nasällskapets bibliotek i Karlskrona. Claus Clausen Flyng 
var präst i Aaker sogn 1705-1719. G.L. Dam & H.K. Lar-
sen: Aakirkeby 1346-1946, s.194. Aakirkeby 1951. 

52  Skrivelse från Woldemar Reedtz till Generalkommissaria-
tet, Rønne 1706-10-15. Rigsarkivet, Generalkommissaria-
tet (Søetaten), indkomne sager 1706, volym 708.

53  Ernst Christoph von Manteuffel (1676-1749) var kursach-
siskt sändebud i Danmark 1705-1707, och 1709-1710.
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sachsare och moskoviter hade strandat på 
kusten av ön Bornholm och att alla skulle 
vara salverade. Han lovade vidare att han 
skulle försöka förhindra att fångarna skul-
le överlämnas till svenskarna.54 Den kur-
sachsiske ministern bevakade givetvis 
också de polska intressena då den kursach-
siske kurfursten Friedrich August sedan 
1697 också var kung av Polen och storfur-
ste av Litauen, då under namnet August II. 

Det är sannolikt att även övriga diploma-
ter i København fått vetskap om krigsfån-
garna på Bornholm ungefär vid samma tid 
som den kursachsiske ministern. Den mo-
skovitiske ambassadören Andrej Izmaj-
lov55 bör i alla fall ha fått det, då han redan 
den 22 oktober författade en skrivelse till 
den danske kungen Frederik IV med en 
ödmjuk bönfallan om att de förlista krigs-
fångarna på Bornholm måtte släppas fria 
och utlovar samtidigt tsarens eviga tack-
samhet.56

Dagen därpå, den 23 oktober, rappor-
terar den kursachsiske ministern att han 
tillsammans med den moskovitiske am-
bassadören insänt en gemensam memorial 
till den danske kungen där de vädjar om att 
de arma Polnischen, Sächsischen und 
Musscowitischen fångarna ska förklaras 
som fria. De ville därmed förekomma den 

svenske kungens förväntade begäran att få 
dem utlämnade och då de misstänkte att 
den svenske envoyén skulle arbeta hårt för 
just detta ville de helst att den danske kun-
gen så snart som möjligt skulle beordra 
kommendanten på Bornholm att släppa 
krigsfångarna.57

Den svenske envoyén Leijonclo  
ger sig in i spelet

Den svenske envoyén Anders Leijonclo 
var givetvis inte heller overksam. San-
nolikt hade han också fått vetskap om 
strandningen från det danska hovet vid 
samma tid som de andra diplomaterna, 
men det dröjde till den 22 oktober innan 
han fick mer detaljerad information om 
vad som egentligen hade hänt på Born-
holm. Då mottog han nämligen den sven-
ske löjtnanten Julius Ernst Hoffmans täm-
ligen utförliga rapport som skrivits redan 
den 14 oktober på Bornholm.

Dagen därefter, lördagen den 23 oktober, 
begav sig Leijonclo till det danska hovet 
där han sammanträffade med storkanslern 
Conrad Reventlow och överlämnade en ko-
pia på löjtnant Hoffmans brev som senare 
skulle visas för kungen.58 Efter helgen, på 
måndagen den 25 oktober, återvände Lei-
jonclo till hovet där han i kungens förmak 
råkade på storkanslern Reventlow, som just 
kom ut ur kungens kammare, och när han 
såg den svenske envoyén tog han honom 

54  Koncept till skrivelse från Ernst Christoph von Manteuffel 
till geheimerådet greve August Ferdinand von Pflugk, Kø-
benhavn 1706-10-19. Sächsisches Hauptstaatsarchiv 
Dresden, Geheimes Kabinett, Loc.694/03.

55  Andrej Petrovitj Izmajlov (död 1714) var moskovitisk am-
bassadör i Danmark 1701-1707. Andrejs bror Ivan Petro-
vitj Izmajlov, som sedan hösten 1706 var tsar Peters sän-
debud hos kung Friedrich I i Berlin, hamnade genom en 
svensk kupp i svensk fångenskap i april 1707 och tillbrin-
gade sedan tre år som krigsfånge i Stockholm innan han 
utväxlades. 

56  Skrivelse från Andrée Ismailow, København 1706-10-22. 
Rigsarkivet, Tyske Kancelli, Udenrigske afdeling, volym 
73-22.

57  Koncept till skrivelse från Ernst Christoph von Manteuffel 
till baron Frise, København 1706-10-23. Sächsisches 
Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimes Kabinett, Loc.694/ 
03.

58  Den följande beskrivningen av händelserna vid det danska 
hovet bygger där inte annat anges på Anders Leijonclos 
skrivelse till kanslikollegiet, København 1706-10-17/27. 
Riksarkivet, Diplomatica Danica, volym 116. Conrad Re-
ventlow (1644-1708) var dansk storkansler 1699-1708. 
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Den moskovitiske ambassadören Andrej Izmajlovs skrivelse till kung Frederik IV daterad den 
22 oktober 1706. Foto: Håkan Henriksson. 
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avsides och berättade att kungen hade be-
slutat att krigsfångarna skulle överlämnas 
till svenskarna samt transporteras till Kal-
mar så snart någon farkost kunde avhämta 
dem. Detta var givetvis goda nyheter för 
Leijonclo, men han ville gärna även få en 
kopia på den skriftliga order som man skul-
le ha skickat till kommendanten på Born-
holm. Kopian skulle han sedan kunna 
skicka med den farkost som från Skåne 
skulle avhämta fångarna. Storkanslern för-
säkrade dock att order om detta hade utgått 
till kommendanten på Bornholm och att 
han inte behövde oroa sig något mer därom 
och att han kunde lita på hans ord. 

Leijonclo var dock fortfarande inte helt 
övertygad då han befarade att kommen-
danten på Bornholm skulle kunna neka till 
att han fått någon sådan order när det sven-
ska fartyget väl skulle avhämta fångarna. 
Han gick därför vidare in i kungens kam-
mare och efter en stund kom också kungen 
ut från sitt kabinett. Direkt trädde då den 
kursachsiske ministern fram till kungen 
och överlämnade sin och den moskovitiske 
ambassadörens gemensamma memorial. 
Enligt Leijonclo innehöll denna memorial 
en begäran om att fångarna skulle över-
föras till København och att den danske 
kungen då bland dem skulle kunna utvälja 
de bästa mannarna till att rekrytera till sin 
armé. Något sådant omnämns dock inte i 
den kopia av memorialen som den kur-
sachsiske ministern skickade till Dresden 
samma dag, men det är möjligt att det var 
något som bara sades muntligt.59

Enligt Leijonclo kunde man på den dan-
ske kungens miner se att han inte var syn-

nerligen nöjd med den kursachsiske mini-
sterns begäran. Leijonclo tog då tillfället i 
akt och steg fram till kungen och överläm-
nade ett brev från den svenska änkedrott-
ningen Hedvig Eleonora om prinsessan 
Charlotte Amalies födelse. När detta var 
gjort passade Leijonclo också på att tacka 
för den resolution som han gjort rörande 
krigsfångarna på Bornholm, men bad ock-
så om han kunde få kungens skriftliga or-
der som han kunde skicka med den sven-
ska farkosten till Bornholm. Kung Frede-
rik svarade att Leijonclo kunde försäkra 
sig om att en order var avgången och att 
han kunde förlita sig på hans majestäts 
ord. Givetvis kunde Leijonclo nu inte göra 
mycket mer utan sade sig vara förnöjd med 
kungens försäkran. 

Den kursachsiske ministern och den mo-
skovitiske ambassadören hade sett på när 
Leijonclo under den ganska långa tiden 
som han samtalat med kungen, och de såg 
nu ganska modstulna ut. Men Leijonclo 
var ändå inte säker på sin sak då han inte 
kunde begripa vad det var för en hem-
blighet som kunde döljas genom att han 
inte kunde få en kopia på ordern som ut-
sänts till kommendanten på Bornholm. 
Han hade trots allt kungens och storkans-
lerns egna ord på att ordern var utfärdad så 
han kunde inte tro sig vara bedragen, men 
som han skriver skulle tiden utvisa om 
man annat skulle seija och annat mena.

Först två dagar senare, den 27 oktober, 
avsände Leijonclo sin utförliga rapport till 
kanslikollegiet i Stockholm där han berät-
tar om strandningen på Bornholm och 
hans framgångar i saken vid det danska 
hovet. Skrivelsen kom fram den 2 novem-
ber, men uppenbarligen hade den svenska 
senaten redan fått kunskap om strandnin-
gen på Bornholm. Den 27 oktober skriver 
nämligen den danske envoyén i Stock-

59  Kopia av memorial till den danske kungen, København 
1706-10-23. Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, Ge-
heimes Kabinett, Loc.694/03.
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holm, Johan Grüner, att den svenska sena-
ten begärt att han skulle tillskriva den dan-
ske kungen och begära att en order skulle 
utgå till kommendanten på Bornholm om 
att de strandade krigsfångarna på Born-
holm skulle överlämnas till svenskarna.60

En transport till Skåne planeras

Den svenske envoyén i København hade 
den 26 oktober också tillsänt viceguvernö-
ren Axel Faltzburg i Skåne en express där 
han berättar om de strandade krigsfångar-
na på Bornholm. Han begärde också att 
man utan dröjsmål från Ystad eller Sim-
rishamn skulle utsända en farkost stor nog 
att rymma 300 man. Någon extra proviant 
trodde han inte skulle behövas för krigs-
fångarna då löjtnant Hoffman meddelat att 
den från Pommern medhavda sjöprovisio-
nen skulle räcka till den 14 november, men 
att man skulle skicka med pengar om 40 
eller 50 daler silvermynt i danska pen-
ningar ifall det skulle behövas till löjtnan-
tens utgifter på ön.61 Leijonclo hade samti-
digt tillskrivit löjtnant Hoffman på Born-
holm och berättat om vad som beslutats i 
København och att en farkost inom kort 
skulle anlända från Skåne.62

Leijonclos expressbrev till viceguvernö-
ren Faltzburg i Skåne kom fram till Malmö 

samma dag, faktiskt samtidigt som löjt-
nant Hoffmans skrivelse ankom från 
Bornholm. Hoffman hade nämligen även 
tillskrivit viceguvernören redan den 14 ok-
tober, men brevet nådde alltså inte fram till 
adressaten förrän 12 dagar senare, i alla 
fall om man får tro viceguvernören. Faltz-
burg svarade dock omgående på Hoffmans 
brev där han meddelade att han redan hade 
kontrakterat en skeppare som från Ystad 
skulle utgå med två farkoster för att föra 
över fångarna till Skåne. Skepparen skulle 
också få med sig 40 daler silvermynt som 
skulle tillställas löjtnantens disposition.63 
Viceguvernören var också snabb med att 
samma dag tillskriva landshövdingen 
Berndt Mörner i Blekinge om att han nu 
skulle få ta emot de 250 fångarna från 
Bornholm och att han nu ville avräkna 
dessa på den fångfördelning som defensi-
onskommissionen tidigare upprättat. En-
ligt denna skulle nämligen 400 fångar ha 
förts till Skåne av de till Blekinge förvän-
tade ankommande fångarna. De 250 fån-
garna på Bornholm var ju egentligen desti-
nerade till Kalmar och nu var viceguver-
nören uppenbarligen orolig för att han 
skulle bli tvingad att inlogera ett än större 
antal krigsfångar än planerat.64

Nu tycktes det alltså som om det bara var 
att invänta förliga vindar som kunde föra 
de tvenne farkosterna över från Ystad till 
Bornholm. När envoyén Leijonclo den 3 
november tillskriver kanslikollegiet i 
Stockholm har han ännu inte hört hur det 
hade gått med transporten, men att han för-

60  Skrivelse från Johan Grüner, Stockholm 1706-10-17/27. 
Rigsarkivet, Tyske Kancelli, Udenrigske afdeling, volym 
78-110. Johan Diderik Grüner (1661-1712) var dansk en-
voyé i Sverige 1700-1709. Tack vare Grüners goda kon-
takter bland rådsherrarna och vid hovet ger hans rapporter, 
som skrevs två gånger i veckan, en unik inblick i det dag-
liga livet i Stockholm.   

61  Skrivelse från Anders Leijonclo till viceguvernören Axel 
Faltzburg, København 1706-10-16/26. Landsarkivet i 
Lund, Skånska guvernementskansliet, D 2a:13.

62  Skrivelse från Anders Leijonclos till kanslikollegiet, Kø-
benhavn 1706-10-17/27. Riksarkivet, Diplomatica Dani-
ca, volym 116.

63  Koncept till skrivelse från Axel Faltzburg till löjtnant J.E. 
Hoffman, Malmö 1706-10-16. Landsarkivet i Lund, Skån-
ska guvernementskansliet, A 1:48.

64  Koncept till skrivelse från Axel Faltzburg till landshövdin-
gen Berndt Mörner, Malmö 1706-10-16. Landsarkivet i 
Lund, Skånska guvernementskansliet, A 1:48. 
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Den svenske löjtnanten Julius Ernst Hoffmans första skrivelse till viceguvernören Axel Faltz-
burg, daterad Bornholm den 14 oktober 1706, där han berättar om den olyckliga strandningen 
på Bornholm. Foto: Håkan Henriksson. 
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modade att fångarna redan blivit överförda 
till Ystad eller Simrishamn. Han berättar 
vidare att han återigen talat med storkans-
lern Reventlow och berättat om att två far-
koster avgått till Bornholm för att avhämta 
fångarna. Denne hade då svarat att de vid 
ankomsten skulle finna att kommendanten 
på Bornholm hade fått order om att låta 
överlämna fångarna. Leijonclo hoppades 
nu att denna affär skulle lösa sig.65

Helt oberoende av det diplomatiska spe-
let i København hade dock förhållandena 
förändrats för krigsfångarna på Bornholm. 
Till en början hade krigsfångarna nattetid 

hållits inlåsta i kyrktornet i Aakirkeby och 
de hade kunnat underhållas med den sjö-
provision som medförts från Wolgast. Den 
svenske löjtnanten visste dock inte hur 
länge de skulle bli kvar på ön varför han i 
syfte att spara in på provianten låtit krigs-
fångarna gå ut på landet för att själva för-
tjäna sitt uppehälle hos bönderna. Den 
danske kommendanten Reedtz hade var-
nat honom för detta och sagt att det senare 
skulle bli svårt att återsamla alla fångarna 
när man väl hade släppt lös dem.66

Aa kyrka med sitt mäktiga kyrktorn omkring 1890. Foto: okänd. Bornholms Museum. 

65  Skrivelse från Anders Leijonclos till kanslikollegiet, Kø-
benhavn 1706-10-24/-11-03. Riksarkivet, Diplomatica 
Danica, volym 116.

66  Kopia av skrivelse från Woldemar Reedtz till gehejmerå-
det och overkrigssekretær Christian von Lente 1706-11-
05, bifogad skrivelse från envoyén Anders Leijonclo till 
viceguvernören Axel Faltzburg, København 1706-11-
08/18. Landsarkivet i Lund, Skånska guvernementskans-
liet, D 2a:13.
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Krigsfångarna rymmer

När kommendanten Reedtz den 5 novem-
ber rapporterade till overkrigssekretær 
Christian von Lente i København hade 
skeppet från Nexø avgått med 77 krigsfån-
gar och de tvenne skeppen från Ystad hade 
anlänt till Rønne. Han berättade vidare att 
när det blev känt bland krigsfångarna att de 
två svenska skeppen hade anlänt från Skå-
ne så hade een deel af dem forstuket sig her 
paa landet, saa de nu ej er at finde. Emel-
lertid hade kommendanten nu utsänt en 
order till samtliga sandemændene på Born-
holm om att de moskovitiska fångarna som 
sig her udi landet her og der uphold skulle 
föras samman till Rønne till tisdagen den 
9 november. Då de strandade krigsfångar-
na enligt kommendanten var att betrakta 
som annat strandat gods kunde den som 
inte efterlevde ordern bli anklagad för att 
olovligt ha bemäktigat sig vrakgods.67

Av de åtta överofficerarna hade fem 
rymt.68 Endast den ryske kaptenen Josef 
Radickau, den ryske löjtnanten Fedor Kan-
davrof och den litauiske fänriken Johan 
Schlyter, som varit inlogerade på Kannike-
gård i Bodilsker sogn, kunde söndagen den 
7 november på två vagnar transporteras de 
fyra milen till Rønne.69 Av de gemena fån-
garna hade man till tisdagen den 9 novem-

ber bara lyckats samla ihop 47 stycken. 
Sannolikt bestod de till större delen av de 
fångar som varit sjuka och som varit in-
kvarterade hos borgerskapet i Aakirkeby. 
Transporten av de sjuka fångarna från 
Aakirkeby genomfördes med 15 vagnar 
den 6 november.

Enligt löjtnanten Hoffman återstod det 
115 gemena fångar som höll sig un-
dangömda i byarna på Bornholm. Uppen-
barligen hade ytterligare fångar avlidit på 
ön förutom de två, tre som dött redan strax 
efter strandningen. För att inte dra på sig 
än större omkostnader kunde man dock 
inte vänta längre på att fler fångar skulle 
kunna infångas. 

Den 8 november hade kommendanten 
Reedtz ställt samman en sluträkning på de 
omkostnader som man hade haft för krigs-
fångarna under deras vistelse på Bornholm. 
Räkningen slutade på 248 rigsdaler och 13 
skilling, vilket var en summa som vida 
översteg de pengar som den svenske skep-
paren hade fått med sig från Skåne. Utgif-
terna är fördelade på elva poster. Det stör-
sta kravet kom från dem som med fara för 
sina egna liv bärgat manskapet och provi-
anten från det strandade skeppet. De hade 
själva begärt en ersättning uppgående till 
160 rigsdaler, men kommendanten Reedtz 
ansåg att det var ett orimligt krav. Han hade 
därför nedsatt deras begäran till 40 rigsda-
ler som bättre skulle följa de kungliga för-
ordningarna rörande skeppsvrak. Nu blev 
istället den största kostnaden transporten 
av fångarna, bagage och proviant från 
stranden de två milen till Aakirkeby på 130 
vagnar som uppgick till 65 rigsdaler. 

Som tredje största utgift kom underhål-
let av de åtta överofficerarna under 23 
dagar som beräknades till 46 rigsdaler. 
Märkligt nog räknade kommendanten här 
alltså med omkostnader även för de fem 

67  Kopia av skrivelse från Woldemar Reedtz till gehejmerå-
det och overkrigssekretær Christian von Lente 1706-11-
05, bifogad skrivelse från envoyén Anders Leijonclo till 
viceguvernören Axel Faltzburg, København 1706-11-
08/18. Landsarkivet i Lund, Skånska guvernementskans-
liet, D 2a:13.

68  Enligt kommendanten Reedtz bör dessa ha varit två löjt-
nanter och tre fänrikar. Skrivelse från Woldemar Reedtz 
till Generalkommissariatet, Rønne 1706-10-15. Rigsarki-
vet, Generalkommissariatet (Søetaten), indkomne sager 
1706, volym 708.

69  Räkning från Woldemar Reedtz över omkostnader för de 
svenska krigsfångarna på Bornholm, Rønne 1706-11-08. 
Riksarkivet, Defensionskommissionen, volym 142.
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Räkningen från fi skarna i Snogebæk och en del bönder i Paulsker sogn daterad den 
16 oktober 1706 . Foto: Håkan Henriksson. 
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överofficerare som hade rymt. Det fjärde 
största kravet, som uppgick till 28 rigsda-
ler och 5 skilling, kom från borgerskapet i 
Aakirkeby som inhyst 67 sjuka fångar och 
13 svenskar. Även borgerskapet i Nexø 
hade krav på 12 rigsdaler och 40 skilling 
för de två dagar som de hade inhyst de 77 
fångarna som skeppats över till Kalmar. 
Kostnaden för transporten av dessa 77 
fångar från Aakirkeby ner till Nexø hade 
uppgått till 9 rigsdaler och 24 skilling. För 
halmen som man gett fångarna att sova på 
i kyrktornet krävde man en ersättning upp-
gående till 8 rigsdaler och 16 skilling.70

Onsdagen den 10 november, kort tid in-
nan avfärden mot Skåne, hade den ansva-
rige löjtnanten Hoffman satt sig ned för att 
skriva samman en ganska detaljerad me-
morial över strandningen och vistelsen på 
Bornholm. Denna rapport tog han sedan 
med sig för att överlämna till viceguvernö-
ren Faltzburg. Det är sannolikt att de 50 
fångarna redan då hade embarkerats på de 
två skutorna i Rønnes hamn. Påföljande 
dag eller dagen därpå gick de troligen till 
segels, nästan exakt en månad efter att 
krigsfångarna först hade anlänt till Born-
holm. De två skutorna anlöpte sedan utan 
vidare missöden hamnen i Simrishamn.71 

Löjtnant Hoffman och fångarna 
kommer till Simrishamn

Lördagen den 13 november var de 50 
krigsfångarna troligen redan på väg från 
Simrishamn med riktning mot Ystad och 
därifrån marscherade de sedan norrut mot 

Svedala och Lund, där de skulle komma 
att inkvarteras. I Svedala blev de bland an-
nat inlogerade i Börringeklosters slott. 
Fångarna var dock sjuka och sannolikt 
inte heller klädda för den annalkande vin-
tern. Under marschen avled också flera 
fångar. En av dem var den polske fången 
Staffan Bilopscki som begravdes på Grön-
by kyrkogård den 15 november 1706. Den 
17 november nådde den andra gruppen om 
20 polska fångar som skulle förläggas i 
Lund fram till staden. På vägen dit hade 
fången Wotzski Boianofski avlidit.72

Efter ankomsten till Simrishamn begav 
sig löjtnant Hoffman genast iväg till Mal-
mö för att avrapportera till viceguvernören 
Axel Faltzburg. Hans sergeant eller fältvä-
bel Johan Steuch och de sju gemena solda-
terna begav sig istället iväg till Ystad.73

Det är osäkert när och var löjtnant Hoff-
man överlämnade sin memorial tillsam-
mans med kommendanten Reedtz räk-
ningar på krigsfångarnas omkostnader på 
Bornholm. Viceguvernören Faltzburg rap-
porterar nämligen inte om saken förrän 
han i Lyngsjö den 24 november skriver till 
defensionskommissionen i Stockholm. Gi-
vetvis berättar han att när nyheten om de 
strandade krigsfångarna på Bornholm 
hade nått honom hade han gjort allt vad 
som kunnat göras för att överföra dem till 
Skåne. Men han berättar också att löjtnant 
Hoffman hade tvingats reversera sig för de 

70  Räkning från Woldemar Reedtz över omkostnader för de 
svenska krigsfångarna på Bornholm, Rønne 1706-11-08. 
Riksarkivet, Defensionskommissionen, volym 142.

71  Löjtnant J.E. Hoffmans memorial, Runge 1706-11-10. 
Riksarkivet, Defensionskommissionen, volym 142.

72  Specifikation över inkvarterade fångar i Oxie, Skytts och 
Vemmenhögs härader, Lilla Klågerup 1707-02-06 
(s.640v-640r), Lund 1701-15 (s.5610r). Landsarkivet i 
Lund, Skånska guvernementskansliet, D 3g:17. Specifika-
tion över inkvarterade fångar i staden Lund, Lund 1701-
15 (s.5610r). Landsarkivet i Lund, Skånska guvernement-
skansliet, D 3d:18.

73  Räkning för durchtågsmedlen uti Ingelstads, Herrestads, 
Järrestads och Ljunits härader, guvernementsboken för 
1706, s.1984-1985. Landsarkivet i Lund, Skånska guver-
nementskontoret, E 1:13.
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omkostnader som Bornholms invånare 
haft för fångarna samt att dessutom många 
fångar sig undanstuckit ock qwarblifwit på 
Bornholm. Hur man skulle förhålla sig till 
de kvarlämnade fångarna och räkningarna 
lämnade han nu över till defensionskom-
missionen att vidare besluta över. I kon-
ceptet till skrivelsen, men som han senare 
av någon anledning beslutade sig för att 
stryka i den skrivelse som gick iväg till 
Stockholm, har Faltzburg begärt ersätt-
ning för frakten genom en utbetalning från 
Statskontoret.74

Två dagar senare tillskrev Faltzburg 
även envoyén Leijonclo i København. 
Denne hade tillskrivit viceguvernören re-
dan den 16 november för att få reda på vad 
som egentligen hade hänt i Bornholmsaf-
fären. Faltzburg påstods sig dock inte ha 
fått hans skrivelse förrän den 24 novem-
ber, men att han i alla fall inte hade fått 
någon vetskap om vad som sig tilldragit på 
Bornholm förrän löjtnant Hoffman kom-
mit till honom några dagar tidigare. Lei-
jonclo får nu veta att endast 47 gemena 
fångar och tre överofficerare var komna 
till Simrishamn, men att även en hop fån-
gar hade anlänt till Kalmar. Kvar på Born-
holm borde det alltså ha funnits över hun-
dra fångar som viceguvernören nu ber 
Leijonclo att hos den danske kungen 
begära att de ska arresteras tills de kan bli 
avhämtade eller överskickade till Sverige. 
Han bifogade även Hoffmans memorial 
och kommendantens alla räkningar, och 
han finner det särskilt anmärkningsvärt att 

man tagit upp en kostnad på hela 46 rigs-
daler för överofficerarnas underhåll oaktat 
de eij warit tillstädes.75 

Det dröjde nu till den 8 december innan 
envoyén Leijonclo rapporterade vad som 
hade hänt rörande de rymda fångarna till 
kanslikollegiet i Stockholm. Egentligen 
var det dock inte mycket att rapportera 
men han hade två dagar tidigare samman-
träffat med storkanslern Reventlow som 
lovat föredraga saken inför kungen, men 
att han ännu väntade svar därpå.76 

Leijonclo anklagar Reventlow

Ett sorts svar kom från storkanslern den 11 
december genom att han lät översända ko-
pior på en skrivelse från kommendanten 
Reedtz och hans order till sandemændene 
på Bornholm från den 5 november om att 
alla förrymda fångar skulle föras till Røn-
ne. Men Leijonclo hade senare också sam-
talat med storkanslern om fångarna varvid 
denna hade sagt att det var svårt och nästan 
omöjligt att lyckas samla in de förrymda 
fångarna igen då ön war stor, och lähra 
dhe med båtar och andra fartygh hafwa 
sökt redan att salvera sigh. Leijonclo ver-
kar då ha ilsknat till och sagt att det var 
honom bekant att åtskilliga fångar var 
komna till København på danska farkoster, 
ja till och med på konungens egen jakt, och 
att det nog var på sådant sätt som de blivit 
förskingrade. Reventlow ska då ha blivit 
nogot snillande och sagt att han inget visste 
därom och att han inte heller kunde tro att 

74  Skrivelse från Axel Faltzburg till defensionskommissio-
nen, Lyngsjö 1706-11-14. Riksarkivet, Defensionskom-
missionen, volym 142. Koncept till skrivelse från Axel 
Faltzburg till defensionskommissionen, Lyngsjö 1706-11-
14. Landsarkivet i Lund, Skånska guvernementskansliet, 
A 1:48.

75  Koncept till skrivelse från Axel Faltzburg till Anders Lei-
jonclo, Lyngsjö 1706-11-16. Landsarkivet i Lund, Skåns-
ka guvernementskansliet, A 1:48.

76  Skrivelse från Anders Leijonclo till kanslikollegiet, Kø-
benhavn 1706-11-28/12/08. Riksarkivet, Diplomatica 
Danica, volym 116.
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något sådant hade kunnat ske. Leijonclo 
hade dock stått på sig och sagt att han kun-
de bevisa att så faktiskt hade skett. 

Samtalet tycks dock inte ha lett vidare 
och Leijonclo sammanfattar i sin rapport 
till kanslikollegiet att den danske kungen 
uppenbarligen inte vill ge någon befall-
ning till kommendanten på Bornholm att 
han ska låta uppsöka de kvarblivna fån-
garna. Det var enligt Leijonclo ett tecken 
på att danskarna inte ville släppa fångarna 
ifrån sig, eller att man under tiden försöker 
skicka iväg dem från ön, om det icke redan 
skiedt ähr. Leijonclo tyckte det inte heller 
vara mödan värt att skicka någon ny far-
kost till Bornholm för att ansöka hos kom-
mendanten om fångarnas överlämnande 
då han ofelbart hade order om att neka 
detta. Han tyckte vidare att det var märk-
ligt att det var just de ryska fångarna som 
hade lyckats rymma, och att man kanske 
på den ryske ambassadörens anmodan 
hade favoriserat ryssarna framför de pol-
ska och kosackiska fångarna.77

Leijonclo skrev två dagar senare även till 
viceguvernören Faltzburg och berättade i 
stort sett samma sak, att det nu inte var 
mödan värt att fortsätta ansträngningarna 
att få över några fler fångar från Born-
holm. Sannolikt var det redan för sent och 
det var enligt honom uppenbart att det inte 
fanns någon vilja varken hos kungen eller 
hos storkanslern att fångarna skulle över-
lämnas till Sverige.78

Det verkar dock som om det från början 
egentligen inte funnits någon uttalad vilja 

hos de danska myndigheterna att undan-
hålla fångarna på Bornholm. Overkrigs-
sekretær Christian von Lente skriver näm-
ligen den 23 november till kommendanten 
Reedtz om de moskoviter som höll sig un-
dangömda på ön att det var svenskarnas 
egen förskyllan att de rymt då de själva 
förvarat dem och dessutom gett dem frihet 
att gå ut på landet att tjäna hos bönderna. 
Han råder vidare kommendanten att inte 
vidare bekymra sig om fångarna utan låta 
dem råda över sig själva och att inte hindra 
dem at gaa hen hvor det dem løster, men 
att det nog var tillrådligt att de skulle söka 
sig bort från ön. Han tyckte vidare att man 
tillräckligt hade gått svenskarna till mötes 
genom att låta dem själva förvara fångarna 
som annars inte var brukligt. Slutligen 
ville han ändå gärna få veta hur många 
moskoviter det var som hade hållit sig un-
dangömda.79

Epilog och efterspel

Enligt den svenske envoyén Leijonclo så 
skulle det främst ha varit moskovitiska 
fångar som rymt från fångenskapen på 
Bornholm. Några belägg för det finns 
dock inte. Då vi saknar en komplett lista på 
vilka fångar som embarkerades i Wolgast 
kan vi inte säkert säga hur fördelningen 
såg ut mellan moskoviter, polacker och ko-
sacker. Vi känner dock till fördelningen 
mellan större delen av de 127 fångar som 
till slut kom fram till Sverige via Kalmar 
och Simrishamn. Lite förvånande ser man 

77  Skrivelse från Anders Leijonclo till kanslikollegiet, Kø-
benhavn 1706-12-06/16. Riksarkivet, Diplomatica Dani-
ca, volym 116.

78  Skrivelse från Anders Leijonclo till Axel Faltzburg, Kø-
benhavn 1706-12-08/18. Riksarkivet, Diplomatica Dani-
ca, volym 116.

79  Koncept till skrivelse från Christian von Lente till Wolde-
mar Reedtz, København 1706-11-23. Rigsarkivet, Krigs-
kancelliet (469), volym 533.



HÅKAN HENRIKSSON

216

då att den största gruppen faktiskt var mo-
skoviter eller 47 man. Därefter kommer 
polacker med 42 man, kosacker med 31 
man och kurländare med 2 man. I Laurids 
de Thurahs Bornholmsbeskrivning från 
1756 omtalas att fångarna ska ha bestått av 
Polakker, Cosaker og Calmukker. Några 
kalmucker omtalas dock inte i de samtida 
beskrivningarna av fångarna.80

Istället för moskoviter verkar det i själva 
verket ha varit ganska många polacker och 
litauer som lyckades hålla sig undan när de 
två svenska skutorna ankom för att över-
föra fångarna till Skåne i början av novem-
ber 1706. Ett tecken på det är en historia 
som återberättas i de Thurahs Bornholms-
beskrivning från mitten av 1750-talet. Han 
berättar nämligen att några få av de ge-
mena fångarna hade gömt sig här och där 
på landet när transporten över till Sverige 
skulle ske, och att de därefter hade tagit 
tjänst hos bornholmarna. Ett trettiotal av 
dessa fångar hade dock övertalat ett par 
köpmän i Nexø att överföra dem till Dan-
zig. De hade också utlovat en överflödig 
betalning och gett anvisningar på åtskilli-
ga köpmän i Danzig. När de ankom till 
Danzigs hamn och sattes i land gjorde de 
sig alla osynliga i staden och då köpmän-
nen från Nexø försökte få tag på de polska 
personer som fångarna angivit som säker-

het fann de att de inte alls existerade. Köp-
männen hade blivit bedragna och fick åter-
vända till Nexø utan någon som helst be-
talning för resan till Danzig.81

Någonting som tycks tyda på att Leijon-
clo faktiskt hade rätt när han uppgav att 
den kursachsiske ministern erbjudit den 
danske kungen att utvälja de bästa man-
narna bland fångarna till att rekryteras till 
den danska armén kan man hitta i en för-
teckning över polska krigsfångar som i 
april 1712 befann sig i Skaraborgs län. En 
av dem, den 45-årige Jean Schikoski från 
Warszawa, uppgav att han hade blivit till-
fångatagen av svenskarna vid Lachowicze 
år 1706 men under seglation när han skul-
le föras till Swerige, ähr skieppet drefwit 
af starkt wäder under Borenholm, hwarest 
han blefwen fången af konungen i Danne-
mark, hwar under han tient uti 3 åhrs tijd, 
till des slaget stod wid Hellsingborg, då 
han blef fången af de swenske. Nästan 
samma historia kunde den 30-årige Jacob 
Salomon från Grodno och den 40-årige 
Johan Bodnib från Tykocin berätta, med 
den enda skillnaden att de först hade blivit 
tillfångatagna vid fästningen Zabirs.82 
Dessa tre polska fångar hade alltså till slut 
kommit till Sverige, men först drygt tre år 
senare, och då i dansk uniform!

Hur gick det då för de krigsfångar som 
till slut kom fram till Sverige? Den första 
gruppen fångar som anlände till Kalmar 
blev inkvarterade i Jönköpings län och då 
främst i städerna Jönköping och Gränna. 

80  Lista över ankomna fångar till Kalmar under 1706. Listor 
över ankomna fångar till Jönköpings län, 1707-06-17. 
Riksarkivet, Defensionskommissionen, volym 231, 
s.2147-2156, 2377. Specifikation över inkvarterade fån-
gar i Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader, Lilla Klåge-
rup 1707-02-06 (s.640v-640r), Lund 1701-15 (s.5610r). 
Landsarkivet i Lund, Skånska guvernementskansliet, D 
3g:17. Specifikation över inkvarterade fångar i staden 
Lund, Lund 1701-15 (s.5610r). Landsarkivet i Lund, 
Skånska guvernementskansliet, D 3d:18. Laurids de Thu-
rah: Omstændelig og tilforladelig beskrivelse over den i 
Øster-søen liggende, under det kongelige danske herre-
dømme blomstrende navnkundige øe Bornholm..., s.179. 
København 1756.

81  Laurids de Thurah: Omstændelig og tilforladelig beskri-
velse over den i Øster-søen liggende, under det kongelige 
danske herredømme blomstrende navnkundige øe Born-
holm..., s.180. København 1756.

82  Skrivelse från landshövding Germund Cederhielm, Mari-
aholm 1712-06-04. Riksarkivet, Kunglig Majestäts kansli, 
skrivelser från landshövdingen i Skaraborgs län till Kung-
lig Majestät 1712, volym 21.
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Bägge dessa städer drabbades mycket hårt 
av pesten 1711 och givetvis dog även mån-
ga av krigsfångarna i denna farsot. De fle-
sta av de polska fångarna hade då redan 
lämnat Jönköpings län tack vare att det 
kungliga rådet i augusti 1710 hade beslutat 
att bland annat alla polska fångar som stått 
under den litauiske hetmanen Michał Ser-
wacy Wiśniowieckis kommando skulle bli 
befriade ur sin fångenskap och transporte-
rade till de neutrala hamnarna Danzig och 
Königsberg.83

En av de kosackiska fångarna som varit 
med om strandningen på Bornholm, Lesko 
Demjanenko, blev kvar i Sverige under re-
sten av stora nordiska kriget. Han tillhörde 
Perejaslavs regemente och hade blivit till-
fångatagen vid Lachowicze. I Sverige hade 
han först blivit inlogerad i både Gränna och 
Jönköping. Under åren 1716-1718 var han 
under svåra förhållanden inlogerad på 
Visingsborgs slott. I slottet, som låg på 
Visingsö mitt i sjön Vättern, inhystes som 
mest omkring 2000 krigsfångar och livs-
medelsförsörjningen var till en början 
mycket bristfällig. Många fångar dog un-
der denna tid, bl.a. Leskos kamrat som 
också varit med på Bornholm, Hrytsko 
Sjtjerbynenko.84 Efter att Visingsborgs slott 
av vådeld brunnit ned vid jultiden 1718 blev 
Lesko inkvarterad i Halland. När han till 
slut lämnade Sverige på ett skepp avseglan-
des från Vaxholm i april 1722 var han en 
ålderstigen man, 66 år gammal.85

Den andra gruppen fångar som lite sena-
re anlände till Simrishamn blev kvar i 
Skåne, åtminstone till en början. Fänriken 
Johan Schlyter, som var kurländare, hade 
blivit tillfångatagen vid Zabirs där han 
stått under den litauiske hetmanen Michał 
Serwacy Wiśniowieckis kommando. Efter 
freden med Sachsen, som tecknats vid Al-
transtädt den 24 september 1706 men först 
senare blivit offentliggjord, skulle alla 
sachsiska överofficerare friges. Det var 
dock till en början oklart om man i detta 
även skulle inbegripa de officerare som 
tillfångatagits vid striderna i Litauen. In-
nan det blev allmänt känt att så inte var 
fallet i hela landet, hann flera sådana offi-
cerare lämna landet. Detta gällde bland 
annat fänriken Schlyter som lämnade 
Ystad med den kungliga postjakten torsda-
gen den 17 mars 1707.86

Vad hände då med löjtnanten Julius 
Ernst Hoffman? Efter att ha avrapporterat 
hos den skånske viceguvernören begav 
han sig den 20 november till Ystad där han 
onsdagen den 24 november tillsammans 
med sina åtta soldater kunde gå ombord på 
den kungliga postjakten för en senkom-
men återfärd mot Stralsund och Svenska 
Pommern.87 Hoffman, som i januari 1698 
tillträtt tjänsten som löjtnant vid det Strals-
undska infanteriregementet, fanns kvar i 
tjänst ännu i september 1710 men verkar 
försvinna kort tid därefter. Möjligen dog 
han i den vid samma tid härjande pesten 

83  Skrivelse från landshövding Mårten Lindhielm, Jönköping 
1710-09-21 (s.2145-2147). Riksarkivet, Länsräkenskaper, 
Östergötlands län, 1710 verifikationer volym 2. 

84  Hrytsko Sjtjerbynenko avled på Visingsborgs slott den 14 
juli 1717. Riksarkivet, Militariasamlingen, volym 1524.

85 Namnrulla på de ryssar som är avlevererade till kom-
mendör Ridderstolpe, Vaxholms kastell 1722-04-25. 
Krigsarkivet, Stora Nordiska Kriget, Krigshandlingar, av-
delning 14a, volym 5.

86  Specifikation över inkvarterade fångar i staden Lund, 
Lund 1701-01-15 (s.5610r). Lista över utgående passa-
gerare med den kungliga postjakten ifrån Ystad under 
mars månad 1707 (s.568v). Landsarkivet i Lund, Skånska 
guvernementskansliet, D 3d:18.

87  Lista över utgående passagerare med den kungliga post-
jakten ifrån Ystad under november månad 1706 (s.552r). 
Landsarkivet i Lund, Skånska guvernementskansliet, D 
3d:18. 



HÅKAN HENRIKSSON

218

eller under den dansk-rysk-sachsiska belä-
gringen av Stralsund under hösten 1711.88

Skepparen Lars Michelson Lindahl från 
Norrköping som i och med strandningen 
förlorat sitt skepp Sankt Anna ansåg att 
han sin wälfärd så olyckeligen förlorat 
hafwer och derigenom aldeles ruinerad 

var. Väl hemkommen till Sverige och Nor-
rköping försökte han i alla fall få betalt för 
transporten av de krigsfångar som faktiskt 
kom fram till Sverige. Han hade ju dess-
utom förhyrt ett skepp på Bornholm som 
kostat honom 200 caroliner. Hans befrakt-
ningskontrakt för transporten utlovade en 
betalning uppgående till 2160 daler kop-
parmynt eller 24 daler kopparmynt per 
läst. Han hade inte fått ut hälften av frakt-
pengarna i Wolgast, vilket annars var det 
brukliga. Nu begärde han att åtminstone 
få ersättning för de 77 fångar som han 
fört till Kalmar. Detta skulle motsvara 28 
läster och det skulle innebära en summa 
om 672 daler kopparmynt. Dessutom ön-
skade han också få ersättning för de fångar 
som han endast lyckats föra till Bornholm. 
De hade ju trots allt kommit halvvägs så 
Lindahl begärde att få halva fraktkostna-
den för denna last, eller 62 läster à 12 daler 
kopparmynt vilket blir 744 daler koppar- 
mynt.

Skepparen Lars Michelson Lindahls namnteckning och sigill på kontraktet för fångtransporten som han skrev 
under i Wolgast den 10 oktober 1706 . Foto: Håkan Henriksson. 

88  Enligt den av Julius Ernst Hoffman egenhändigt skrivna 
meritförteckningen, upprättad i Stralsund 1698-01-26, så 
ska han ha varit bördig från Pommern och värvats som 
musketör i Stettin redan 1675 och därefter varit pikenerare 
vid det Kungliga Livgardet 1678 samt därefter blivit anta-
gen som sergeant vid Kronobergs regemente 1679. Året 
därpå överflyttades han med samma militära grad till det 
värvade Stralsundska infanteriregementet där han blev 
regementsadjutant 1689 och fänrik 1696 samt löjtnant 
1698. Riksarkivet, Militariasamlingen, volym 1072. Flera 
kompanier från det Stralsundska infanteriregementet del-
tog vid slaget vid Gadebusch i december 1712 och kapitu-
lerade senare vid Tönningen i maj 1713, men löjtnant 
Hoffmans kompani fanns inte med bland dessa. Georg 
Tessin: Die deutschen Regimenter der Krone Schweden, 
teil II, s.271-274.Veröffentlichungen der historischen 
Kommission für Pommern, Reihe V, Heft 14. Böhlau Ver-
lag, Köln-Graz 1967.
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Kammarkollegiet verkar ha haft med-
lidande med skepparen för i mars 1707 as-
signerade de 452 daler silvermynt, motsva-
rande 1356 daler kopparmynt, till Lindahl. 
Alltså nästan den summa som han begärt. 
Att han fick en något lägre summa berodde 
på att kammarkollegiet räknat med halva 
frakten på hela lasten, men då utifrån 
skeppets verkliga lastkapacitet som var 85 
läster och inte 90 läster som Lindahl hade 
lyckats få det till i kontraktet som han skri-
vit på i Wolgast.

Skepparen Lindahl verkar i alla fall inte 
ha ansetts varit vållande till missödet på 
Bornholm då han fick fortsatt förtroende 
att befrakta svenska kronans laster. Redan 
den 23 juli 1707 skrev han nämligen på ett 
nytt befraktningskontrakt med Statskonto-
ret om att frakta rågmjöl från Reval till 
Viborg. Han hade nu ett nytt klinkfuru-
skepp om 105 läster benämnt Nordiska 
Lejonet.89

Bönderna och borgarna på Bornholm 
verkar dock aldrig ha fått någon ersättning 
för sina omkostnader i samband med 
strandningen. Även om det i sammanhan-
get egentligen inte var någon större summa 
är det sannolikt att de svenska myndighe-
terna ansåg att skulden kunde kvittas mot 
de över hundra krigsfångar som blivit kvar 
på Bornholm. Man hade ju starka misstan-
kar om att danskarna inte spelat rent utan 
i hemlighet hjälpt krigsfångarna att hålla 
sig gömda på ön. Bevisligen hade ju också 
en del av dem värvats, med eller utan 
tvång, till den danska armén.

Bornholmarna tycks dock ha misstänkt 
att kommendanten Woldemar Reedtz hade 
lagt beslag på den summa pengar som den 
svenske löjtnanten reverserat sig för när 
han lämnade ön. Den 14 maj 1707 hade 
nämligen Borringholms Indbyggere för-
fattat ett anonymt klagobrev där de i tjugo 
punkter framförde allvarliga klagomål 
mot kommendanten och amtmand Wolde-
mar Reedtz. Under punkt nummer två be-
klagar man sig över att man ännu inte hade 
fått någon betalning för deris heste og 
wogne som använts vid transporterna av 
fångarnas proviant och bagage. En bonde 
och ryttare hade dessutom blivit satt i ar-
rest av kommendanten när han protesterat 
mot att hans häst med full mundering utan 
betalning lämnats ut till den svenske offi-
cerens begagnande.90 

Men kommendanten Reedtz var av allt 
att döma oskyldig åtminstone när det gäll-
de denna anklagelse. Reedtz skriver själv i 
en supplik till kungen i december 1707 att 
han inte kunde få något egentligt svar från 
den svenske envoyén om de 248 rigsda-
lerna och att han vill få kungens råd om 
hur han ska förhålla sig i saken.91 Den 
svenske envoyén nämner inget om detta i 
sina brev till kanslikollegiet i Stockholm, 
och sannolikt rann frågan sedan ut i san-
den.92

89  Likvidationsakter rörande skepparen Lars Michelson 
Lindahl 1706-1712. Riksarkivet, Kammarkollegiet, äm-
nessamling nr 78, befraktning för kronan 1681-1725, vo-
lym 29. Staden Reval heter idag Tallinn och är Estlands 
huvudstad. Staden Viborg kallas idag Vyborg och ligger i 
Ryssland.

90  Supplik från Bornholms undersåtar 1707-05-14. Rigsarki-
vet, Danske Kancelli, Henlagte sager til supplikbøgerne 
1699-1771, volym D112-4.

91  Odaterad extrakt av supplik från kommendanten Wolde-
mar Reedtz med kunglig resolution 1707, nr 591. Rigsar-
kivet, Danske Kancelli, Supplikker 1699-1771, volym 
D109-8.

92  Envoyén Anders Leijonclos skrivelser till Kunglig Maje-
stät 1704-1708, till kanslipresidenten 1685-1709, till 
kanslikollegiet 1705-1709. Riksarkivet, Diplomatica Da-
nica, volymerna 112, 114, 116. Det är dock möjligt att det 
finns några luckor bland Leijonclos brev till kanslikolle-
giet under hösten 1707.
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I efteråret 1658 diskuterede den øverste 
politiske ledelse i København de modfor-
anstaltninger, der måtte iværksættes under 
det nye svenske angreb på Danmark. I 
denne sammenhæng fremkom et forslag 
om at sætte Bornholm i pant til Lübeck 
som vederlag for leverancer til den inde-
sluttede hovedstad. På de følgende sider 
skal vi nærmere følge fremkomsten af 
dette forslag og dets senere skæbne. 

En mere dyster baggrund for drøftel-
serne kan næppe tænkes. Kun seks måne-
der før, 26. februar, var den sidste krig 
mellem de to nordiske kongeriger blevet 
afsluttet ved freden i Roskilde. Herved af-
stod Danmark alle landskaber øst for Øre-
sund, det vil sige Skåne, Halland og Ble-
kinge til Sverige. Statsgrænsen blev ved 
denne lejlighed den nugældende havgræn-
se. Som en integreret del af den vigtige 

hovedprovins Skåne fulgte Bornholm med 
i lemlæstelsen af Danmark. De afståede 
landskaber blev herefter organiseret som 
et generalguvernement for Skåne, Halland 
og Blekinge med hovedsæde i Malmø. Når 
tiden engang var moden dertil, var det fra 
svensk side tanken, at dette skulle integre-
res i det egentlige Sverige. Den faktiske 
overdragelse begyndte umiddelbart efter 
fredsslutningen. Men som følge af isvinte-
ren overtog den nye svenske administrati-
on først Bornholm med Hammershus 29. 
april, mere end en måned efter den i freds-
traktaten fastsatte skiftedag.

Bornholms land som pant?
Et intermezzo i nordisk udenrigspolitik 
1658-1659 

Af Ebbe Gert Rasmussen

Ebbe Gert Rasmussen, cand. mag. i  
historie og religion fra Københavns  
Universitet 1967. Forhenværende lektor  
ved gymnasiet i Rønne. 1985 dr. phil  
fra Københavns Universitet. Har siden 
1967 udsendt en lang række bidrag om  
Bornholm 1658, herunder doktorafhand-
lingen »Dette Gavebrev« (1982-1983). 

t Frederik III til hest, malet af Wolfgang Heim-
bach, tysk maler, ca. 1615-1678, hofmaler hos Fre-
derik III ca. 1653-1661. Efter reproduktion.
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Karl X Gustav, 1622-1660, svensk konge 1654-1660, malet af Sébastien Bourdon o. 1653. Nationalmuseet, 
Sverige.
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Forholdet mellem de tidligere krigsfø-
rende lande udviklede sig snart til det 
værre. Trods fredstraktatens løfter om 
godt naboskab og samarbejde i østersøom-
rådet og trods den gode stemning på freds-
mødet på Frederiksborg slot i marts var 
den gensidige mistillid for dybt forankret. 
Den svenske drøm om en nordisk alliance 
kunne ikke realiseres. I løbet af sommeren 
tabte Karl X Gustaf tålmodigheden. 7. 
august landsattes uden krigserklæring en 
svensk hær på ca. 7000 mand ved Korsør, 
mens en flåde lagde sig foran København. 
Denne gang skulle Danmark ophøre med 
at være et selvstændigt rige. Men da Karl 
Gustaf efter ilmarch tværs over Sjælland 
nåede frem til den danske hovedstad, op-
gav han imidlertid sin plan om en øjeblik-
kelig storm på byen. København blev i 
stedet fra 9. august gjort til genstand for en 
belejring også fra landsiden.

Modsat forholdene under det forrige 
svenske angreb på den danske hovedstad i 
februar var der denne gang tale om en 
markant forsvarsvilje fra dansk side. Men 
situationen var katastrofal i de fleste hen-
seender. Den øverste ledelse i den inde-
sluttede by var dybt splittet. Siden sin 
overtagelse af tronen (1648) havde kongen, 
Frederik III, søgt at unddrage sig de snæ-
rende bånd i den håndfæstning, han havde 
underskrevet ved regeringstiltrædelsen.  
De højadelige rigsråder nærede ingen il-
lusioner over for kongens enevældige am-
bitioner. Disse gav sig bl.a. udtryk i, at 
Frederik III undlod at besætte poster i rigs-
rådet og de vigtige rigsembeder som kans-
ler og marsk ved vakancer. Af rigsområdet 
var nu reelt kun den overbefolkede hoved-
stad, der manglede alt fra fødevarer til for-
svarsmidler, og nogle få - især mindre - øer 
fortsat under regeringens kontrol. Gennem 
den militære besættelse og udnyttelse af 

størstedelen af landet havde alene sven-
skerne mulighed for at udnytte lenenes 
indtægter. Militært var der ingen mulighed 
for at tage kampen op ved landets egne 
kræfter. I den håbløse situation rettedes 
forventningerne mod de udenlandske for-
bundsfæller, især de nederlandske Gene-
ralstater, som Danmark i 1649 havde ind-
gået en defensiv alliance med. 

Nederlænderne handlede hurtigt. Alle-
rede 21. august indtog Generalstaterne i 
Haag en positiv holdning til en hjælpeak-
tion. 7. oktober stod en samlet orlogsflåde 
på 22 - 25 kapitalskibe med nogle mindre 
fartøjer ud fra flådebasen Vlie; 8 veludsty-
rede fløjter sørgede for transport af solda-
ter og levnedsmidler. 25. oktober kastede 
armadaen anker i farvandet nord for Hel-
singør.1

Tanker i den danske politiske  
ledelse i efteråret 1658

Stemningen var yderst trykket i Køben-
havn i sensommeren og efteråret. I begyn-
delsen af oktober, da den svenske belejring 
havde varet et par måneder, overvejede 
regeringen indgående den problematiske 
situation, herunder udsigterne til en for-
ventet undsætning fra udlandet. Under alle 
omstændigheder måtte man undersøge de 
danske muligheder for en mere effektiv 
krigsførelse. 

1  Knud J.V. JESPERSEN, Revanche og Neutralitet 1648 - 
1814 i: Dansk udenrigspolitiks historie 2, redigeret af  
Carsten DUE-NIELSEN, Ole FELDBÆK og Nikolaj  
PETERSEN, København 2002, S. 55 - 66, Finn ASK-
GAARD, Østersøpolitikken og Hollands hjælp til Køben-
havn 1658 i: Et vendepunkt i Københavns historie, udgi-
vet af Københavns Kommunalbestyrelse, København 
1959, S. 120 - 193, Claes-Göran ISACSON, Karl X Gu-
stavs krig - Fälttågen i Polen, Tyskland, Balticum, Dan-
mark och Sverige 1655 - 1660 i: Historiska Media, Lund 
2002, S. 179 - 203.
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På dette kritiske tidspunkt er eftertiden 
så heldig at være i besiddelse af et person-
ligt, konfidentielt kildemateriale, der giver 
nogle faste holdepunkter for, hvad der 
rørte sig i den politiske ledelse. Det drejer 
sig om den private dagbog, der omhygge-
ligt førtes af rigsrådets sekretær, Christen 
Albertsen Skeel, ved siden af den officielle 
rådsprotokol.2 Denne aristokrat var om no-
gen den skikkelse, der søgte at stå vagt om 
rådets indflydelse i de vanskelige år under 
pres fra kongemagtens side; derfor illu-
strerer dagbogen netop de problemer, 
adelsstyret kæmpede med både i forhold til 

stænderne og kongen. Som helhed er dag-
bogen derfor repræsentativ for flertallet af 
de aldrende og fåtallige rådsmedlemmer.

Under begivenhedernes tryk havde Fre-
derik III på dette tidspunkt dog atter gen-
optaget forhandlingerne med rigsrådet.

Det kom bl.a. til udtryk i den kongelige 
proposition (diskussionsoplæg) til rådet 5. 
oktober. Frederik III tvivlede ikke på, at 
den hollandske undsætning nok skulle 
komme. Men skete det ikke - understre-
gede kongen - var det på høje tid at drøfte, 
hvad man så skulle gøre, og hvordan man 
kunne få den brandenburgske hjælp bragt 
frem, da kurfyrsten ikke skulle udsætte 
sine folk for, at der ikke var sikkerhed for 
at få dem frem med skibe.3 Med den på-
tvungne optimisme havde kongen sat 
dagsordenen.

Den følgende dag kommenterede Skeel 
det kongelige udspil. 1) Rigsrådet havde 
med glæde modtaget kongens proposition 
og fornemmede, at han ikke helt havde 
fjernet sig fra det og dets betænkning; det 
begærede blot, at kongen ville vise respekt 
for det og de mænd, der ikke søgte andet 
end kongens og fædrelandets bedste; end-
videre bad man om, at kongen ville betro 
dem rigets anliggender, så man ikke fuld-
stændigt skulle være afhængige af frem-
mede, der bestemte. 2) Kongen burde føje 
stændernes ønsker og tage sig en kansler, 
der kunne have indseende med Tyske og 
Danske Kancelli og desuden fremme ma-
jestætens og rigets anliggender. 3) Ligele-
des at han ville forordne en rigens marsk 
til at lede krigsmagten. 4) Endvidere burde 
man overveje, hvad der skulle foretages, 

Christen Albertsen Skeel, 1603-1659, rigsråd.

2  Leon JESPERSEN og Christian LARSEN, Som jeg har 
ment mit fædreland det vel ... Rigsråd Christen Skeels po-
litiske optegnelser 1649 - 1659 i: Selskabet for Udgivelse 
af Kilder til Dansk Historie, København 2004.

3  JESPERSEN og LARSEN, Som jeg har ment (som note 
2), S. 180.
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hvis den hollandske undsætning alligevel 
ikke kom: Om der for det første var så me-
get væbnet mandskab, at man kunne holde 
fjenden ude, og om der i tilstrækkelig grad 
var ammunition; under disse forudsætnin-
ger frarådede Skeel at slutte fred. Dog til-
rådede han, at der blev taget hensyn til 
undersåtterne, der var rede til at give, hvad 
der blev bedt om. På samme måde skulle 
man sørge for, at soldaterne blev holdt med 
sko, strømper og andre fornødenheder. 5) 
Han var derimod i tvivl om, hvordan den 
brandenburgske hjælp kunne skaffes frem 
til søs, da fjenden havde bemægtiget sig 
alle provinsernes fartøjer; dog vidste han, 
at hollænderne samlede skibe i Vlie be-
stemt til København. Varede krigen for 
længe, ville bønderne ikke blive ved deres 
gårde, hvorved skaden ikke stod til at re-
parere igen.4       

For den patriotiske og gudfrygtige Skeel 
var der ikke megen tvivl om, hvad der 
burde gøres. Det gjaldt om at sætte sig til 
modværge så effektivt som muligt. I mod-
standskampen burde kongen gå i første 
række ved først og fremmest at honorere 
de krav, forfatningen - håndfæstningen - 
foreskrev ham, og som han for længst 
havde godkendt. Skeel nærmest sukkede 
efter at beskæftige sig med de rigsanlig-
gender, som rådet mente også henhørte 
under dets ressort. Uviljen mod de frem-
mede - kongens tyske medarbejdere og 
venner - er ikke til at tage fejl af. Som hel-
hed delte han kongens positive syn på en 
fremtidig undsætning, men hos Skeel vir-
ker det mere velbegrundet.

Den følgende dag, 7. oktober, noterer 
Skeel, at rigsrådet var samlet for at votere, 
dog uden Jørgen Seefeld og Peder Reetz; 

endvidere var rådets leder, rigshofmester 
Joachim Gersdorff, der var kendt som en 
tilhænger af en styrket kongemagt, fravæ-
rende.5 Uden at han nævner det, behøver vi 
næppe at betvivle, at det kongelige udspil 
har været drøftet ved denne lejlighed.

Tre dage senere, 10. oktober, forelå rigs-
rådets betænkning. De tilstedeværende 10 
medlemmer, Joachim Gersdorff, Oluf 
Parsberg, Jørgen Seefeld, Hans Lindenov, 
Frederik Reetz, Mogens Høg, Christen 
Skeel, Otte Krag, Axel Urup og Peder Re-
etz, der undertegnede dokumentet i råd-
stuen på Københavns Slot, omtaler indled-
ningsvis den kongelige proposition fem 
dage før om deres opgave.

Det var - fortsatte de - deres underdanig-
ste betænkning, at der i lyset af de indgå-
ede traktater og senere supplerende kor-
respondancer ikke var nogen tvivl om en 
effektiv undsætning fra Generalstaternes 
side. Skulle dette alligevel glippe, anbefa-
lede de, at der i tide blev oprettet magasi-
ner af det forråd, der var i København og 
på Christianshavn og yderligere blev ind-
forskrevet fra de øer, der endnu var i be-
hold. Det drejede sig om Møn, Lolland og 
Falster. Man foreslog desuden, at der blev 
tænkt på forråd af penge, ammunition, 
klæder, sko og strømper til vagtmandska-
bet mod den forestående kulde. I den sam-
menhæng henledte råderne opmærksom-
heden på, at nødvendige ting, der ikke 
kunne fås i hovedstaden, mest bekvemt 
syntes at kunne indforskrives fra Lübeck 
og bringes hid »emod forsikring enten i 
gods, eller paa huad maade oc maneer det 
bedst bekommes oc till veje bringes kand.« 
Men skulle undsætningen udeblive og nø-
den tage til, kunne man gribe til de midler, 

4  JESPERSEN og LARSEN, Som jeg har ment (som note 
2), S. 180 - 82.

5  JESPERSEN og LARSEN, Som jeg har ment (som note 
2), S. 182.
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der kendtes andre steder fra i sådanne si-
tuationer, nemlig at sende alle utjenlige og 
unyttige mennesker bort til de beholdte 
øer; men for at forebygge utilfredshed 
måtte man nå frem til en fælles ordning 
med de øvrige stænder. Endelig dvælede 
man ved de militære udsigter. For når den 
hollandske undsætningsflåde var ankom-
met og søen renset - for svenske krigsskibe 
- ville det blive nemt at overføre den bran-
denburgske hær. Dog behøvedes hjælp i 
form af fodfolk herfra. Man anbefalede 
derfor, at der udrustedes og klargjordes 
nogle skibe til denne opgave, og at man 
ansøgte borgmestre og råd i Lübeck om, at 
de for betaling og den allerede nævnte sik-
kerhed ville underholde kurfyrsten og lade 
ham overføre enten til Lolland eller til Kø-
benhavn. Man formodede, at dette var mu-
ligt med henblik på deres egen handel og 
frihed, da flere ville lide skade i Østersøen, 
hvis den svenske konge virkeliggjorde sine 
hensigter.6

Betænkningen afspejler et rystende, men 
næppe overdramatiseret billede af den 
danske afmagt. Som kongen nærede tillid 
til en undsætning fra Nederlandene, såle-
des gjorde også rigsrådet. Dokumentet il-
lustrerer også, at rådet havde overvejet de 
veje, der nu burde betrædes. Her skal 
fremhæves, at der først og fremmest pege-
des på Lübeck som adressen for de mest 
presserende forespørgsler om at fremskaf-
fe de mest vitale forsyninger. Men det er 
symptomatisk, at rigsrådet som forudsæt-
ning for disse udelukkende kunne anvise 
sikkerhed enten i gods - eller på hvilken 
måde, den ellers kunne fremskaffes. Det 

var udsigten til udenlandsk kreditgivning 
på de værst tænkelige vilkår. Andet var 
næppe muligt i den forhåndenværende si-
tuation. Man må derfor medgive rådet dets 
realitetssans.7

Men hvorvidt rådernes anbefaling af lige 
netop Lübeck som potentiel kreditor var 
realistisk er derimod mere diskutabelt. Det 
var utvivlsomt korrekt, når de forestillede 
sig, at de ekspansive svenske hensigter på 
længere sigt kunne vise sig at være til stor 
skade både for Lübecks og andre østersø-
byers fremtid. Men det var der nu intet nyt 
i.

Den danske regerings henvendelser 
i Lübeck

Regeringens forespørgsler i Lübeck fandt 
sted ad to forskellige kanaler. I første om-
gang benyttede man den forhåndenværen-
de udenrigstjeneste. Denne var i forlæn-
gelse af Tyske Kancellis virksomhed i 
København yderst beskeden. Den danske 
konge havde i midten af det 17. århundrede 
kun få faste repræsentationer i udlandet og 
udelukkende i de stater, som man anså for 
særligt vigtige.8 Datidens residenter, der 
svarede til vore dages ambassadører og 
gesandter, var udstationeret i Stockholm, 
Haag, London, Paris, Wien og så videre. 
Hertil kom et antal agenter eller faktorer, 
der ved siden af tjenesten som en art kon-
suler til fremme af handelen, foretog ind-
køb for kongen. Ligesom residenterne ind-
sendte faktorerne efter behov indberetnin-
ger om anliggender, der skønnedes af inte-
resse for regeringen. Sådanne agenter 

6  Rigsrådet til Fr. III 1658 10/10, afskrift, utrykt. Rigsarki-
vet, Håndskriftssamlingen IV 1648 - 60 H 7 Sverige Nr. 
143.

7  Ebbe Gert RASMUSSEN, Dette gavebrev - Det politiske 
spil omkring den bornholmske opstand og Peder Olsens ind-
sats i løsrivelsesværket 1658 - 59, Rønne 1982, S. 96 - 105.

8  JESPERSEN, Revanche og neutralitet (som note 1), S. 49. 
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fungerede blandt andet i Köln, Danzig og 
Hamburg. I Lübeck virkede oven i købet to 
faktorer i dette tidsrum. Den person, som 
især virkede som agent i denne forbindelse 
i den nordtyske hansestad, var Johan Paw-
elsen (Poulsen). Det var med Pawelsen 
som mellemled, at regeringen i første om-
gang henvendte sig i staden ved Trave, og 
ham som indberettede tilbage om sine 
drøftelser vedrørende denne sag.

Men ikke nok med det. Regeringen lod 
senere kongen selv, Frederik III, henvende 
sig til borgmestre og råd i hansestaden. 
Den alvorlige situation krævede en nok så 
energisk optræden fra dansk side.9 I det 
følgende vil vi følge disse henvendelser.

Sandsynligvis har kongen allerede, før 
han modtog rigsrådets betænkning, været 
orienteret om tankerne i rådet. For endnu 
før råderne havde færdigbehandlet be-
tænkningen, var regeringen slået ind på 
den vej, som rigsråderne havde anbefalet. 
6. oktober udstedtes en kongelig skrivelse 
til Johan Pawelsen. Frederik III befalede 
agenten, at »du taler med« borgmestre og 
råd med det formål, at de mod rigtig og 
billig betaling vil levere 4 eller 5000 par 
strømper og sko til soldater, som kunne 
leveres hurtigst muligt. Det tilføjedes, at 
magistraten således gør kongen en tjene-
ste, som vil blive erkendt ved forefaldende 
lejlighed. Det understreges, at agenten fra 
begyndelse skal love, at man fra dansk side 
er villig til at betale.10 Dette måtte være 
kardinalpunktet for de lübske modtagere, 
der næppe var ganske uvidende om den 
kaotiske finanssituation i kongeriget.  For 
at fjerne enhver tvivl på dette punkt skulle 

Pawelsen fremhæve, at staden just gjorde 
den danske konge en tjeneste med en så-
dan leverance.

I slutningen af måneden rørte den utål-
modige regering atter på sig. 29. oktober 
havde den nederlandske undsætningsflåde 
efter et langvarigt søslag endelig brudt den 
svenske spærring ved indsejlingen til Øre-
sund og var nået frem til København. Det 
medførte en række initiativer fra regerin-
gens side. Disse angik i første række Lü-
beck. 3. november udstedtes nye ordrer til 
Pawelsen. Det befaledes ham, at han på 
kongens vegne forhandlede med både 
borgmestre og råd såvel som med stadens 
borgerskab om forstrækning af flæsk, kød, 
korn og anden proviant samt ammunition 
mod billig betaling og sikkerhed indtil be-
talingen fandt sted. Dersom magistraten 
og borgerskabet ville begære »Bornholms 
land til pant«, ville kongen bestræbe sig for 
at fremskaffe pantet, overlevere det samt 
opretholde det for dem. Faktoren blev en-
delig indskærpet at rapportere tilbage, 
hvad han udrettede i dette spørgsmål.11

Det er væsentligt at betone, at Pawelsen 
udtrykkelig bemyndigedes til at indlede 
direkte forhandlinger både med bystyret 
og det menige borgerskab. Hermed var der 
tale om en klar styrkelse af hans forhand-
lingsposition. Men ikke nok med det. Den 
danske ønskeseddel var nu udvidet til også 
at omfatte væsentlige grupper af madvarer 
- og ammunition. Regeringen var sig dette 
bevidst. Derfor spillede man yderligere ud 
ved at tilbyde Bornholm som pant, et util-
sløret og konkret tilbud om østersøøen, der 
oven i købet omfattede tilvejebringelsen, 

9  RASMUSSEN, Dette gavebrev (som note 7), S. 106.
10  O. NIELSEN, Kjøbenhavns Diplomatarium: i Samling af 

Dokumenter, Breve og andre Kilder V, Kjbhvn. 1882, S. 
512.

11  NIELSEN Kjøbenhavns Diplomatarium (som nr. 10), S. 
532.



EBBE GERT RASMUSSEN

228

overdragelsen og opretholdelsen af denne. 
På den anden side vidste man jo nok i Lü-
beck, at øen efter Roskilde-freden var 
traktatlig svensk ejendom. Dette tilbud 
måtte vække skepsis hos byens vise mænd. 
Men hvad de i øvrigt har tænkt ved mod-
tagelsen af dette, ved vi desværre ikke. 
Ganske vist havde man netop i Lübeck rige 
erfaringer fra den bornholmske pantsæt-
ning i årene 1525 - 1576. Men formodent-
lig vaktes her også bitre mindelser om de 
genstridige og stejle indbyggere. Endelig 
havde man næppe heller glemt den danske 
regerings nævenyttige anstrengelser for at 
blande sig i stadens forvaltning af pantet. 
Muligvis øgedes bitterheden yderligere 
over fortrædelighederne fra perioden efter 
freden i Stettin (1570) og den danske rege-
rings nærmest brutale overtagelse af lenet 
seks år senere.12

Det er påfaldende, at agenten ikke blev 
pålagt at orientere borgmestre og råd om 
den nederlandske undsætning af hovedsta-
den; den fornøjelse forbeholdt Frederik III 
sig selv. Det skete i form af en skrivelse af 
4. november. Her meddelte kongen straks, 
at da belejringen af hans residensstad nu 
var ophævet og Østersøen befriet for den 
svenske flåde til handelens fremme ved 
Generalstaternes bistand, ville han gøre 
modtagerne bekendt med, at handel og 
vandel fra deres side nu kunne genoptages. 
Eventuelle leverancer af ammunition og 
proviant kunne - indtil en anden ordning 
blev aftalt - ske med begunstigelse i told-
frihed. Eftersom København - fortsatte 
kongen - var noget blottet for levnedsmid-

ler og andre nødvendige varer, havde han 
beordret »unsern Agenten und Lieben ge-
trewen« Johan Pawelsen »mit euch Zu re-
den«, hvorledes manglerne kunne afhjæl-
pes og »dehnen so dem Vorschuss thun, 
billichmessige erstattung und Versicher-
ung geschehen mügte.« Da kongen gik ud 
fra, at dette vil blive modtaget positivt, 
udtalte han håbet om, at magistraten ville 
foranledige borgerskabet til, at det nød-
vendige kunne blive afskibet, endnu inden 
vinteren satte ind. Til slut udtrykte den 
kongelige brevudsteder sin store velvilje 
over for magistraten og hansestaden.13

At Frederik III forbeholdt sig selv at ori-
entere Lübecks magistrat om undsætnin-
gen af den danske hovedstad var næppe 
uklogt. Det måtte gøre indtryk på modta-
gerne, at han - majestæten - gjorde det i 
form af en direkte, formel skrivelse. Og 
tonen var helt igennem imødekommende 
og elskværdig. Meddelelsen om, at Køben-
havn nu var åbnet for trafik og handel til 
søs, er sikkert blevet modtaget med til-
fredshed i byen, hvis livsnerve handelen jo 
var. Kongen holdt sig heller ikke tilbage 
med udtalelsen om, at Østersøen var be-
friet. Det var en overdrivelse, der nok skul-
le tjene samme formål, nemlig at dispo-
nere købmænd og skippere fra Lübeck til 
at genoptage trafikken på og handelen med 
den danske hovedstad. Skrivelsens vægtig-
ste motiv var tilsyneladende den påtagne 
kongelige interesse for den frie handel. 
Lokkemaden var løftet om toldbegunsti-
gelse. Dog er det påfaldende, at kongen 
nærmest bagatelliserede forholdene i Kø-

12  Wilhelm KRUSE, Bornholm als Lübecks Lehnsbesitz: i 
Sonderdruck aus der Zeitschrift des Vereins für Lübecki-
sche Geschichte und Altertumskunde 49 - 50, Lübeck 
1969-70, Ebbe Gert RASMUSSEN, Landet og borgen: i 
Bornholmske Samlinger III.11, 1997, S. 21 - 42.

13  Fr. III til borgmestre og råd i Lübeck 1658 4/11. Rigsarki-
vet, København, TKUA. Alm. Del 1, Ausl. Registr. 1658 
- 59, koncept, utrykt.
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benhavn som generelt noget beskedne i 
henseende til forsyninger af levnedsmidler 
og andre nødvendige varer. At der var skri-
gende mangel og nød i hans hovedstad 
stak dog frem i ønsket om, at forsyninger 
burde overføres inden vinterens komme.14

Tanker i rigsrådet efter den  
nederlandske undsætning

Hollændernes befrielse af København be-
virkede en intensivering af arbejdet i den 
øverste politiske ledelse. Man erkendte, at 
krigen gik videre trods den foreløbige let-
telse af presset på hovedstaden. Der måtte 
smedes, mens jernet var varmt. Om over-
vejelserne i rigsrådet giver Christen Skeels 
private dagbogsnotater et pålideligt vid-
nesbyrd. Under 30. oktober kommenterede 
han med tilfredshed, hvorledes den hol-
landske søsejr dagen før havde medført 
den så længe ventede undsætning og resul-
teret i, at fjenden om natten havde stukket 
ild til sin lejr foran København. Man måt-
te derfor straks overveje, hvorledes man 
kunne udnytte den forbedrede stilling. 

Sine egne forslag om en bred modoffen-
siv skitserede han i 12 punkter: Anvendel-
sen af de hollandske soldater (1). At man 
burde landsætte soldater i Skåne med det 
formål at erobre nogle af fæstningerne; 
hans begrundelse var, at undersåtterne var 
positivt indstillede (2). Hvorvidt Køben-
havns volde kunne betros de hollandske 
soldater (3). Foranstaltninger til at hindre, 
at det af svenskerne stjålne gods blev ski-
bet over til Malmø og Landskrone (4). Ud-
rustning af den resterende del af flåden for 
sammen med hollænderne at ødelægge 
den svenske flåde (5) og overføre kurfyr-

stens folk (6), der kunne indskibes ved 
Kiel, Eckernførde og Sønderborg (7) samt, 
hvor de skulle lande og tage kontakt med 
fjenden (8). Om man ikke burde udsende 
skibe for at støtte den hollandske flåde (9). 
Det var ønskeligt med en mandskabsrulle 
på det hollandske krigsfolk (10). Man måt-
te endelig i tide sørge for rug og malt fra 
Lolland, Danzig og Lübeck (11) samt pen-
ge til soldaterne, eftersom stænderne ikke 
evnede mere (12).15 

Det omfangsrige katalog for en mere ef-
fektiv dansk indsats tog højde for det fore-
løbige svenske tilbagefald. Der skulle sæt-
tes ind straks på flere, ikke alene rent mi-
litære områder. Det skal fremhæves, at 
disse forslag netop pegede på værdien af 
en modoffensiv i de områder, der var ble-
vet afstået otte måneder tidligere. Ganske 
vist nævner Skeel alene Skåne som opera-
tionsbasis. Det var i og for sig logisk nok, 
da landsdelen både var den største og rige-
ste af de afståede landskaber og var land-
fast med Halland så vel som Blekinge. 
Men han kunne også have nævnt Born-
holm - men sandsynligvis omfattede hans 
forslag også klippeøen. I den danske tid 
havde denne været administreret som en 
integreret del af Skåne. Hans vurdering af 
den lokale befolknings sindelag svarer 
nøje til vor viden fra det forhåndenværen-
de kildemateriale om stemningen øst for 
Sundet.16 Om det har han været veloriente-
ret. Det samme gælder hans blik for beho-
vet for snarlig tilførsel af fornødenheder til 
København. I denne sammenhæng pegede 

14  RASMUSSEN, Dette gavebrev (som note 7), S. 106 - 115.

15  JESPERSEN og LARSEN, Som jeg har ment (som note 
2), S. 183 - 84.

16  Ebbe Gert RASMUSSEN, Limhavnsbrevene: i Danske 
Magazin 9.1.4, 2004, S. 489 - 537, Vi vente eder hver time: 
i Skandia 70:2, 2004, S. 219 - 56 og Hvilket vi hjertelig 
ønsker: i Bornholmske Samlinger III. 18, 2004, S. 9 - 67. 
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han på det endnu beholdte Lolland og de 
nordtyske hansestæder, hvor han sikkert 
har kendt regeringens forespørgsel i Lü-
beck. Det er forståeligt, at han både til 
denne opgave og til overførslen af den kur-
fyrstelige undsætningsekspedition har på-
regnet bistand af den nederlandske flåde.      

Formentlig har dagbogsskriveren frem-
ført sine tanker i efterfølgende samtaler 
med rådskolleger, ligesom han antagelig 
har argumenteret for sine synspunkter. 
Hvad det for Skeel - og sikkert andre - 
gjaldt om, var, at der nu burde handles på 
flere fronter med stor energi fra dansk side 
med forventet bistand af hollænderne og 
de kurfyrstelige. Ikke alene skulle der sæt-
tes ind med forsvaret af København og 
småøerne. Men anstrengelserne måtte og-
så gælde mere offensive initiativer i de be-
satte landsdele - og de afståede territorier.

Sikkert noget efter begivenheden har 
Skeel berettet om et forhandlingsmøde i 
rigsrådet 6. november, hvor også Frederik 
III var til stede. Hans referat fra begiven-
heden gengiver stort set hans eget indlæg. 
Budskabet var ikke til at misforstå: Hvis 
ikke kongen pantsætter i Danmark, Norge 
eller Holsten, da er både hans majestæt og 
det ganske land tabt; og jeg sørger over at 
se min konge og mit fædreland i den til-
stand. Vi er uden consilia - rigsråd. Måtte 
vi dog forsamles og overveje, hvordan vi 
kan skaffe penge, proviant med mere til 
soldaterne og hvorledes vi kan få branden-
burgerne herover. Hvis den stedlige garni-
son ikke har noget at leve af, må mytteri og 
oprør befrygtes, da stænderne ikke formår 
at føde dem. Adelen har ikke mere noget at 
leve af - selv havde Skeel måttet låne nog-
le penge til sine egne daglige fornødenhe-
der, men de var allerede brugt. Heller ikke 
hos gejstligheden var der mere noget at 
hente. Under de nuværende forhold var det 

synd at bede om flere af borgerstandens 
midler. Derfor noterede han med tilfreds-
hed, at kollegaen Otte Krag støttede ham 
ganske godt. Denne anså dem for skælme 
og forrædere, som kunne hjælpe, men ikke 
gjorde det. Om dette forhandlingsmøde 
føjede den trætte og syge dagbogsforfatter 
et par måneder senere (14. januar 1659) til, 
at dette var den sidste konference, han del-
tog i sammen med kongen og rigsrådet.17 
Han afgik ved døden 30. marts 1659.18 

Hermed var linjen trukket skarpt op fra 
betænkningen næsten en måned tidligere. 
På det mest indtrængende pegedes på nød-
vendige pantsætninger ikke alene i Norge 
og Holsten, men så sandelig også i selve 
kongeriget. Der var ingen tvivl for rigsrå-
derne. Man måtte ty til de yderste midler 
for blot at klare dagen og vejen. Situatio-
nen var ganske enkelt desperat. I denne 
forbindelse formuleredes tilsyneladende 
en anerkendelse af kongens indsats - mu-
ligvis er der tænkt på forespørgslerne i 
Lübeck - men blandt mødedeltagerne var 
man fortsat ikke udelt tilfreds med den 
kongelige adfærd. Tilsyneladende var der 
stadig ingen sammenhæng i den øverste 
politiske ledelse i hovedstaden.19

I begyndelsen af november føjede Frede-
rik III dog rigsrådet på et andet punkt. Det 
drejede sig om det aspekt af sagen, der 
knyttede sig til at forstærke indsatsen hin-
sides Øresund. 2. november henvendte 
kongen sig til bystyre og borgerskab i 
Malmø med en utilsløret opfordring om 
med alle midler at bemægtige sig staden 
Malmø og slottet Malmøhus og at give sig 

17  JESPERSEN og LARSEN, Som jeg har ment (som note 
2), S. 185 - 86.

18  Steffen HEIBERG, Skeel Albretsen: i Dansk Biografisk 
Leksikon 13, 1983, S. 422.

19  RASMUSSEN, Dette gavebrev (som note 7), S. 116- 20.
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ind under ham som deres rette øvrighed. I 
fortsættelsen forsikrede kongen dem om at 
godtgøre dem alle forstrækninger til sven-
skerne.20 Kun seks dage senere, 8. novem-
ber, appellerede han tilsvarende lidenska-
beligt til den bornholmske befolkning. 
Kongen formanede og mindede dem om, 
at de ikke lod den mulighed ude af betragt-
ning at befri sig fra svenskerne. I særdeles-
hed skulle de overveje, hvorledes garniso-
nen på Hammershus kunne nedkæmpes og 
øen igen stilles under deres eget forsvar. 
Hvis de på denne måde godvilligt gav sig 
ind under hans regering, ville de blive be-
lønnet med nyttige privilegier.21

Sagens videre gang i Lübeck

I København måtte den øverste ledelse 
væbne sig med tålmodighed en rum tid. 
Det første slør for reaktionen på den dan-
ske forespørgsel i Lübeck blev løftet af den 
stedlige faktor i en indberetning til Frede-
rik III af 17. november. Der var tale om en 
foreløbig orientering, der til slut nævner at 
være affattet »in eyll«. Faktoren meddelte, 
at han efter at have modtaget kongens nå-
dige skrivelse af 3. november havde ladet 
sig anmelde hos stadens magistrat for at 
udvirke de ønskede leverancer. Men, tilfø-
jede han straks, som om han ville dæmpe 

20  Ebbe Gert RASMUSSEN, Modstanden i Skåneland 1658 
- 59: i Bornholmske Samlinger III.4, 1990, S. 64-65. Fre-
derik III.s åbne brev til bystyre og borgerskab i Malmø er 
trykt side 80. 

21  RASMUSSEN, Dette gavebrev (som note 7), S. 120 - 35. 
Frederik III.s åbne brev til almuen på Bornholm er trykt i 
Ebbe Gert RASMUSSEN, Kilder til Bornholm 1658: i 
Bornholmske Samlinger 1972. II.6 S. 116. 

Træsnit o. 1630. Markedet i Lübeck.
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regeringens alt for høje forventninger, det 
syntes, som om den gode stad som følge af 
handelens tilbagegang for tiden levede 
»vmbra antiquæ gloriæ« og desuden be-
stræbte sig for på ingen måde at genere 
nogen af de nordiske potentater af hensyn 
til sin neutralitet. På den anden side havde 
magistraten henvist ham til videre drøftel-
ser med det derværende bergenkompagni. 
Dette havde netop samme dag, som han nu 
indberettede, påtaget sig en leverance af 
sko, strømper, spæk, kød og korn med sik-
kerhed i bergenstolden.22 Budskabet var 
for så vidt klart nok. I den farlige situation 
ville hansestaden ikke optræde som aktiv 
part i den dansk-svenske konflikt. Men 
uinteresseret i de forretninger, dens køb-
mænd involverede sig i, var magistraten 
ikke. Derfor henvisningen til disse private 
interesser. Så havde staden som sådan ryg-
gen fri.

Hastværk er som bekendt lastværk. An-
tagelig har Pawelsen selv bagefter følt det 
utilfredsstillende i sin hastige optræden. I 
hvert fald tilstillede han 20. november 
øverstesekretæren i Danske Kancelli, Erik 
Krag - i disse år med kanslerembedet for-
melt ubesat regeringskontorets faktiske 
leder - en skrivelse. Med udgangspunkt i 
den kongelige ordre af 3. november og 
dens indhold redegjorde agenten for den 
aktuelle sag, dog noget mere omhyggeligt 
end i indberetningen til kongen tre dage 
tidligere. For det første berettede Pawelsen 
denne gang, at bergenkompagniets beslut-
ning om at yde den danske konge leveran-
cer var sket efter aftale med kontorerne i 

stæderne Bremen og Hamburg. Endvidere 
præciseredes, at forsyningen med sikker-
hed i bergenstolden ville ske i form af en 
obligation, der senere skulle betales tilba-
ge i forskellige terminer. Han fremførte 
endelig, at han havde indberettet hele regi-
mentet til Frederik III. Det var kun delvist 
korrekt. Han havde hverken gjort rede for, 
at kontorerne i de andre nordtyske hanse-
stæder var involveret eller de betalingstek-
niske deltaljer. Men han nærede dog bag 
efter en svag forhåbning om, at denne sup-
plerende meddelelse til sekretæren »als 
meinem alten Padrone«, ville medføre, at 
denne ville overbringe sin viden på rette 
sted. 

For det andet gik Pawelsen nærmere ind 
på tanken om det bornholmske pant. Han 
henledte oversekretærens opmærksomhed 
på, at han i den kongelige ordre var »be-
fehliget worden, die Insul Bornholm Zum 
vnderpfant Zu setzen«, skønt øen befandt 
sig på svenske hænder. I mellemtiden var 
der dog indtruffet det, at den i Lübeck re-
siderende svenske krigsråd, Paul Haffner, 
havde ladet denne oplysning gå videre til 
Wismar og Pommern, »als habe vnverg- 
reifflich in diesem passu behütsam Zuge-
hen vermeinet.« I dette lys ville en ero-
bring af øen ikke blive nemmere. Han 
kunne i øvrigt ønske sig - sluttede han - at 
Bornholm allerede var blevet indtaget, da 
det forlød, at der dér skulle være en betrag-
telig mængde fødevarer, som kunne være 
til stor hjælp for kongen.23 En oplysning 
der uden videre lader sig verificere fra an-
dre og samtidige, danske kilder.24

22  Pawelsen til Frederik III 1658 17/11 original, utrykt. Rigs-
arkivet, TKUA. Speciel Del, Lübeck B 32. Indberetningen 
er på (konvolut)forsiden med anden hånd angivet, at doku-
mentet blev præsenteret 5/12.

23  Pawelsen til Erik Krag 1658 20/11 Rigsarkivet, original. 
DK. Koncepter og Indlæg til Sjællandske Tegnelser 1658 
okt. - dec. På forsiden er angivet, at brevet modtoges 10/12. 
Brevet er trykt i RASMUSSEN, Dette gavebrev (som note 
7), S. 312 - 13. 

24  RASMUSSEN, Dette gavebrev (som note 7), S. 194 - 195.
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Budskaberne fra faktoren virker gen-
nemgående pålidelige. At Pawelsen lavede 
numre med regeringen er usandsynligt. 
Hvorledes og af hvem de ønskede leveran-
cer blev præsenteret var bydende vigtigt 
for den. Men heller ikke overvejelserne i 
hansestaden virker urealistiske. På bag-
grund af den kaotiske økonomiske og fi-
nansielle situation i kongeriget har leve-
randøren selvstændigt kunnet fastsætte de 
nærmere betingelser. Når det lübske ber-
genkompagni indgik i et samarbejde med 
kollegerne i Bremen og Hamburg, giver 
det formentlig eftertiden en fornemmelse 
af, at det har drejet sig om betydelige kvan-
titeter, der - uden at vi kender detaljerne - 
var blevet bedt om fra dansk side. Muligvis 
oversteg de formulerede ønsker bergen-
kompagniets lokale kræfter. Endelig er det 
tænkeligt, at Lübeck med dette skridt, der 
i sig selv kunne være risikabelt for stadens 
prekære neutralitet, har ønsket politisk 
rygdækning hos de andre nordtyske han-
sestæder. På denne måde vendte man på 
sin vis tilbage til tidligere tiders samar-
bejde på tværs af de enkelte byers særinte-
resser. 

Der er andet, der tyder på, at netop poli-
tiske hensyn har spillet en rolle. Umiddel-
bart forekommer det besynderligt, at det 
fra dansk side fremførte tilbud om Born-
holm som pantsætningsobjekt straks sive-
de ud og oven i købet til den svenske krigs-
råd, der angiveligt prompte lod sin viden 
gå videre til nærmeste svenske myndig-
hed. Ved nærmere eftertanke skyldtes 
denne indiskretion næppe andre end magi-
straten selv, der - ud over den danske agent 
- i Lübeck ene og alene kan have haft 
kendskab til sagen. Det mest sandsynlige 
er at forestille sig, at bystyret med fortsæt 
har indviet Haffner i sin viden. Således 
kunne man lægge et plaster på det sår, man 

trods alt havde tilføjet Sverige ved overho-
vedet at have besvaret den danske henven-
delse positivt. Et andet politisk motiv er 
heller ikke utænkeligt. Når bystyret på 
denne bekvemme måde lod sin viden gå 
videre til Danmarks fjende, undgik man at 
tage nærmere stilling til det fremsatte til-
bud.  Når man således kunne henvise til, at 
dette - i overensstemmelse med sandheden 
- var blevet en offentlig hemmelighed, 
ville det automatisk fratage danskerne en-
hver lyst til at fortsætte ad denne vej. Det 
hører med til historien, at de fra Haffners 
hånd i alt bevarede fire indberetninger til 
den svenske konge - alle udformede i Lü-
beck på tysk - fra slutningen af november 
til midten af februar (1659) end ikke anty-
der det aktuelle problem om Bornholm.25 
Vi er derfor nødt til at godtage Pawelsens 
udsagn om, at sagen sivede ud til den sven-
ske modpart, der straks er blevet orienteret 
om den fra dansk side udtænkte plan.26  

Regeringen i København skulle ikke 
vente længe på den lübske magistrats of-
ficielle svar på Frederik III.s forespørgsel. 
Den samme 10. december, som Erik Krag 
modtog brevet fra Pawelsen, blev det ven-
tede lübske svar af 27. november præsen-
teret for kongen. Indledningsvis udtalte 
borgmestre og råd, at hvad Frederik III 
havde meddelt dem den 4. i indeværende 
måned, havde hans agent, »der Edler vnd 
vester herr« Johan Pawelsen allerede da-
gen før gjort dem opmærksomme på. Der-
efter fremførte man »dienstlichst« sin tak 
for den nådige meddelelse om, at belejrin-
gen af den kongelige residensstad nu var 
ophævet, hvorved handel og vandel kunne 

25  Paul Haffner til Karl X Gustaf 1658 15/12, 1659 22/1, 
26/1 og 8 [?]/2. Riksarkivet, originaler. STK. Karl X Gu-
stafs Tid. Haegen-Holstein.

26  RASMUSSEN, Dette gavebrev (som note 7), S. 155 - 57.
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genoptages sikkert og uhindret, samt at 
kongen herefter kunne få tilført ammuni-
tion og proviant mod toldbegunstigelser, 
indtil en anden ordning kunne fastsættes. 
Derfor føjede borgmestre og råd »Von 
Herzen wünschend« det håb, at den al-
mægtige Gud atter kunne dæmpe den gen-
opblussede krigsflamme, og at de to nabo-
riger kunne blive hjulpet til den ønskede 
fred og ro. Dette ville ligeledes være gavn-
ligt for stadens borgere. Derfor havde man 
henvist agenten til »vnsern Kaufman«, 
som sikkert kunne tilvejebringe de ønske-
de leverancer. 

I resten af skrivelsen - det var godt og vel 
halvdelen - dvælede magistraten ved de 
fremtidige muligheder for en genoptagelse 
af sejladsen i de danske farvande. I denne 
sammenhæng anmodede man indtræn-
gende kongen om nådigst at udvirke en 
forordning for alle fartøjer i hans tjeneste, 
både danske og hollandske, såvel orlogs-
skibe som kapere, at de af hensyn til han-
sestaden - »welche sich ieder Zeit in Of-
frichtiger Neutralität gehalten« - og for 
handelens skyld lod trafikken passere. 
Dermed ville den så nødlidende østersø-
handel ikke blive besværet yderligere. 

Med en forsikring om, at kongen ikke 
burde tvivle om magistratens fremtidige 
velvilje, sluttede byens vise fædre brevet 
med de høfligste ønsker for Frederik III og 
det kongelige hus.27

Som svarskrivelse på den danske fore-
spørgsel var bystyrets reaktion talende. 
Først og fremmest havde magistraten med 
tilfredshed erfaret, at den snærende belej-
ring af København var ophævet. Men ikke 

underligt anskuede borgmestre og råd 
dette aspekt ud fra deres handelspolitiske 
helhedsvurdering af østersøhandelen. I 
dette lys havde man også accepteret udsig-
terne til handel mod toldbegunstigelser. I 
selvsamme lys havde bystyret ganske und-
ladt at kommentere, at det var nederlæn-
derne, deres arge konkurrenter, der havde 
brudt den søværts blokade af hovedstaden. 
Forholdene her var dem egentlig også gan-
ske ligegyldige; hvad der interesserede det 
lübske styre var især handelens vilkår.28 

Ikke et ord om Bornholm. Her var tavs-
heden i sandhed talende.  

  

Uden for rækkevidde 

Som vi har set, havde den danske regering 
i begyndelsen af november appelleret til 
kredse øst for Øresund om at gribe til op-
rørsfanen mod Sverige.

På dette tidspunkt fandtes allerede en 
omfattende sammensværgelse i det egen-
tlige Skåne. Den var især rekrutteret af 
købmænd i Malmø og andre stæder, nogle 
sognepræster og adelige for ikke at glem-
me fogeder i landdistrikterne samt bønder. 
Den arbejdede målbevidst - og under stor 
fare - på at genindføre »danske tilstande«. 
Samtidig indsamledes efterretninger om 
svenske militære bevægelser i landsdelen 
til København. Indtil hollændernes an-
komst til hovedstaden (29. oktober) øn-
skede den danske regering ikke aktivt at 
involvere sig i denne virksomhed. Men nu 
blev det hurtigt anderledes. Frederik III.s 
brev (2. november) blev derfor en tilskyn-
delse til forøget aktivitet i Skåne. Den 
hemmelige brevveksling, der delvis er be-
varet mellem konspirationen og den dan-

27  Borgmestre og råd i Lübeck til Frederik III 1658 27/11, 
afskrift, utrykt. Rigsarkivet. TKUA. Speciel Del, Lübeck 
A 1, 11 1648 - 67 har på forsiden påtegning at være præ-
senteret 10/12. 28 RASMUSSEN, Dette gavebrev (som note 7), S.149 - 59. 
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ske regering, viser, at man fra begyndelsen 
af december for alvor drøftede de sidste af 
en række detaljer i en konkret handlings-
plan:29 En dansk invasionsstyrke skulle 
landsættes syd for Malmø ved nattetid og 
sammen med bevæbnede bønder skaffe sig 
adgang til både staden og slottet. Det var 
desuden aftalt, at involverede borgere i for-
vejen skulle åbne byens porte. Et første 
forsøg blev gjort om natten mellem 18. og 
19. december, men forhindredes fra be-
gyndelsen af en pludseligt optrækkende 
storm fra nordøst, hvor drivis blokerede 
udsejlingen fra København. Et nyt forsøg 
blev søsat i nattetimerne mellem 26. og 27. 
december. Men også det strandede, da fø-
rerskibet løb på grund i Øresund, hvorefter 
de øvrige fartøjer vendte tilbage til hoved-
staden. Trods bange anelser hos de skuf-
fede skåninger havde svenskerne intet 
usædvanligt observeret. Med det nye år 
(1659) ønskede de sammensvorne at gøre 
et tredje forsøg. Sikkert under indtryk af 
de svenske forberedelser til generalstor-
men på København (natten mellem 10. og 
11. februar), bakkede regeringen dog ud af 
arbejdet vedrørende Malmø. Alligevel ar-
bejdede sammensværgelsen videre. Men 
for at føje spot til skade blev den røbet i 
midten af april. Det påfølgende retsopgør 
varede til midten af december. Det afslut-
tedes med den offentlige henrettelse af de 
tre formodede ledere på byens store torv 
kort før jul. Herefter var der roligt i 
Malmø.30 Guerillakrigen fortsatte dog re-
sten af krigen i landskabets skovbygder.

Ved skæbnens ironi gik udviklingen 

ganske anderledes på det noget isolerede 
Bornholm. Ved modtagelsen af Frederik 
III.s opfordring til opstand fandtes ingen 
modstandskreds her. Som i de foregående 
måneder åndede alt fred og ro på øen. Her-
ude betegnede kongens opfordring ganske 
enkelt et skred i stemningen. En sammen-
sværgelse blev dannet i småstæderne Has-
le og Rønne. Rekrutteringen minder slå-
ende om den mere udstrakte sammensvær-
gelse på det skånske fastland. Konspiratio-
nen slog uventet til 8. december. Efter et 
tjenesteridt til Rønne, uden ledsagelse af 
betydning med det formål at fremskynde 
en nødvendig forstærkning af hans deci-
merede garnison på Hammershus, blev 
den svenske kommandant, Johan Print-
zensköld, skudt ned af de sammensvorne. 
På dette tidspunkt vidste han, at ca. 100 
ryttere fra Ysted (Ystad) afventede en 
overførsel til Bornholm; ligesom han også 
var vidende om, at 150 mand til fods og 
nogle ryttere i Pommern afventede at blive 
udskibet med samme formål. 

Drabet på den svenske kommandant 
blev signalet til en belejring af det forfald-
ne slot, der allerede dagen efter kapitule-
rede til oprørerne. En delegation på 11 
mand, der repræsenterede øens stænder, 
og samtidig havde været aktive i rejsnin-
gen, opholdt sig i julen og omkring nytår i 
København. Her anmodede de i en med-
bragt stænderskrivelse Frederik III om at 
tage dem under sin nådige beskyttelse, 
således at de kunne nyde deres gode dan-
ske love og privilegier. De næste dage blev 
der på Københavns Slot forhandlet med 
udgangspunkt i, at Bornholm nu atter be-
fandt sig på danske hænder. Hurtigt blev 
der gjort foranstaltninger til at forsyne øen 
med en ny dansk ledelse og en slagkraftig 
militærstyrke på 200 mand soldater, 30 
ryttere og nogle feltkanoner. 5. januar for-

29  RASMUSSEN: Limhavnsbrevene (som note 16) 2004, S. 
489 - 539.

30  Ebbe Gert RASMUSSEN, Bornholm og Skåne. Triumf og 
tragedie i skæbneårene 1658 - 59, TV2 2008, S. 68 - 73, 
115 - 21, 144 - 48 og 152 - 56.
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Johan Printzensköld, 1615-1658, svensk kommandant på Bornholm 1658. Bornholms Museum.
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lod styrken og delegationen den danske 
hovedstad på en eskadre, der var stillet til 
rådighed af hollænderne; den ankom til 
øen efter kun to dages sejlads. Kongen var 
også imødekommende på det formelle 
punkt, der var bornholmernes væsentligste 
anliggende. 29. december blev rebellerne 
opfordret til at underskrive et på slottet 
præfabrikeret gavebrev. I dette overdrog de 
kongen deres ø, dens indtægter og herlig-
heder til ham personlig til arv i hans slægt, 
ligesom de lovede at få ordningen bekræf-
tet af stænderne efter deres hjemkomst. 
Under deres hovedstadsophold kunne det 
dog nemt være gået galt derhjemme. 26. 
december var et svensk troppetransport-
fartøj dukket op neden for fæstningen. 
Ombord var en deling rytteri af oberst 
Hans Mörners regiment. 25. december var 
styrken ved en kongelig ordre kommande-
ret »genast och medh dedt aldraförsta« 
overført til øen fra Ysted, da der var »peri-
culum in mora«. Afrejsen iværksattes den 
følgende nat. Uvist af hvilken grund var 
det imidlertid blot 57 mand med 43 heste, 
der herefter stævnede mod Bornholm. Ved 
snarrådighed - og held - lykkedes det op-
rørerne at lokke den svenske undsætnings-
styrke i baghold. Efter hjemkomsten fra 
hovedstaden stod nu kun tilbage at ind-
hente stændernes bekræftelse af forhand-
lingsresultatet fra København. Det faldt på 
plads ved et fuldtalligt stændermøde, det 
sidste af sin art i øens historie, 19. januar. 
Hermed var arvekongedømmet formelt 
indført på klippeøen som det første sted i 
Danmark. Denne fremgangsmåde blev 
gentaget af kongen ved det rigsstænder-
møde i København 1660-1661, der ind-
førte arvekongedømmet og absolutismen i 
resten af landet. Betegnende nok skete det 
uden deltagelse af bornholmere. De havde 
to år tidligere gjort deres skyldighed.31

De bornholmske rebeller havde - uafvi-
dende - slået til i et sjældent gunstigt øje-
blik. Fra begyndelsen af december havde 
man i ugevis fra svensk side ingen under-
retninger haft fra klippeøen. Det var dog 
ikke ensbetydende med, at man ikke inte-
resserede sig for forholdene på det fjerne 
Hammershus. Fra begyndelsen af novem-
ber var den svenske regering for alvor ble-
vet opmærksom på den stedlige garnisons 
isolerede stilling. 6. november fremgik det 
tydeligt af en kongelig ordre til komman-
danten, Printzensköld, at man egentlig ik-
ke vidste, hvorledes sagerne stod til hos 
ham. Karl X Gustaf erkendte også, at han 
selv ikke var i stand til at undsætte ham 
hurtigt fra Skåne. Han blev derfor beordret 
til at kræve 150 mand fodfolk og nogle ryt-
tere fra de i Pommern stående tropper un-
der generalerne Würtz og Müller, som var 
blevet tilskrevet om sagen. Printzensköld 
fik desuden ordre til at korrespondere nær-
mere herom med de omtalte generaler. I 
den tilsvarende skrivelse af samme dato til 
Würtz og Müller blev det dem pålagt at 
gøre anstalt til, at »so Viel Manschaft als 
Jhr findet nötig« så hurtigt som muligt 
kunne blive overført til Bornholm.32 Det 
bemærkes, at antallet af soldater, der var 
nævnt i sidstnævnte ordre slet ikke var 
nærmere angivet. Hvilket nok kunne give 
anledning til forsinkelser i korrespondan-
cen mellem Hammershus og Pommern. 
23. november indberettede general Müller 
til Karl X Gustaf fra Greifswald, at de for 
Bornholm bestemte knægte nu havde væ-

31  RASMUSSEN, Bornholm og Skåne (som note 30), S. 94 
- 101, 122-44 og 150 - 52.

32  Karl X Gustafs ordrer til henholdsvis Printzensköld og 
generalerne Müller og Würtz 1658 6/11 i Riksarkivet. 
Riksregistratur, trykt i Ebbe Gert RASMUSSEN, Born-
holm 1658 - kilder i Bornholmske Samlinger II. 6, 1972, 
S. 27 - 28.
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ret holdt tilbage i fjorten dage. Det skyld-
tes først modvind, senere mangel på trans-
portmuligheder og endelig hård frost.33 
Om de overhovedet forsøgtes overført er 
uvist.

Så kom man tilsyneladende heller ikke 
videre ad den vej. Den svenske krigsma-
skine var hårdt spændt for i disse måneder 
og år. Og da en beskeden del af de påtænk-
te forstærkninger endelig nåede frem, var 
det for sent.

Forberedelserne i Lübeck

Det officielle lübske svar er formentlig ble-
vet modtaget med en blanding af skuffelse 
og glæde i København. På den ene side 
havde hansestaden reageret forbeholdent 
på den danske henvendelse. Men på den 
anden side var der nu knyttet en kontakt, 
som det gjaldt om at udnytte. Dertil kom 
snart andre positive elementer. Just samme 
dag, som Lübecks borgmestre og råd hav-
de formuleret deres svar til Frederik III, 
27. november, udfærdigede Johan Pawel-
sen en ny indberetning til kongen. Hvornår 
den indtraf i København, kan vi kun gisne 
om. Sandsynligheden taler nærmest for, at 
det skete nogenlunde samtidig med det of-
ficielle svar fra bystyret.

Det var en kortfattet indberetning, der 
denne gang nåede regeringen. Det var der-
for heller ikke epokegørende nyheder, fak-
toren ved denne lejlighed kunne bringe til 
torvs. Dog indeholdt den nye skrivelse 
nogle yderligere aspekter i sagen, der måt-
te indgive regeringen en behersket opti-
misme. I første række meddelte Pawelsen, 
at nogle skibe, der allerede var lastede, nu 
lå sejlklare i Lübeck for med den første 

gunstige vind at stikke til søs. Man håbe-
de, at overfarten måtte blive forskånet for 
fjendtlighed og kaperi. Den anden nyhed, 
agenten nu kunne løfte sløret for, var ber-
genkompagniets mere udtalte interesse for 
samarbejde. Ud over den allerede indgåede 
aftale med kontorerne i de andre nordtyske 
søhandelsstæder havde kompagniet tilbudt 
yderligere leverancer på egen hånd mod 
afkortning i bergenstolden.34 De lübske 
købmænd holdt altså fast i, at den ønskede 
sikkerhed skulle være toldbegunstigelser 
frem for det noget mere risikable pantsæt-
ningsprojekt.

 Dette budskab måtte - trods sin fåmælt-
hed - virke opmuntrende på den pressede 
danske regering. Trods magistratens be-
herskede interesse var der rent faktisk 
kredse i de nordtyske stæder, der fortsat 
havde så meget tillid til den danske rege-
ring og dens betalingsevne, at yderligere 
leverancer kunne forventes i København. 
På dette tidspunkt havde det svenske 
Bornholm tilsyneladende helt undgået at 
blive inddraget i arrangementet. Det synes 
unægtelig, som om man fra lübsk side med 
velberåd hu stiltiende har forbigået det 
danske tilbud om øen som pantsætnings-
objekt. Ønsket om at fastholde en neutral 
kurs mellem de stridende nordiske stater 
havde sine begrænsninger.35

I de danske farvande

Vi har ovenfor set, at det bornholmske pro-
blem i slutningen af december fandt sin - 
uventede - løsning i København. Ganske 
uafhængigt heraf, kom der stort set samti-

33  RASMUSSEN, Dette gavebrev (som nr. 7) S. 154 - 55.

34  Pawelsen til Frederik III 1658 27/11 i Rigsarkivet. TKUA. 
Speciel Del, Lübeck B 32 original, utrykt, er ikke påtegnet 
tidspunktet for præsentationen.

35  RASMUSSEN, Dette gavebrev (som nr. 7), S. 159 - 60.
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digt skred i det dansk - lübske arrangement 
til afhjælpning af trængslerne i det inde-
sluttede København. Da vinteren stundede 
til, blev forberedelserne i Lübeck tilsyne-
ladende afsluttede. De første af bergen-
kompagniets skibe satte nu kursen mod 
den danske hovedstad. På sin side udfol-
dede den danske regering diverse anstren-
gelser for at hævde sin indskrænkede myn-
dighed. Men det var ikke nemt at være 
herre i eget hus. Farerne lurede fra mere 
end én side.36

8. december udfærdigedes et kongeligt 
brev til kaptajn Matthias Melhorn om at 
anholde to lübske skuder, der var ankom-
met fra Sundet. Årsagen var, at de nordty-
ske købmænd havde udført hvede med 
mere fra Lolland direkte til deres hjemby 
og ikke til København eller andre danske 
steder.37 Fra tysk side var der gjort forsøg 
på at omgå den danske toldlovgivning ved 
egenmægtig, afgiftsfri udførsel fra Dan-
mark af vigtige landbrugsartikler. Disse 
ønskede den danske regering i den forhån-
denværende situation at forbeholde det 
hjemlige forbrug. På den anden side var 
det dog nok så presserende at give de inte-
resserede nordtyske købmænd den fornød-
ne sikkerhed for deres kostbare laster un-
der den farefulde rejse mod deres bestem-
melsessted. Nogen let opgave var det ikke, 
da farvandene fortsat hjemsøgtes af sven-
ske kaperfartøjer. 29. december udstedtes 
en kongelig skrivelse til orlogskaptajn Sø-
ren Orning, at han skulle krydse mellem 
Stevns Klint, Grønsund og Smålandene, 
det vil sige i farvandet mellem Sjælland og 
Lolland-Falster.38 Formålet var netop at 

forhindre, at lübske købmænd og andre, 
der ville tilføre proviant med mere, skulle 
blive antastet eller ligefrem blive anholdt 
af svenske kaperfartøjer. Tilsvarende mod-
forholdsregler blev sat i værk af regeringen 
i den samme periode. Men det var ikke 
nemt at leve op til de ædle intentioner. 
Endnu så sent som i marts 1659 fremførtes 
der fra lübsk side klager over, at svenske 
kapere gjorde søvejene i Østersøen usikre; 
det blev hævdet, at næsten alt, hvad der var 
bestemt for København, Königsberg eller 
de allierede provinser blev åbenlyst op-
snappet af de wismarske. Derfor udbad 
man sig beskyttelse af den frie handel. Nu 
skal man nok tage disse udtalelser med et 
gran salt, men ganske grebet ud af luften 
var de ikke.

Vinteren blev lang og hård ganske som 
den foregående. Først i løbet af april kom 
man tilsyneladende til vejs ende med det 
både ømtålelige og besværlige arrange-
ment, der gik ud på at lindre nøden i det 
blokerede København.39 27. april kunne 
Pawelsen i sin indberetning, der præsente-
redes en måned senere, anmode Frederik 
III om at lade sig forevise den oversigt over 
de leverancer, som bergenkompagniet ag-
tede at præstere. Netop nu var kompagniet 
helt parat med de bestilte artikler. Efter-
som heller ikke leveringen indbød til for-
hindringer, anmodede agenten kongen om 
at iværksætte ordre om udfærdigelse og 
afsendelse af en »liquidum«, en afreg-
ning.40 Et særligt, udateret bilag over de 

36  RASMUSSEN, Dette gavebrev (som nr. 7), S.  250 - 52.
37  Missive til Matthias Melhorn 1658 8/12 Rigsarkivet. DK. 

Sjællandske Tegnelser 1657 - 58, trykt NIELSEN (som nr. 
10), S. 547. 

38  Missive til Søren Orning 1658 29/12 Rigsarkivet. DK. 
Sjællandske Tegnelser 1657 - 58, trykt NIELSEN (som nr. 
10), S. 558.

39  RASMUSSEN, Dette gavebrev (som nr. 7), S. 263 - 67.
40  Pawelsen til Frederik III 1659 27/4. Rigsarkivet. TKUA. 

Speciel Del, Lübeck B 32, original, utrykt. Indberetningen 
er forsynet med påtegningen: ps Copenhagen den 26 Maij 
[1]659.
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omhandlende varer omtaler 3000 par sko, 
300 par skotske strømper - de sidste bereg-
net for underofficerer - 2161 par islandske 
strømper og 538 par vanter - begge katego-
rier varer tiltænkt det menige krigsfolk.  
Hertil kom nok så vigtige 200 tønder saltet 
oksekød og endelig 20.000 pund stokfisk 
eller tilsvarende, der har været beregnet på 
det almindelige forbrug.41 Skønt våben og 
ammunition ikke er udtrykkelig omtalt, 
afslører oversigten, at der i første række er 
tænkt direkte på de til hovedstadens for-
svar nødvendige soldater. Ligesom det ik-
ke er utænkeligt, at specifikke bilag om-
handlende våben med tilbehør siden er 
gået tabt. Under alle omstændigheder var 
der tale om gode og nyttige artikler, der 
var stærkt efterspurgte i den varehung-
rende by. 

Vi kan med rette have vore tvivl om, 

hvorvidt dette så var ensbetydende med de 
senere præsterede leverancer. Endnu stod 
transporten frem til den danske hovedstad 
tilbage, og alle de for København bestem-
te lübske skibe slap ikke gennem de spora-
diske svenske forsøg på flådespærringer; 
det gjaldt for eksempel i juni, hvor flere 
lübske fartøjer blev opbragt. Vort kildema-
teriale kaster desværre kun et sporadisk 
lys over modtagelsen af de værdifulde le-
verancer. Hvor meget der nåede frem til 
bestemmelsesstedet, er vi således uviden-
de om. Men vi kan gisne, at det næppe var 
den mindste del. Allerede så tidligt som i 
april ankom et stort proviantskib fra Lü-
beck.42 Ved udgangen af den følgende må-
ned et andet fartøj medførende malt, der 
solgtes for 5 rigsdaler pr. tønde.43 Når kon-
gen 20. juli udfærdigede ordre til oberst de 
la Coste om at lade alle geværer afprøve, 

Fotografi af maleri af Hendrik Cornelius Vrooms, Helsingør ca. 1620. Forrest til højre et dansk orlogsskib, 
til venstre tre handelsskibe. Original på Helsingør Bymuseum. M/S Museet for Søfart.

41  Was die Compagnia von Bergen  ... Zu liefern gesinnet, 
udateret original, utrykt.

42 O. NIELSEN, Dagbog ført under Kjøbenhavns Beleiring 
1658 - 60 i: Museum 1896 1, S. 96.

43  O. NIELSEN, Dagbog (som nr. 40), S. 100.
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der var ankommet til tøjhuset fra Lübeck, 
for så vidt disse ikke allerede var taget i 
brug,44 er det et klart vidnesbyrd om den 
store rift om de forsyninger, der var an-
kommet fra den nordtyske hansestad - her 
af rent militær art. Vi ved heller ikke, hvor-
vidt denne leverance var en del af bergen-
kompagniets tjenester. Men forhistorien 
og tidspunktet peger i den retning.

Sammenfatning

Kun fem dage efter den nederlandske flå-
deekspeditions undsætning af København 
(29. oktober 1658) lod den danske regering 
gennem sin faste repræsentant fremsætte 
et tilbud til hansestaden Lübeck om Born-
holm som eventuelt vederlag for forstræk-
ninger af såvel proviant som ammunition. 
Det blev understreget, at staden hermed 
ville gøre den danske konge en tjeneste. 
Tilbuddet var formuleret således, at hvis 
den lübske magistrat og borgerskab ville 
begære Bornholm som pant, ville den dan-
ske konge fremskaffe, overlevere og opret-
holde dette for dem. 

Det var et mærkeligt forslag. På det tids-
punkt var østersøøen i folkeretlig forstand 
en svensk landsdel. Den var tilmed som 
det øvrige Danmark - bortset fra hovedsta-
den og nogle få øer - under svensk militær 
kontrol. Eftertiden kan have mere end van-
skeligt ved at forestille sig, hvorledes Fred-
rik III ville have været i stand til på dette 
tidspunkt og under disse omstændigheder 
at realisere sit bornholmske tilbud, hvis det 
var blevet accepteret fra lübsk side. Til en 
selvstændig dansk optræden havde landet 
ikke kræfter. Og til en sådan vovelig bi-

standsaktion ville det have været mere end 
vanskeligt at få hollændernes støtte. Nu 
kom det som bekendt ikke så vidt, da Lü-
becks borgmestre og råd en måned senere 
under påberåbelse af stadens neutralitet 
foretrak at henskyde sagen til byens køb-
mænd, hvor bergenkompagniet i samar-
bejde med kontorerne i Bremen og Ham-
burg tog til takke med sikkerhed i bergen-
stolden. Med dette standpunkt havde sta-
den Lübeck reelt taget stilling i den pågå-
ende krig mellem de nordiske konger, der 
så til gengæld søgtes afbødet med at lade 
sagen sive videre til den svenske regerings 
repræsentant i byen. Hermed havde bysty-
ret reelt delt sol og vind lige.

Vi kan kun gisne om, hvorvidt det har 
været den danske konges bevidste politik at 
overlade Bornholm til Lübeck, da øboerne 
efter deres succesrige opstand anmodede 
ham om beskyttelse mod svenskerne. Fre-
derik III.s arveretlige og enevældige ambi-
tioner er velkendt, men hvorvidt hans tilbud 
om det bornholmske pant til Lübeck har 
været en del heraf er uvist. Men det står fast, 
at det bornholmske projekt en kort over-
gang i efteråret 1658 var en fast bestanddel 
af forhandlingerne mellem den danske re-
gering og den nordtyske hansestad.

De vigtigste forkortelser:
Rigsarkivet (København)
DK: Danske Kancelli. 
TKUA: Tyske Kancellis Udenrigske Af-

deling.
Riksarkivet (Stockholm)
STK: Skrivelser till Kungen.

Artiklen har tidligere været trykt i: Reg-
na firmat pietas - Staat und Staatslichkeit 
im Ostseeraum. Festgabe zum 60. Ge-
burtstag von Jens E. Olesen. Herausgege-
ben von Martin Krieger und Joachim Krü-
ger. Greifswald 2010.

44  Missive til Bertram de la Coste 1659 20/7 i Rigsarkivet. 
DK. Sjællandske Tegnelser 1657 - 58, trykt i NIELSEN, 
Kjøbenhavns Diplomatarium (som nr. 10), S. 643.
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Det syttende århundrede var en meget kri-
gerisk periode ikke mindst til søs. Datidens 
krigsskibe var - trods det - karakteriseret 
ved en pragtfuld udsmykning med træskæ-
rerarbejder, tænk blot på de svenske vrag-
fund fra Vasa og Kronan. Her stod danske 
orlogsskibe ikke tilbage for de svenske, 
men de forliste sjældent, så der eksisterer 
kun ganske få bevarede danske, maritime 
træskærerarbejder fra den tid. Et af dem 
fandt imidlertid vej til Christiansø, og det 
stammer ikke fra et - almindeligt - vrag. 

Her er historien: Da det i 1684 blev be-
sluttet at anlægge en fæstning på Erthol-
mene, var et af de første problemer, der 
skulle løses, indkvarteringen af arbejder-
ne. 288 norske arbejdssoldater og 50 mand 
fra den bornholmske milits foruden deres 
officerer skulle have tag over hovedet, og 
her rakte de få primitive hytter, som fi-
skerne brugte om sommeren, slet ikke. 
Løsningen var et logiskib, et hovedskib, 
der i krigstid kunne rumme op mod tre-
hundrede mand. 

Valget faldt på det veltjente TRE LØ-
VER fra 1656. Dette lille hovedskib var 
bygget af de engelske bygmestre James 

Robbins, far og søn, og det havde ord for 
at være velsejlende. Det deltog i samtlige 
vigtige aktioner under svenskekrigene, her 
skal blot nævnes Peder Bredals berømte 
udisning fra Nyborg Fjord i vinteren 1658 
og Slaget ved Stevns 1677, gerne kaldet 
Slaget i Køge Bugt, hvor TRE LØVER, 
under scoutbynacht Floris Carstensen, 
trods svære beskadigelser, lykkedes at 
tvinge det betydeligt større svenske MARS 
til at overgive sig.1 

Men skibet var efterhånden gammelt, så 
det blev i 1684 sendt til Ertholmene med 
folk og byggematerialer og ankret op mel-
lem Christiansø og Frederiksø. Men alle-
rede i 1686 var skibet så råddent »udi Kø-
len« at det blev besluttet at sænke det syd-
vest for Frederiksø, hvor man håbede at det 

Løven fra Christiansø 
Af Niels Probst

Niels Probst er pensioneret pilot. 1990-2014 
tilknyttet Orlogsmuseet som skibshistorisk 
konsulent. Medlem af Orlogsmuseets besty-
relse, Marinehistorisk Selskab og Orlogs-
museets Modelbyggerlaug. Formand for Ma-
rinehistorisk Forlag og redaktør for Marine-
historisk Tidsskrift. Har afholdt foredrag, 
skrevet artikler og forfattet bøger om flåde-
historie, skibsartilleri og marineflyvning.

t Løvehovedet på forvalterboligen på Christi-
ansø. Foto 1980erne, ukendt fotograf, dagbladet 
Bornholmeren. Bornholms Museum. 1  Se fx www.storedanske.dk og wiki.
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kunne danne fundament for en mole. Men 
man havde forregnet sig, der var for dybt 
og vraget forsvandt, ingen har siden set det.

Nogen må imidlertid have følt et vist ve-
mod over at deres hjem gennem to år såle-
des forsvandt, så de savede hovedet af den 
store galionsløve og bragte det i land inden 
sænkningen. 

Det har befundet sig på Christiansø indtil 
for få år siden, de sidste mange år i fri luft 
i en epitafielignende murstensbygning bag 
forvalterboligen2. I 1989 var jeg tilknyttet 
Orlogsmuseet og jeg blev da opmærksom 
på tilstedeværelsen af den enestående gali-
onsfigur på Christiansø. Placeringen af en 
flere hundrede år gammel træfigur i det fri 
forekom åbenlyst uholdbar, figuren ville 
have godt af at komme indendørs i et kli-
mamæssigt kontrolleret miljø. 

Det lykkedes museet at træffe en aftale 
med forvalter Priis Rasmussen om at over-
lade træfiguren til Orlogsmuseet, imod at 

vi fik fremstillet en kopi til ophængning, 
hvor originalen havde siddet. Træfiguren 
blev hentet og Nationalmuseets bevarings-
afdeling fremstillede en kopi, der blev 
sendt til Christiansø. Her viste det sig 
imidlertid, at Bevaringsafdelingen havde 

Den 30. oktober, dagen efter Sundslaget i 1658, ledsagede en dansk eskadre under Henrik Bjelke den hol-
landske flåde ind til København. Her ses, i Willem van de Veldes streg, tre af de danske orlogsskibe liggende 
for anker. Ud fra flagføringen (splitflag) kan de identificeres således: Fra venstre mod højre Bjelkes TREFOL-
DIGHED med orlogsflag på stortoppen og den karakteristiske lagdelte galionsfigur, HANNIBAL med flag på 
fortoppen og en rytterfigur på galionen og endelig TRE LØVER med flag på mesantoppen og et stort løveho-
ved på galionen. (Den forreste mast på en tremaster hed fokkemasten, dernæst stormasten og agterst mesan-
masten). Originaltegningen findes på Louvre.

2  Her må det være på sin plads at rette et par småfejl i Hans-
aage Bøggilds fremstilling. På side 143 skriver han at TRE 
LØVER som afslutning på sin galion havde tre springende 
løver over hinanden. Det er ikke rigtigt. Da TRE LØVER 
blev bygget i 1656 var det motiv nemlig allerede i brug på 
et andet skib, nemlig Christian 4.s berømte TREFOLDIG-
HED fra 1642. Her var løverne malet blå, som det ses i et 
samtidigt malerregnskab. Endelig på side 143 skiver Bøg-
gild at det er et spørgsmål om hovedet ikke oprindeligt har 
været forgyldt. Hertil må man sige, at skønt det tidligere 
almindeligt har været antaget, at al ornamentering på store 
orlogsskibe var dækket af bladguld, har en stor undersø-
gelse af Vasas ornamentering vist, at så godt som al orna-
menteringen var malet i multichrome, dvs. »naturlige«, 
farver og det samme ses også på de velkendte »admirals-
skibsmalerier« på Gavnø. Kun visse detaljer såsom lister 
og lignende var forgyldt. Ved overtagelsen af løvehovedet 
var det malet med en lys brunlig »løvepelsfarve« med en 
mørkere manke og denne bemaling er bibeholdt.
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valgt den billigste løsning, nemlig at støbe 
figuren i massiv cement. Herved blev figu-
ren dels uhåndterlig tung, dels brækkede 
der under transporten adskillige hjørner af 
bagpladen, der også var cementstøbt. For-
valteren blev rasende og forlangte forstå-
eligt nok sin originale »løve« tilbage. Det 
lykkedes dog at formilde forvalteren, og 
bevaringsafdelingen fremstillede nu en let, 
hul afstøbning i et kunstmateriale. Den 
blev accepteret og hænger nu på origina-
lens plads bag forvalterboligen.

Jeg fik æren af at male alle tre løvehove-
der og et af dem, det cementstøbte, fik jeg 
foræret af museet på min 50 års fødsels-
dag. Det har siden stået i min have, og gi-
ver mig anledning til at fortælle en god, 
lille historie. Figuren bærer navnet »løve-

far« og den har ifølge journalist Hansaage 
Bøggild været brugt til at kyse børn med. 
Og det er nok rigtigt, da min sønnesøn var 
omkring et halvt år gammel, var han be-
stemt ikke tryg ved den, den er jo næsten 
lige så høj, som han var da. Først da han 
var et år gammel, viste han mig en dag 
stolt, at han nu turde stikke hånden helt ind 
i det rødmalede gab!  

Litteratur:

Hansaage Bøggild, Skibsudsmykninger, Galionsfi-
gurer og skibsnavneplader på Bornholm. Rønne 
1979.

Niels M. Probst, Christian 4.s flåde. København 
1996.

Do, Niels Juel, vor største flådefører. København 
2005.

Det cementstøbte løvehoved - resten af en galionsfigur fra 1656 - som det nu står i forfatterens have. 
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Farvelagt tegning af uniformerede, bornholmske soldater fra 1758. Til venstre ses to dragonofficerer og der 
under to menige dragoner. Disse sidste har jernfæstede pallasker formentlig af model 1734, som kom til 
Bornholm i 1745 og blev brugt meget længe. De to officerer har messingfæstede pallasker med kvast. De 
øvrige officerer og menige har kårder med fæster, enten af jern (grå) eller messing (gule). Rigsarkivet.
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På Rigsarkivet opbevarer man Københavns 
Tøjhusregnskaber, der strækker sig fra ca. 
1660 til 1763.

Københavns Tøjhus, nu Tøjhusmuseet/
Danmarks Forsvarsmuseum, var stedet, 
hvor man opbevarede de våben, der ikke 
var udleveret til de enkelte regimenter eller 
andre våbenføre afdelinger. Københavns 
Tøjhus var også stedet, hvor man aflevere-
de sine gamle våben, hvor våben blev repa-
reret og hvor nye våben fra våbenfabrikker 
og fra Københavns Sværdfegere, blev afle-
veret. Sværdfegerne var personer, der som 
navnet siger, fegede/satte våben sammen, 
fx af udenlandsk fremstillede klinger og 
hjemligt fremstillede fæster. Desuden 
fremstillede de enkelte helt nye våben.

For skydevåbnenes vedkommende havde 
man bøssemagere, som reparerede våben 
og af og til fremstillede helt nye. Men ofte 
afgav man store bestillinger i Tyskland el-
ler Holland. Senere fik man den hjemlige 
Kronborg Geværfabrik fra midt i 1700tal-

let, der leverede skydevåben til hæren. Tøj-
huset havde selv ansat en sværdfeger og en 
bøssemager for at kunne klare de mest al-
mindelige vedligeholdelsesopgaver og re-
parationer, som vi senere skal se.

Alle disse bevægelser med våben ind og 
ud af Tøjhuset blev selvfølgelig skrevet ned 
og ført ind i en protokol for hvert år. Proto-
kollen var delt i indgående og udgående 
sager. Her kan man se, hvorfra de gamle 
våben kom, fra hvilket regiment eller afde-
ling. Og hvortil de nye eller reparerede vå-
ben blev sendt eller udleveret. Herved får 
man et godt overblik over bevægelserne. 

Nogle blankvåben til  
de bornholmske soldater  
i 16- og 1700tallet

Af Henrik Vensild

Henrik Vensild er etnolog, var chef på 
Bornholms Museum 1972-1996, derefter  
på landbrugsmuseet Gammel Estrup og 
derefter ansat på Frilandsmuseet. Har i  
alle årene haft våbenhistorie som sin  
særlige interesse og er forfatter af artikler  
i Vaabenhistorisk Tidsskrift og Aarbog.
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Men »desværre« havde enkelte regiments-
chefer også lov til at importere våben di-
rekte fra producenterne eller forhandlerne 
dog kun med tilladelse fra Kongen. Derfor 
er det svært at sige noget helt præcist om 
bevæbningen af danske soldater på den tid.

Landet var i hele den omhandlede perio-
de regeret af en enevældig konge, hvor kon-
gen traf de større beslutninger, bl.a. om 
indkøb af nye våben og større reparations-
arbejder. Men selv en enevældig konge kan 
ikke vide og overskue alt! Han fik derfor 
hjælp af sine embedsmænd til at træffe sine 
beslutninger. I dette tilfælde var det et ud-
valg, kaldet Generalkommissariatet, som 
indstillede sagerne.

Sagerne findes i »Kongelige Ordrer og 
Resolutioner«, og de ligger i pakker for 
hvert år og er bevaret fra 1694 og ind i 
1800tallet. De er gennemgået for perioden 
1694-1766. Der er ligeledes registre til de 
»Kongelige Ordrer og Resolutioner«.

Alt om blankvåben i perioden er blevet 
udskrevet, og foreløbig er oplysningerne 
om de dansk-norske pallasker, det er tunge 
ryttervåben, blevet behandlet.1 Men selv-
følgelig er oplysningerne om hvilke hånd-
våben, der blev sendt til og fra Bornholm, 
også blevet udskrevet, og det er dette mate-
riale, der vil blive forsøgt fremlagt her. 
Man får i arkivalierne et nogenlunde bil-
lede af, hvordan bevæbningen var forskel-
lige steder i Kongedømmet.

Hvilke blankvåben drejer  
det sig om?

I 1600tallet havde både fodfolk og ryttere 
en kårde som sidevåben. Den blev båret i et 
bælte, et geheng. Omkring 1700 erkendte 

1  Artikel i Vaabenhistorisk Selskabs Aarbog 2013.

To jernfæstede kårder fra 1600tallet, såkaldte 
schwedendegner. Typen blev brugt i det meste af 
Nordeuropa. Fæsterne kunne være finere (som her) 
eller mere primitive.



NOGLE BLANKVÅBEN TIL DE BORNHOLMSKE SOLDATER I 16- OG 1700TALLET

249

man, at kården ikke var kraftig nok til ryt-
terne, så man gik over til pallasken. Den er 
et mere kraftigt våben, som reglen med 
tveægget klinge, der sad i et fæste enten af 
jern eller messing med en parerplade, der 
beskyttede hånden og tombøjlen bag på. 
Til forskel fra kården med sit symmetriske 
greb og en knap, har pallasken et buet nak-
kestykke, der går op langs med grebets 
bagkant og op til knappen, som den er 
smeltet sammen med. Når man huggede 
med pallasken kunne hånden glide op over 
nakkestykket, så man fik et bedre hug.

Et tredje våben er sablen, med sin krum-
me klinge og oftest med et symmetrisk fæ-
ste som kårder har, men de kom normalt 
først i brug i midten af 1700tallet, da man 
skiftede fodfolkskårderne ud med kortere 
sabler.

I 1685 ved man, at der sendes våben fra 
Christiansø til Tøjhuset. Det drejer sig bl.a. 
om: »Gamle og Ubrugte Commis Degner« 
19 stk. Degen er det tyske ord for kårde og 
Commisdegen hentyder til den svenske 
type fra denne tid.

Samme år blev der til Christiansø sendt 
»20 Stk. Sabler«. Ordet sabel bruges nor-
malt om et våben med krum klinge og buet 
nakkestykke. Det er lidt underligt, at man 
møder ordet sabel her, men det bruges i 
1600tallet især om skibssabler. Mange af 
de danske sabler havde symmetriske greb 
og knap som tidens kårder. Det havde 
skibssablerne også.

Næste gang vi møder håndvåben, der 
sendes til Bornholm, er ifølge en kongelig 
ordre fra 10. august 1697 udstedt af kong 
Christian 5. Sammen med krudt, kugler og 
lunter skulle der også sendes »300 Solda-
terkaarder« og »104 Flinter«, dvs. geværer 
med flintelås. Betegnelsen soldaterkårder 
hentyder til, at det er kårder til fodfolket.

I 1699 indsendte officererne på Born-

holm et ønske til kongen om, at de geværer 
og ammunition, som blev bevilget (i 1697) 
snart måtte ankomme til Bornholm. De op-
lyser også, at de lovede våben ikke vil for-
slå ret meget. Så man beder om 600 kårder 
i stedet for de 300 bevilgede. Den ny konge, 
Frederik 4., bevilgede i hvert tilfælde flin-
tegeværerne.

I år 1700 indsendes der til Tøjhuset bl.a. 
»Gamle Kaarder eller Degner med Mes-
singfæster, 20 Stk.«. I 1701 anmoder man 
fra Bornholm om, at der til de tre kompag-
nier må sendes 200 degner og til de 200 
håndlangere (artilleristerne), må sendes 
200 flintegeværer og 200 degner. I 1702 
blev der sendt »100 Rytterdegner med sine 
Balger« (skeder) til Bornholm.

Såkaldt 1701 kårde, som blev bestilt til Landmilit-
sen i 18.600 stk. De blev beskrevet som: »Jernfæ-
stede/Soldaterkaarder med messinggreb« og blev 
også sendt til Bornholm til infanteriet/fodfolket.
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Den bornholmske hærstyrke bestod om-
kring 1700 af følgende enheder. Et artille-
rikorps på 221 personer, et rytterkompagni 
på 294 mand, tre infanterikompagnier på i 
alt 651 mand. Så var der seks bykompag-
nier på 608 mand og endelige fire herreds-
kompagnier på i alt 992 mand menige og 
befalingsmænd.2 Sammenlægger man tal-
lene for de enkelte enheder kommer den 
bornholmske styrke op på 2.766 mand, der 
skulle bevæbnes, så det er ikke alle, der får 
nye våben.

Hvordan så disse omtalte blankvåben 
egentlig ud? Kårderne beskrives som sol-
daterkårder, rytterkårder samt kårder med 

messingfæste. På den tid var det alminde-
ligt med både fodfolks- og rytterkårder, 
med jernfæste og tveægget klinge, ofte 
med kongens kronede spejlmonogram på 
begge sider af klingen. Fæsterne var nor-
malt med parerplade, bøjler og knap, ud-
smedet af jern. Desuden havde man også 
kårder med messingfæste, der var støbt og 
ofte med hjerteformet parerplade. Disse 
messingfæstede kårder fra slutningen af 
1600tallet fik en lang levetid, da man under 
Frederik 4. gjorde disse mere moderne og 
udskiftede de gamle klinger med nye klin-
ger, med kongens kronede spejlmonogram. 
Ved gennemgang af protokollerne tegner 
der sig et billede af, i hvilket omfang den 
bornholmske bevæbning fulgte med ud-
viklingen. Nogle gange var det ældre ting, 
der, efter en reparation, blev sendt til øen. 

To messingfæstede kårder fra slutningen af 1600tallet. De har begge den oprindelige 1600tals klinge. Forsvars-
museet i Oslo.

2  Se i øvrigt J.W.G. Norries artikel om Bornholms Væbning 
i Bh. Saml. II række, 4. bind fra 1969.
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Andre gange var det nødvendigt, at sende 
nye moderne våben. Der er ingen grund til 
at opfatte sendinger med de ældre repare-
rede våben, som udtryk for at Bornholm 
allerede på dette tidspunk blev betegnet 
som »udkantsdanmark«. Man var antagelig 
lige så godt udstyret som landets øvrige 
militær. Vi kan følge brugen af disse mes-
singfæstede kårder helt til begyndelsen af 
1750erne, hvor fodfolkskårderne bliver er-
stattet med kortere sabler.

Geværerne var blevet bedre, og med ba-
jonetterne påsat kunne man vel klare det 
meste, så sidevåbnene blev ikke brugt så 
meget. Dette skift er i høj grad inspireret af 
den preussiske hærs udvikling. Rytterdeg-
nerne må regnes for at være større end fod-
folksdegnerne. De blev alle båret i læder-
skeder med indlæg af to stykker træspån 
for at gøre dem stivere, og så var der beslag 
for neden, dupskoen og for oven mundblik-

ket med en hage til at fastholde skeden til 
lædergehenget. 

I 1700 bestilte kongen også blankvåben 
til den ny Landmilits. Det blev bl.a. til 
12.600 kårder. De skulle være med jernfæ-
ste og messingtråd på grebet, samt tveæg-
get klinge med kongens monogram. De 
følgende år blev der leveret flere kårder, så 
man kom op på i alt 18.600 kårder. Det er 
første gang man bestiller så mange ens kår-
der, som blev lavet efter en model. Man 
kalder derfor denne kårde for 1701-kården, 
og de er de første reglementerede kårder, 
da de var bestilt efter en bestemt model-
kårde. Kårderne kaldes ofte i regnskaberne 
for »Nye Soldaterkaarder med Messing-
greb«, og det er muligt, at det er nogle af 
disse kårder, der blev leveret til Bornholm.

I 1705 blev der fra Tøjhuset sendt hånd-
granater og gamle og dygtige/funktionsdu-
elige flintegeværer 220 stk. samt 220 bajo-

Messingfæstet 1710 pallask med kongens kronede spejlmonogram på begge sider af klingen. Denne pallask 
er fremstillet af sværdfeger Jacob I. Kopper i 700 eksemplarer til oberst Eberhartz’s dragonregiment på Syd-
sjælland og Lolland-Falster i 1718-20, som det ses af sværdfegerstemplet på parerstangens endedup. Tilsva-
rende pallasker kom også til Bornholm. Foto Anders Beier (AB).
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netter med messingfæste, de var »repare-
rede og døgtige«. Der blev også sendt 221 
nye degner med skeder, samt 221 stk. livge-
heng af sort og rødt læder og med messing-
spænder. Det ser ud til, at man både skulle 
bære kården og bajonetten i samme ge-
hæng. At bajonetterne nævnes at være med 
messingfæste er lidt mærkeligt, da der nor-
malt ikke er fæste på en bajonet, en såkaldt 
døllebajonet med et lille rør i enden, der 
sættes ind over geværets forreste del af pi-
ben, men det kan skyldes, at der nok er tale 
om nogle tidlige former for bajonetter.

I 1706 blev der fra Christiansø, »fra det 
der værende Fri Compagni« sendt 46 
udygtige flinter, 34 kårder eller degner, 
ubrugelige 34 stk. og 16 ditto ganske udyg-
tige, hvor klingerne er i stykker.

I 1722 optræder det bornholmske kava-
leri i regnskaberne. Det var på næsten 300 
mand. De fik bevilget 300 reparerede pal-
lasker, der stammer fra afleveringerne til 
Tøjhuset fra de andre danske rytterregi-
menter, idet der var blevet reduceret i 
mandskabet efter Store Nordiske Krigs 
afslutning. Det var sværdfeger Jacob Kop-
per på Tøjhuset, der havde »istandsat og 
repareret« disse 300 pallasker. Samtidig 

skulle rytterne også have 300 karabiner, 
som bøssemager Johan Merckel havde re-
pareret. I indstillingen står bl.a., at de kara-
biner de har, ikke er andet end de kan »reg-
nes for Pistoler og dels at være for lange, 
Kaarderne at bestaa af adskillige Sorter og 
nogle slet ingen at have«. Kongen bevilger 
de ønskede våben og vedtager at: »de ved 
Compagniet forhaanden gamle Carabiner, 
Pallasker, Geheng og Patron Tasker anga-
ar, da kan samme til Reserve der paa Lan-
det fremdeles forblive«.

Disse nye våben blev først sendt til Born-
holm året efter i 1723, så rytteriet fik pal-
lasker, karabiner, patrontasker og karabin-
remme. Det var ikke nye våben, men repa-
rerede og der var nok til alle.

I 1728 sendte amtsskriver Horn en del 
gamle og ødelagte våben til Tøjhuset. På 
geværerne var mange af piberne (løbene) i 
stykker og låsene også. Blankvåbnene be-
skrives som: »Gamle Kaarder med Jernfæ-

Tilsvarende jernfæstet pallask med Frederik 4s. 
kronede spejlmonogram på begge sider af klingen.
Denne type vides også at være kommet til Born-
holm. Foto AB.
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ste, som til nød kan hjælpes [repareres] 24 
Stk. samt 375 Stk. Ditto med Jern og Mes-
singfæster, ruinerede, hvoraf Klingerne 
samt Jernfæsterne er i Stykker og Stumper, 
ligeledes med Gravrust fordærvet«. Dog er 
»af de bedste Klinger udsøgt Skrabeknive 
at bruge [til at rengøre andre rustne våben 
med] i alt 30 Stk. Klinger«. De øvrige klin-
ger, tillige med jernfæsterne i stykker, ve-
jede som gammelt ubrugeligt, Jernfang 
(skrot) 17 lispund og 8 pund. De gamle 
messingfæster og greb, (vejede) som gam-
melt messing, 4 lispund og 1 pund. 1 lis-
pund var 16 pund eller 8 kg, således vejede 
jernet 137 kg. og messingen 2,5 kg. Mes-
singen kunne smeltes om til andre fæster, 
hvad der også blev gjort. Genbrug er ikke 
en ny opfindelse.

Hertil kom »111 gamle af Rust fortærede 
Bajonetter, [af] adskillelige Slags«. De blev 
også vejet som gl. jern til 41 lispund og 1 
pund. Der var også 6 stk. gamle, ubrugelige 
kortgeværer, (stagevåben brugt af underof-
ficererne), samt 5 stk. gamle, ubrugelige 
morgenstjerner og 233 ubrugelige håndgra-
nater.

Samme år, 1728, blev der som erstatning 
for det gamle jern, sendt følgende til Born-
holm: »243 Soldaterkaarder med Jernfæste 
og Messingtraadsgreb, samt 363 repare-
rede læder Geheng«. Der blev også sendt 
»Nye og reparerede 14 lødige Flinter med 
Bajonetter, 434 Stk.« Lødigheden er et mål 
for kuglens vægt og størrelse. Kårderne 
blev beskrevet således som 1701-kården 
normalt blev, så det er nok dem, det drejer 
sig om.

Året efter, 1729, blev der igen til de fire 
»Nationale Infanteri Compagnier«, sendt 
»328 reparerede 14 lødige Flinter med Ba-
jonetter og 480 Kaarder med Jernfæste og 
Messingtraads Greb«.  

I 1730 blev der sendt 200 pallasker med 

messingfæste og 200 lædergeheng til Born-
holm. Det må sikkert være ældre Frederik 
4. messingfæstede pallasker, som var blevet 
brugt tidligt i kongens 30-årige regentpe-
riode. På Bornholms Museum er der beva-
ret en klinge magen til dem, som sidder i 
den messingfæstede pallask fra 1740, men 
det er lidt tidligt, for den var ikke frem-
kommet i 1730. Det er derfor sikkert en 
klinge fra en messingfæstet Frederik 4. pal-
lask. Her er messingfæstet i nyere tid slået 
af og solgt som gammelt messing, hvad der 
også er sket med flere gamle løse kårde-
klinger på museet. At der sendes ekstra 200 
pallasker til Bornholm må skyldes, at ryt-
teriet blev øget fra 300 til 500 mand.

Fra Bornholm modtog Tøjhuset »455 Stk. 
gamle Flinter af adskillige Slags, 67 Cara-
biner, 75½ Par Pistoler, 3 Jernlaase« og 
»74 smaa Gammeldags Jern Kaarder, til 
Jernfang at regne«. Det er desværre van-
skeligt at sige noget konkret om, hvilken 
type de gamle jernfæstede kårder var.

I 1733 er der en Kongelig Ordre om, at 
det »paa Bornholm værende paa 500 Mand 
bestaaende Nationale Cavalleri Compagni 
nu til 2 Compagnier skal indrettes«, og så 
følger fordelingen af officerer og underof-
ficerer samt trompeterer. Det var nok der-
for, at der skulle tilsendes rytteriet endnu 
200 pallasker og nu med messingfæste. I 
1743 kom en kongelig ordre om »at Rytte-
riet paa Bornholm til Dragoner nu indret-
tes«. Dette indebar, at dragonerne skulle 
have geværer med bajonetter i stedet for 
carabiner. En dragon er egentlig en fodsol-
dat med gevær og blankvåben, der skulle 
ride af sted, men sidde af og kæmpe til 
fods. Dette skete vist sjældent, og drago-
nerne regnedes derfor som mere tungt ryt-
teri.

Der følger herefter en lang specifikation 
af hvilke våben, dragonerne burde have og 
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senere en opgørelse over, hvad de har på 
Bornholm. Det drejer sig om 490 karabiner 
med ditto remme, 493 patrontasker, 493 
pallasker med gehæng. Af faner, estandar-
ter med foderaler, har man to, en til hvert 
kompagni.

Videre står der om karabinerne og de an-
dre poster, at de skal »være særdeles brøst-
feldige og behøver Reparation« og at dette 
ikke kan ske her på Øen. Man involverer 
kong Christian 6. i sagen og får hans til-
ladelse til, »at Dragonerne eengang med 
forsvarlig Gevær og Armatur kunne være 

forsynet«. Man er lokalt af den mening, at  
de fleste pistoler er i dårlig stand og ikke 
alle i ens par. Man beder derfor om, at man 
må få: »forsvarlige Pistoler, Dragonflinter 
med Bajonetter samt de erfordrede Palla-
sker«.

I 1743 oplyses det, at major Kofoed er 
fratrådt og senere afgået ved døden. Da han 
afleverede sit kompagni, viste det sig, at der 
manglede: 25 stk. gamle flinter, 6 bajonet-
ter, 30 stk. kårder og 31 geheng. Disse vå-
ben skulle være bortkommet i hans alder-
dom. Kongen bevilger så, at disse våben 

På Bornholms Museum findes to jernfæstede Christian 6. pallasker af model 1734. Særlig på den ene ses ty-
deligt 1734 og kongens kronede spejlmonogram. Mellem dem - og på næste side - ses en løs klinge til samme 
pallask, med 1734 og rester af kongens kronede monogram. Foto AB. 

HENRIK VENSILD
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må blive eftergivet ham, så de ikke belaster 
hans bo. I centraladministrationen har man 
haft orden i sagerne - har nøje viden om, 
hvad der blev udleveret. Men det kunne 
åbenbart knibe ude i lokalsamfundet. Man 
kan undre sig over, hvordan de omtalte vå-
ben kunne bortkomme.

I 1745 får de bornholmske dragoner en-
delig tilsendt: Nyt armatuer/våben fra Tøj-
huset, nemlig:

»512 Stk. jernfæstede Pallasker med Ske-
der, Hager og Dupsko [det nederste beslag 
på skeden]«.

De får videre sendt »512 Geheng, dertil 
Bajonettasker med tilhørende Messing-
spænde og Øsken.

508 Patrontasker med Remme, 508 Ca-
rabin Remme med Jernhager og behørig 
Messingbeslag.« Disse våben blev pakket i 
seks trækister, som skipper Christian Han-
sen skulle transportere til Rønne. Med sig 
skulle han også tage værktøj til at gøre for-
skellige kanoner rene med.

Sværdfeger Mathias Johansen Høy ved 
Tøjhuset, havde repareret de 512 jernfæ-
stede pallasker med nye skeder, dubsko og 
hager, der var blevet fortinnet. Dette var for 
at modvirke rust på fæste og beslag. Efter 
som de skal repareres og fortinnes, kan 
man slutte at pallaskerne ikke var helt nye.

Vi kan sige lidt mere om disse jernfæ-
stede pallasker, da der på Bornholms Mu-
seum er bevaret to jernfæstede pallasker 
med muslingeformet parerplade, de er med 
fire streger til hver side ud fra det timeglas-
formede midterfelt, og to eller tre bøjler til 
håndbøjlen, der er tombøjle og læderom-
vundet greb, en flad knap, der går i et med 
nakkestykket, dette er igen fæstet med en 
stift til det nederste af grebet. På klingerne 
står 1734, som er modelåret og her under 
Christian 6.s. kronede spejlmonogram. Der 
findes også en løs klinge hertil med rester 
af årstallet 1734 og kongens monogram. 
Klingerne er ellipseformede på den øverste 
del, og det er her dekorationen er, og heref-
ter er klingen tveægget og sekskantet som 
normale klinger, både kårde-og pallask-
klinger.

Med skipperne Rasmus Rasmussen, Ole 
Madsen, Henrik Pedersen samt Anders 
Bruun blev sendt »14 Pakkister med repa-
rerede Flinter 473 Stk. med tilhørende Ba-
jonetter, samt 500 Par Pistoler og 4 repa-
rerede Trommer med behørige Remme og 
Stokke«. Man læser herefter, hvad hver 
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skipper får med, hvilket de kvitterer for. 
Samme år, 1745, blev der på Tøjhuset udta-
get »508 Dragon Patron Tasker, samt 2 
med Generalcommissiariatets Laksegl 
paa«. De var modeltasker for, hvordan de 
reparerede tasker skulle se ud efter de var 
blevet rengjort og istandsat, inden de også 
sendtes til Bornholm.

I 1748 er der et bilag til tøjhusregnska-
berne over afleverede våben. Her står 
bl.a. »Nok fra det bornholmske Gevorbne 
Infanteri Regiment. Gamle brøstfeldige 
Messingfæstede Soldater Kaarder med 
isøndrede og udygtige Klinger, 24 Stk.« 

Og videre »Gamle Kaars Gevær [stagevå-
ben] lappede og udygtige. Gamle Messing-
fæstede Kaarder hver af sin sort i sønder 
og udygtige, 2 Stk. Samt gamle brøstfel-
dige Messingfæstede Soldater Kaarder,  
4 Stk.«

Den sidste oplysning vi har om blankvå-
ben til Bornholm er i 1749, hvor der med 
skipper Henrich Pedersen sendes til Born-
holm 500 stk. jernfæstede soldaterkårder. 
Det er til fodfolket, der også skulle have 
872 patrontasker med banderoler remme og 
spænder, samt ditto 128 stk. uden spænder, 
samt 1000 stk. gehæng med spænder og 

Bornholmsk dragon som træner med jernfæstet pallask model 1734 samt med pistol og karabin. Tegnet af 
Søren Henriksen, Nexø, som har fremstillet en instruktiv planche af en bornholmsk dragon, der øver sig med 
1734-pallasken i flere situationer og med sin ene pistol og sin karabin. Ideen er fra en af Edvard Wagners 
bøger. 2012.
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Messingfæstet 1740 pallask med rester af Christian 6’s. monogram på den ene side af klingen og toppen af en 
kronet rytter til hest på den anden side. Samt en formentlig lignende klinge, men meget tæret. Foto AB.
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1000 stk. flinte remme som feldbereder 
Hartman har repareret og istandsat.

De jernfæstede 1734-pallasker blev for-
mentlig brugt meget længe her ovre, for 
den næste pallask, model 1750 med Frede-
rik 5.s spejlmonogram på parerpladen og 
på klingen, samt hans valgsprog PRUDEN-
TIA ET CONSTANTIA, (ved forsigtighed 
og bestandighed) ses ikke at være sendt her 
over, selv om der blev fremstillet mere end 
7.500 af disse. De deltes ellers ud til det 
meste af rytteriet i Danmark og Norge.  

Der findes en flot, farvelagt tegning 
af: »Den Bornholmske Milices Mondur« 
(mundering), fra 1758, hvor man ser 16 
forskellige soldater i deres forskellige 
uniformer og med deres bevæbning. Teg-
ningen er fremstillet i 1758 for at Kongen, 
Frederik 5., kunne se, hvorledes hans sol-
dater var uniformerede. Officererne fra de 
to dragonkompagnier står med deres mes-
singfæstede pallasker trukket ud af ske-
derne, de øvrige personer står med deres 
blankvåben og evt. bajonetter i skederne. 
De to menige dragoner står med en jern-
fæstet (grå) pallask, med bajonet i skede, 
et gevær og et kraftigt gult banderole over 
venstre skulder. I enden ses en krog på et 
beslag, hvori karabinen eller geværet kunne  
hænge.

De øvrige soldater har enten messing- 
(gule) eller jernfæstede (grå) kårder, nogle 
har endda messingfæstede kårder, men 
med (gråt) greb, formentlig af snoet jern-
tråd. De har alle geværer og patrontaske, 
men kun to, underofficeren af infanteriet 
og den »gemene«, (menige) af infanteriet, 
har tydelig bajonet i skede og i samme ge-
hæng som kården sidder. Håndlangeren 
ved artilleriet bærer en messingfæstet kår-
de af en lidt mindre størrelse en de øvrige 
kårder. Det er måske en såkaldt hirschfæn-
ger, som en del artillerister havde. 

Efter 1763

Tøjhusregnskaberne slutter som sagt med 
1763, så vi kan ikke længere følge ud- og 
indleveringer til og fra Bornholm. Vi kan 
kun se hvad der findes af bevarede blank-
våben med stempler for BM, Bornholms 
Milits.

Vi kender således en pallask model 1785, 
der må have været her ovre. Det er den 
flotte messingfæstede pallask med en stor 
flot parerplade med Danmarks, Norges og 
Sveriges rigsvåben på. Da der kendes 
mindst én skede hertil, der er stemplet med 
»BM- 1.DE- 71, 1 Dragoncompagni nr. 71« 
må denne pallask være brugt på Bornholm. 
Senere i 1800tallet ved vi, at 1839-sablen 
med kurvefæste er brugt på øen i stort tal, 
da der findes hele 202 med BM og nr. i 
både fæste og skede.

Ved gennemgang af protokollerne tegner 
der sig et billede af, i hvilket omfang den 
bornholmske bevæbning fulgte med ud-
viklingen. Nogle gange var det ældre ting 
der, efter en reparation, blev sendt til øen. 
Andre gange var det nødvendigt at sende 
nye, moderne våben. Der er ingen grund til 
at opfatte sendinger med de ældre repare-
rede våben som udtryk for, at Bornholm 
allerede på dette tidspunk blev betegnet 
som »udkants-Danmark«. Man var antage-
lig lige så godt udstyret som landets øvrige 
militær.

1785 rytterpallask med skede, der øverst er stemp-
let: BM 1. DE - 71. For første dragonregiment 
nummer 71. Pallasken er desværre ikke stemplet. 
Bruun-Rasmussen foto.                                              u



NOGLE BLANKVÅBEN TIL DE BORNHOLMSKE SOLDATER I 16- OG 1700TALLET

259



260

BROGÅRDSTENEN (Klemens 3). Stenen var blevet fundet i 1819 - men glemt igen. Urmager og folkeminde-
samler J.P. Møller genfandt i 1868 stenen, der lå som dæksten over en bro over Baggeåen. Møller sørgede for, 
at stenen blev rejst ved en vej ved Brogård. I 1965 fik den sin nuværende placering. Foto Alfred Kjøller, 
1910erne. 
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De fleste ved sikkert, at før man i Norden 
indførte det latinske alfabet, benyttede 
man sig af et runealfabet, den såkaldte fu-
thark. Mindre kendt er det måske, at der i 
løbet af de næsten tusind år, hvor runeal-
fabetet var i brug, har været ikke mindre 
end tre runeperioder, hver med sin variant 
af alfabetet, om end der naturligt nok har 
fundet overlapning sted. Første periode 
omfatter tiden fra omkring år 0 – ca. 6-700, 
folkevandringstiden, hvor løsgenstande 
med det urnordiske alfabet er de mest 
fremtrædende, fx guldhornsindskriften 
(DR 11-12)1, men også rejste sten forekom-
mer, fx Björketorp i Blekinge (DR 360). 
Anden periode, vikingetiden, strækker sig 
fra ca. 650–1025/50, og det er her, vi mø-
der den store mængde rejste runesten med 
det nordiske 16 tegns runealfabet. Blandt 
de mest kendte er naturligvis de to Jel-
lingsten (DR 41-42). Den tredje periode, 

1025/50 – ca. 1400, omhandler middelal-
deren, hvor udviklingen til et fuldstændigt 
og praktisk anvendeligt runealfabet finder 
sted.2 Runestenstiden er forbi, nu er det 
kirkeklokker, røgelseskar og amuletter, der 
bærer runeindskrifterne. 

Hvordan passer de bornholmske rune-
indskrifter ind i dette billede? Fra første 
periode kendes kun Lousgård-perlen, fun-
det i en kvindegrav fra jernalderen (600-tal-

De bornholmske runesten  
og deres indskrifter  
- en præsentation

Af Lilliane Højgaard Holm

Lilliane Højgaard Holm er uddannet mag.
art. i nordisk filologi fra Københavns  
Universitet, Institut for nordiske studier og 
sprogvidenskab. Ansat siden 1980 samme 
sted, dog med en afstikker til Stockholms 
Universitet. Sprogvidenskabelige interes-
ser: moderne sprogvidenskab, den gamle 
filologiske tradition med dialektologi,  
runologi og navneforskning som speciale.

2  Erik Moltke, 1985 s. 241  DR + nummer henviser til stenen i Danmarks Runeind-
skrifter, se litteraturlisten
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lets slutning). Desværre er indskriften på 
perlen ikke meningsfuld.3 Heller ikke i pe-
riode to kan man opvise nogen eksempler 
på indskrifter med vikingetidens 16 tegns 
alfabet, hvilket i sig selv er en gåde, efter-
som man i Skåne på samme tid rejser den 
ene runesten efter den anden. Først i tredje 
periode dukker skikken op på Bornholm, 
en generation eller to efter at man i Dan-
mark er holdt op med at rejse runesten. 
Foreløbig har man kendskab til 40 rune-
sten, der almindeligvis dateres til perioden 
1025-1100, først og fremmest på grund af 
det kristne budskab i indskriften og de ind-
ristede kors på mange af stenene, men også 
ortografien og ordforrådet taler for den se-
ne tilsynekomst. Vi står altså over for en 
tradition fra vikingetiden, mens sproget på 
indskrifterne peger hen imod middelalde-
ren. Den egentlige middelalderperiode, fra 
ca. 1100 og fremefter, er på Bornholm frem 
for alt amuletternes tidsalder. I de senere år 
har amatørarkæologer medvirket til, at man 
nu har kendskab til ikke mindre end 17 
amuletter med runeindskrifter, men der er 
sikkert udsigt til mange flere. Enkelte af 
amuletterne har runeindskrifter på latin, 
men indskrifter på datidens dansk er dog 
de mest almindelige. 

Man må regne med, at de fleste af de 
med runer ristede løsgenstande, der er fun-
det på Bornholm i tidens løb, næppe er 
blevet til på øen, men er bragt hertil på den 
ene eller anden måde. Det samme kan man 
ikke sige om de bornholmske runesten. De 
er med garanti både hugget og ristet på øen 
og er derfor et langt bedre videnskabeligt 
materiale, der således kan være med til at 
kaste lys over den lokale kultur og traditi-
on på Bornholm med hensyn til datidens 

skriftsprog og skikken at rejse runesten. 
Jeg har derfor i denne artikel valgt at ar-
bejde med disse indskrifter ud fra en 
sprogvidenskabelig synsvinkel og har la-
det ornamentikken på runestenene vente 
til en anden gang. Her drejer det sig først 
og fremmest om at nærlæse de enkelte ind-
skrifter og drage paralleller til det øvrige 
danske runestensmateriale, men også de 
svenske runeindskrifter vil blive berørt i 
og med, at man gennem mange år har vil-
let se de bornholmske runesten som udtryk 
for en mellemsvensk ekspansion, der såle-
des skulle afspejles på runestenene både 
med hensyn til indhold og udtryk.4 Alle 40 
runeindskrifter indgår i gennemgangen, 
men pga. nedslidning, afslag af fx top eller 
bund eller afskalning er ikke alle indskrif-
ter lige brugbare til samtlige delundersø-
gelser. Artiklen består af to dele. Den før-
ste beskriver overordnet det formelsprog, 
som er så karakteristisk for vikingetidens 
runeindskrifter, mens den sidste udeluk-
kende beskæftiger sig med det personnav-
nestof, som findes i indskrifterne, og som 
repræsenterer de ældste, originale belæg 
på 1000-tallets bornholmske navneskik. 

De bornholmske runesten og deres 
formelsprog

Der hersker næppe tvivl om, at ud over at 
ville hædre en kær slægtning eller ven har 
man også ønsket, at runestenen skulle ses 
og læses. Derfor blev de fleste runesten 
rejst ved vadesteder og andre hovedfærd-
selsårer. Det gælder således også for de 
bornholmske runesten. Efter runestensti-
dens afslutning endte mange af dem som 
overliggere til broer ved åer og bække, fx 

3  Marie Stoklund, 2003 s. 855ff. 4  Erik Moltke, 1985 s. 328ff.
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Aaker 1 og 2 (DR 370, 371), men også det 
tidlige kirkebyggeri har nydt godt af de 
mange runesten. Her har de ganske enkelt 
været brugt som tilhugget bygningsmate-
riale, hvad man kan forvisse sig om, hvis 
man besøger kirkerne i Østerlars eller Bo-
dilsker, hvor et par af dem stadig sidder i 
selve kirkemuren. En del af runestenene 
eller brudstykker deraf er genanvendt i kir-
kernes stengærde, ved præstegårdene eller 
som tærskelsten i omegnens gårde. Ganske 
mange af runestenene er dukket op i for-
bindelse med reparation af øens kirker, li-
gesom nedrivningen af mange af de gamle 
kirker i slutningen af 1800-tallet har bragt 
ganske mange af de for længst glemte ru-
nesten frem i lyset. I dag står de fleste ru-
nesten på øens kirkegårde eller i kirkernes 
våbenhuse.

Formelsprog

Mens de urnordiske stenindskrifter er me-
get forskellige, både hvad angår indhold og 
design, synes vikingetidens runeindskrif-
ter at være skabt ud fra et nogenlunde ens-
artet mønster, nemlig »X satte denne sten 
over Y«. Dette faste formelsprog, som også 
genkendes på de bornholmske sten, opde-
les almindeligvis i følgende grupper: rej-
serformel, risterformel og forbandelses- 
eller sjæleformel. Til disse formler knyttes 
så undertiden en slags tillægsformel. Mens 
rejserformlen må siges at være så godt som 
obligatorisk, kan de øvrige formler beteg-
nes som fakultative (valgfri). I enkelte til-
fælde optræder andre formler, fx på lig-
sten, men eftersom der i mit materiale kun 
findes en enkel af denne type, gennemgås 
denne ikke separat. 

Rejserformlen

Som eksempel på en rejserformel kan 
nævnes Klemens 5 (DR 403), hvis ind-
skrift lyder: »Sven og Ketil rejste stenen 
efter Igulger, sin fader«. Rejserformlen 
består således af et vist antal faste elemen-
ter. 1) Navnet eller navnene på den eller de, 
der har bestilt mindesmærket, almindelig-
vis benævnt rejsere, undertiden vedføjet 
en stillingsbetegnelse, fx smed eller en ro-
sende omtale af rejseren selv, fx goþr þægn 
(en velbyrdig thegn).5 Denne del udgør 
subjektet i formlen. 2) Selve handlingen 
udtrykkes gennem et verbal + et objekt, 
der angiver monumentets art, fx resþi sten 
(rejste stenen). 3) Udtrykket »at mindes« 
består almindeligvis af præpositionen æft, 
æftiR eller at i betydningen efter fulgt af 4) 
navnet eller navnene på den eller de, man 
ønsker at mindes, oftest vedføjet et udtryk, 
der angiver relationen mellem rejseren og 
den afdøde, hyppigst en nær slægtning. 5) 
Ikke sjældent forekommer der i indskrif-
terne forskellige former for tillæg, enten i 
tilknytning til selve rejserformlen eller 
som selvstændige tillægsformler. Et ek-
sempel herpå kunne være Klemens 4 (DR 
402), hvor der står: »Ølak lod rejse denne 
sten efter sin fader Sasser, en velbyrdig 
bonde. Gud og Sankt Mikael hjælpe hans 
sjæl«.

Den ovenfor nævnte formeltype er næ-
sten enerådende på de bornholmske rune-
sten. I materialet er ikke alle rejserformler 
intakte, men lader sig ganske udmærket 
beskrive alligevel. Kun i et enkelt tilfælde 
møder vi en afvigelse fra normen, nemlig 
på NyLars 3 (DR 381), hvor der kun er ri-
stet navnet Ketilbiorn. 

5  Ordet thegn betegner almindeligvis »en fri bonde«.
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NYKERSTENENS nederste del, som må være blevet sat sammen med overstykket kort tid efter fotograferin-
gen. »Nyker No. 3. Runesteen i Nykirkes Vaabenhuus, Höide 19", Brede 28" til 33".« På fotografi et ligger 
stenen på siden. Foto Johan Hansen 1869.

t NYKERSTENENS øverste del. Den arkæologiinteresserede amtmand Emil Vedel engagerede i 1869 fotograf 
Johan Hansen – og i mindre udstrækning Gottlieb Støckel fra Rønne – til at fotografere øens bautasten. (Det 
er de tidligste, fotograferede landskabsbilleder vi kender fra Bornholm). Vi har fotografi er af 46 sten, heri-
blandt fi re runesten. Det er amtmandens håndskrift, vi ser på billederne. På denne står: »Nyker No. 2. Rune-
steen i Nykirkes Vaabenhuus. Høide 1 Alen 10" Brede 19". Runerne er i Aaret 1865 (?) optrukne med Kridtstre-
ger af Prof. Sæve og Stephens«. (Professor Carl Säve var fra Uppsala og professor George Stephens fra Kø-
benhavn). Stenens nederste del blev fundet i en luge i kirketårnet i 1865, taget ud og i 1869 opstillet i Ny Kirkes 
våbenhus sammen med toppen, der var fundet i 1859 i et køkken på Bjørnegård i Nyker. Foto Johan Hansen 
1869. (En alen = ca. 63 cm, en tomme,", ca. 2,6 cm.) Samtlige fotografi er er fra Bornholms Museum.
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LANGEDESTENEN (Bodils 1). »Runesteensfragment fundet hos Gaardeier Hjort i Langede By. Agtes hen-
fl yttet til Bodils Kirke«. Stenen blev fundet i 1867 i en stenhob uden for Hindsegård (25. selvejergård Lange-
deby) i Bodilsker. Er nu anbragt i Bodils Kirkes våbenhus. Foto Johan Hansen 1869. Et endnu mindre brud-
stykke af stenen fi ndes på Bornholms Museum.
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BJÆLKESTENEN (Aaker 3). »Bautasteen med Runeskrivt, kaldet »Bjælkestenen« sydost for Aakirkeby. 
Höide 2 Alen 11", Brede 1 Alen, Tykkelse c: 6" Seet fra Øst.« Bjælkestenens øverste del var kendt i 1600tallet, 
men er forsvundet. Den nederste del blev fundet i 1850erne ikke langt fra Bjælkestensvejen, hvor den nu er 
placeret. Foto Johan Hansen 1869.
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Rejseren kan være en enkel bestiller (13 
eksempler), men også to (5 eksempler), tre 
(4 eksempler) og endnu flere (3 eksempler) 
kan gå sammen og rejse en runesten. Disse 
bestillere samles undertiden i det bestemte 
pronomen þeR (de). På de bornholmske 
runesten er bestillerne, i lighed med rune-
indskrifterne i al almindelighed, fædre, 
sønner, brødre og ægtefæller, hvilket bety-
der, at der er tale om slægtskabssten. I  
enkelte tilfælde nævnes relationerne mel-
lem rejseren og den afdøde ikke på stenen. 
Det gælder fx på Aaker 3 (DR 372), hvor 
»Thorsten … lod hugge (stenen) efter 
Sven« og på ØMarie 3 (DR 393), hvor 
»Bove lod hugge stenen efter Thykil«. På 
Aaker 1 (DR 370) sætter Thorfast, Troels 
og Bove sammen med Broder et mindes-
mærke over en mand, hvis navn vi på 
grund af toppens afslag desværre ikke er i 
stand til at læse. I de tre nævnte tilfælde 
kunne der måske være tale om fæller eller 
hirdbrødre, som ønskede at mindes en nu 
afdød »broder«, således som man ser på de 
skånske runesten, de såkaldte »fællesten«. 

I det danske runestensmateriale er det 
ikke så ofte at møde mere end en rejser, 
men der findes dog en del eksempler her-
på. Blandt slægtskabsstenene kan nævnes 
Hunestenen (DR 161), hvor Hove, Thorkil 
og Thorbjørn sætter en sten over deres fa-
der Runulf, og på en af fællestenene, År-
hus 4 (DR 66), træffer vi ikke mindre end 
fire rejsere, nemlig Gunulv, Øgot, Aslak og 
Rolf, der rejser en sten over deres fælle, 
Ful. Den største koncentration af runesten 
med mere end en rejser finder vi imidlertid 
i Skåne, hvor de fleste fællesten har mere 
end en rejser. Det gælder fx på DR 339, 
hvor Vrest, Nøk og Kruse sætter et minde 
over deres fælle, Abe. 

Med hensyn til det efterfølgende verbum 
er resþi (rejste) + objektet stin (sten) hyp-

pigt i forbindelse med det demonstrative 
pronomen, almindeligvis þansi (denne), så 
absolut det mest frekvente på de danske 
runesten. Også typen satti stin (þenna) 
(satte (denne) sten) forekommer i de fleste 
egne, men er ikke nær så almindelig.  I de 
bornholmske indskrifter benyttes hoved-
verberne resa, hoggwa, retta og sætia 
(rejse, hugge, rétta (i betydningen at rejse) 
og sætte) + objektet sten eller mere sjæl-
dent kumbl (kummel). Udtrykket rejste 
stenen forekommer i fire indskrifter, hvil-
ket også er tilfælde med hensyn til rejste 
denne sten (med udvidet pronomen). Deri-
mod anvendes ordet sætte ikke i forbin-
delse med sten i nogen bornholmsk ind-
skrift. Undertiden har man dog ladet sig 
nøje med ordet rejste, underforstået objek-
tet stenen, og i et enkelt tilfælde mangler 
resten af formlen efter ordet rejste. 

I de danske runeindskrifter uden for 
Bornholm møder vi på runesten rejst no-
genlunde samtidig med Jellingstenene 
også nogle eksempler på en sekundær 
type med hjælpeverbet lata (lade) samt 
hovedverber som resa, gørwa og hoggwa 
(rejse, gøre og hugge). Objektet er her of-
test sten, men også kummel forekommer. 
Rejserne af disse sten må efter indskrif-
terne at dømme enten tilhøre kongeslæg-
ten eller i det mindste landets stormands-
slægter. Man kan sige, at denne type, lod 
rejse etc. sender et klart signal om, hvem 
der gjorde hvad. Typen genfindes i Skåne 
på runesten, der er rejst i tiden kort efter 
Jellingstenene. Her møder vi hjælpeverbet 
lade + de allerede nævnte hovedverber 
gøre, hugge og rejse. Også det tilknyttede 
objekt kan variere, fx sten, kummel eller  
runer. 

På Bornholm er hjælpeverbet lade + ho-
vedverbum (rejse, hugge, retta og sætte) 
det hyppigst forekommende. Typen »lod 
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rejse stenen« forefindes i tre tilfælde, mens 
»lod rejse denne sten« (med tilføjet prono-
men) viser sig at være det mest brugte (7 
belæg).  Man synes altså at have foretruk-
ket det demonstrative pronomen i de fleste 
af indskrifterne. På andre sten har man 
anvendt ordet hugge, fx »lod hugge ste-
nen« (to gange), »lod hugge« med under-
forstået objekt i to tilfælde. På Poulsker-
stenen (DR 369) savnes resten af rejser-
formlen efter »lod hugge«, ligesom man i 
et enkelt tilfælde må lade sig nøje med 
»lod« på Rutsker-stenen (DR 408), hvoraf 
der dog kun findes et brudstykke. Det tred-
je verbum, som optræder i forbindelse med 
stenrejsningen er ordet retta – et andet ord 
for at rejse. Det forekommer på to af ind-
skrifterne, nemlig på Bodils 5 (DR 378) og 
på ØLars 1 (DR 397) henholdsvis i formen 
lit rita og rit (rejse, rejste). Verbet, der er 
ukendt i danske runeindskrifter uden for 
Bornholm, har sit tyngdepunkt i Uppland 
med udløbere til flere andre dele af Sveri-
ge, bl.a. Södermanland. Noget kunne tyde 
på, at risterne af de to sten har haft svensk 
baggrund. 

Som nævnt optræder ordet sætte i Dan-
mark på ganske mange runesten, om end 
det ikke er lige så frekvent som ordet rejse. 
I Skåne er ordet sætte rimelig almindelig 
(15 eksempler) fortrinsvis i forbindelse 
med objektet sten, men undertiden også 
med ordet kummel, fx Baldringe-stenen 
(DR 294). Ordet rejse har også kunne be-
nyttes i forbindelse med kummel, fx Tull-
storp-stenen (DR 271). De sidstnævnte 
typer findes også på et par bornholmske 
runesten, hvor der på Aaker 1 og VMarie 
1 står henholdsvis »satte disse kumler« 
(DR 370) og »rejste dette kummel« (DR 
383). Mens ordet sten klart og tydeligt an-
giver, hvilken type minde der er tale om, 
har ordet kummel i betydningen mindes-

mærke givet anledning til megen diskus-
sion blandt runologer og sprogvidenskabs-
folk. Kummel synes nemlig at kunne be-
tegne ikke bare stenen, men også andre 
komponenter, fx ristningen herpå. Flere 
runologer og historikere har til og med 
slået til lyd for, at ordet i dets flertalsform 
skulle kunne betyde, at stenen var en del af 
et større mindesmærke, sikkert med ud-
gangspunkt i udtrykket »bød gøre disse 
kumler« på den store Jelllingsten, men 
kommet til enighed herom er man langt 
fra.6 

Den ovenfor nævnte sekundære type, 
hjælpeverbum at lade + hovedverbum rej-
se, hugge, gøre etc. anses som et af bevi-
serne på, at de bornholmske runesten er 
svenskpåvirkede.7 Det synes der nu ikke at 
være nogen grund til. Som jeg ser det, er 
det snarere et udtryk for kronologi. I be-
gyndelsen tilhørte denne type så klart 
overklassens indskrifter, men efterhånden 
bliver den mere og mere almindelig også 
uden for stormandsslægterne, tydeligst på 
de sene bornholmske indskrifter. Selv om 
det er svært at tale om kronologi med hen-
syn til det bornholmske belægsmateriale, 
er der en tendens til, at de ældste runeind-
skrifter nøjes med ordet rejste, mens den 
yngre gruppe fortrinsvis benytter sig af 
den sekundære type, »lod rejse«. Nordens 
runeindskrifter er tidligere blevet under-
søgt med hensyn til forholdet mellem hjæl-
peverbum og demonstrativt pronomen, og 
man er kommet til den konklusion, at »det 
tycks som om det finns ett samband mellan 
närvaron av hjälpverb och frånvaron av 
demonstrativt pronomen«.8 Dette gælder 
dog ikke for Bornholm, hvor både tilstede-

6  Marie Stoklund, 1991 s. 287
7  Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter sp. 830
8  Rune Palm, 1992 s. 225
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værelse af hjælpeverbum og demonstrativt 
pronomen i samme indskrift er ganske al-
mindelig. 

Præpositionen, der angiver mindefunk-
tionen, er udtrykt ved ordet efter (dvs. til 
minde om). Det forekommer i de danske 
vikingetidsindskrifter i tre varianter, først 
og fremmest i formen aft/æft, der hovedsa-
gelig anvendes i de ældre indskrifter, fx på 
den store Jellingsten (DR 42), mens den 
udvidede form af ordet, aftiR/æftiR, nor-
malt hører til på vikingetidens yngre rune-
sten, hvilket også gælder for den tredje 
variant, nemlig den gamle præposition at. 
Sidstnævnte er dog yderst sjælden, men 
dukker af og til op på Nørrejyllands yngre 
vikingetidsrunesten, fx DR 81 og 134. Til 
gengæld er den ganske almindelig i Sve-
rige, især på runestenene rundt om Mäla-
ren. I de bornholmske indskrifter er præ-
positionen næsten undtagelsesløs den ud-
videde form aftiR/æftiR (22 tilfælde). På 
en af stenene forekommer den ikke mindre 
end fire gange, alle skrevet på samme må-
de. Her havde det måske været på sin plads 
i stedet at benytte den korte og praktiske 
variant at, eftersom risteren både har måt-
tet forkorte ord og udelade navnene på rej-
serens afdøde moder og søster. Det siger 
måske noget om ristervaner, men måske 
også noget om manglende kendskab til or-
det. Præpositionen at forekommer kun en 
enkel gang, nemlig på ØMarie 4 (DR 393), 
hvilket også gælder for de skånske ind-
skrifter. Ganske vist optræder aft/æft her 
på de ældre runesten, men ellers er det den 
lange form, aftiR/æftiR, der dominerer. 
Brugen af de nævnte præpositioner viser 
klart, at der er tale om en kronologisk sam-
menhæng. Ældst er den korte form aft/æft, 
der så i Danmark afløses af den lange 
form, mens man i Sverige for en stor del 
har foretrukket ordet at i flere landskaber.

Efter præpositionen følger så navnet el-
ler navnene på den eller dem, man ønsker 
at mindes. De fleste bornholmske runesten 
er rejst over en kær slægtning. I otte til-
fælde over en fader, i seks over en broder, 
i to over en ægtefælle (mand, kone) og i et 
enkelt tilfælde over en søn. På mange af 
stenene nøjes man ikke med at mindes et 
enkelt familiemedlem, hvad fx Brogård-
stenens indskrift (DR 401) vidner om. Her 
nævnes ikke mindre end fire personer, der 
alle er tæt knyttet til rejseren (fader, mo-
der, broder og søster).

Undertiden udvides rejserformlerne med 
tillæg, der fx angiver en stillingsbetegnel-
se, hvilket formodes at være af en vis sta-
tus. Ud over konge og dronning møder vi 
stillingsbetegnelser så som bryde, land-
hyrde (landbestyrer), skipara (skipper) og 
smed. I nogle tilfælde drejer det sig om 
rejseren, i andre om den afdøde. Af andre 
(rosende) tillæg kan nævnes, at afdøde var 
»en klog mand«, at han var »den ypperste«, 
men i de fleste tillæg nøjes man med den 
helt almindelige tilføjelse, nemlig at afdø-
de var »en (meget) velbyrdig thegn/
dreng«.9 Disse rosende epiteter, eller om 
man vil statusmarkører, er også repræsen-
teret i de bornholmske indskrifter om end 
i knap så stor mængde. På DR 372 står der 
»Thorsten lod hugge (stenen) efter Sven, 
en velbyrdig thegn«. Eftersom appositio-
nen står i nominativ, burde den hentyde til 
rejseren og ikke til den afdøde Sven, men 
forskerne er ikke helt enige herom.10 I de 
øvrige eksempler er det udelukkende den 
afdøde, der får et par rosende ord med på 

9  Om thegn (en fri bonde) og dreng (en ung mand), se Karl 
Martin Nielsen, 1945 s. 121, Jan Paul Strid, 1987 s. 39ff.

10  Karl Martin Nielsen, 1945 s. 85, John Kousgård Sørensen, 
1984 s. 191ff.
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vejen. Materialet ligner dog til forveksling 
de allerede nævnte. På DR 380 benævnes 
sønnen Bøsi som »en velbyrdig dreng«, 
hvilket også gælder for sønnen Sven, der 
oven i købet benævnes som »en meget vel-
byrdig dreng« (DR 389). På DR 390 min-
des Bovi sin »gode« fader Økil, og på DR 
402 får vi om Sasser, fader til Ølak, at vi-
de, at han var »en velbyrdig bonde«. Om 
Gunulf, broder til Øde, Svend og Ødger, 
hedder det, at han var »deres gode broder« 
(DR 394). Men tillægsformlerne er også 
andet end floskler. På NyLars 1 (DR 379) 
fortælles det om Alvard/(Halvard), at »han 
druknede ude med hele skibsmandskabet«, 
og at »denne sten skal stå til minde.« Kåbe-
Sven, en mulig efterkommer af Sigurd 
Kåbe, har rejst en sten til minde om sin søn 
Bøsi, »en velbyrdig dreng, som blev dræbt 
i kampen ved Utlängan« (NyLars 2 (DR 
380). I begge tilfælde må det vel betyde, at 
det har været vigtigt for familien at for-
tælle, at det ikke har været muligt at be-
grave nogen af de afdøde i hjemlig jord. 
Endelig bør nævnes VMarie 5, som for 
øvrigt har voldt filologerne noget hoved-
brud, idet risteren på den ellers så smukke 
sten, har sat et skilletegn forkert. På stenen 
står der om broderen Alvar: »Den gode 
dreng blev skændigt dræbt, og Skogi sveg 
den sagesløse« (DR 387). En lignende fø-
lelsesladet indskrift finder vi på den jyske 
Svenstrup-sten, hvor der om Thorgots fa-
der Asved står: »Skammeligt udsattes han 
for udåd sammen med Eldes sønner«.11 Til-
lægsformlerne giver altså oplysninger om 
det miljø, i hvilket runestenene er skabt. I 

de nævnte bornholmske indskrifter får vi 
at vide, at Bornholm er en ø, hvor folk var 
afhængig af havet på godt og ondt, mens 
svig og svigt måske ikke helt er så almin-
delig i indskrifterne. 

Der kan være flere grunde til, at man 
ikke i så høj grad, som det er tilfældet på 
de jyske og skånske runesten, har gjort 
brug af disse rosende tillæg. For det første 
kan der, som det ses ovenfor, i flere tilfæl-
de være direkte personlige informationer 
om den afdøde, som har været vigtigere, 
og for det andet har mange af runestenene, 
som vi skal se i det følgende, tilføjede sjæ-
leformler, som nok har syntes mere værdi-
fulde end de almindelige statusmarkører. 
Man har derfor måttet økonomisere med 
pladsen.

Sjæleformer

I de danske runeindskrifter fra folkevan-
dringstiden og den tidlige vikingetid mø-
der man undertiden som tillæg til de egen-
tlige mindeindskrifter forbandelsesform-
ler, fx »Han skal blive til en »ræte« som 
bryder (stenen)« (DR 338) og Thorpåkal-
delser, fx »Thor vie disse runer« på den 
fornemme Glavendrup-sten (DR 209). I 
sidste del af vikingetiden dukker så nye 
påkaldelser op i form af sjælebønner. He-
denskabets tid er ved at være forbi. 

I indskrifterne er den mest almindelige 
bøn: »Gud hjælpe hans sjæl« (fx DR 259). 
Flere af disse sten er sat af og over hird-
brødre, der højst sandsynlig har stiftet be-
kendtskab med den kristne tro uden for 
Danmark. Det drejer sig i alt om seks ru-
nesten, to i Viborg amt (DR 91, 96), en på 
Lolland (DR 212) og tre i Skåne (DR 259, 
337, 345), hvor kun den lollandske Tillitse-
stens sjæleform adskiller sig fra den gæng-
se bøn. Her kan man til sidst på Danmarks 

11  John Kousgård Sørensen, 1994 s. 188
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eneste selvrejsersten læse: »Kristus og 
Sankt Mikael hjælpe hans sjæl«. Endelig 
finder vi også fra en lidt senere periode 
rejste sten med bønner, men de er i fåtal. 

De bornholmske runeindskrifter, der 
som nævnt er en generation eller to yngre 
end de sene vikingetidssten, indtager såle-
des en særstilling, idet ikke mindre end 19 
runesten afsluttes med en sjælebøn. Hertil 
knyttes ofte et kors (6 eksempler), enten 
ristet særskilt på runestenen eller som fun-
dament for den indskrevne tekst (DR 379, 
380). Kun syv af stenene har ingen kristne 
symboler eller kristne formler, hvilket dog 
ikke betyder, at disse sten bør anses for 
ældre end den samlede gruppe. Et eksem-
pel herpå kan være ØMarie 5 (DR 394) og 
Klemens 1 (DR 399), der er rejst af og over 
den samme familie. Øster Marie-stenen 
har overhovedet ingen form for kristen 
symbolik, mens der på Klemensker-stenen 
er ristet ikke mindre end to sjælebønner. 

På de bornholmske runesten er stan-
dardformlen »Gud hjælpe hans/deres 
sjæl« belagt tre gange. I andre belæg – li-
geledes tre gange – udskiftes Gud med 
Kristus, som således synes at være syno-
nyme. Gud forekommer i ikke mindre end 
11 tilfælde, mens Kristus, der i et par en-
kelte belæg benævnes hellig (DR 379, 
389), er næsten lige så hyppig (8 gange). 
Lignende udtryk møder vi også i forbin-
delse med Gud, der på en enkelt runesten 
omtales som »Gud Herren« (drottin).  
Men 1000-tallets bornholmere nøjedes 

ikke kun med den traditionelle påkaldelse. 
Også »Guds moder« (DR 370, 384 og 408), 
der i et enkelt belæg benævnes »Sankta 
Maria« (DR 398), inddrages i bønnen. 

For at være på den sikre side nævnes 
også den ene af ærkeenglene, nemlig Sankt 
Mikael i flere tilfælde: »Gud og Sankt Mi-
kael« og »Gud Herren og Sankt Mikael« 
indleder således bønnen på henholdsvis 
DR 402 og DR 380, mens »Kristus og 
Sankt Mikael« optræder i indledningen på 
DR 399. I et enkelt belæg møder vi til og 
med dem alle tre: »Kristus og Sankt Mi-
kael og Sankta Maria« (DR 398). 

Mht. verbet udgøres det næsten i alle til-
fælde af ordet hialpa (hjælpe) med undta-
gelse af DR 378, hvor der benyttes verbet 
letta: kuþ litin ant i (Gud lette ånden evin-
delig). Verbet står her i pluralis, der måske 
kunne tages til indtægt for »Kristi treenig-
hed«, en type der også er kendt i et par an-
dre indskrifter på svensk grund (fx U 
1039). Meningerne herom er imidlertid 
delte.12 Verbet letta (lette) er for øvrigt 
sparsomt repræsenteret i runeindskrifter-
nes sjælebønner. Når bortses fra det born-
holmske belæg er verbet ganske ukendt i 
danske indskrifter, og i de svenske er det 
heller ikke meget brugt. Blandt de mange 
svenske runesten med sjælebønner kendes 
det kun fra fem indskrifter, to i Uppland, 
en i Östergötland, en i Södermanland og 
en på Öland. Objektet i de bornholmske 
indskrifter er ordet sial (sjæl), der nævnes 
13 gange, mens resten – fire eksempler – 
har ordet and (ånd). I et tilfælde er formlen 
så skadet, at denne del af teksten ikke kan 
læses (DR 408).  

Et par af bønnerne har forskellige tilfø-
jelser. Således på DR 379, hvor »i al evig-

12  Henrik Williams, 1996 s. 307

t GYLDENSÅSTENEN (Øster Marie 1) kendt si-
den 1600tallet, genopdaget i 1819, hvor den lå ved 
Gyldensåens udløb i Bølshavn. I 1840 blev den an-
bragt i en landevejsbro i nærheden, men fjernet 
igen i 1852 og flyttet til Svaneke Kirke, hvor den 
findes i dag. Foto Dagbladet Bornholmeren, 
1980erne.
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hed« afslutter formlen »Kristus hjælpe 
hans sjæl«. I to tilfælde er bønnerne gjort 
personlige, enten ved at nævne den afdøde 
ved navn eller omtale ham på en mere per-
sonlig måde. På DR 389 står der: »Den hel-
lige Kristus hjælpe de to brødres sjæl« 
(dvs. Sven og hans broder, som dog ikke 
nævnes ved navn). På en af øens smukke-
ste runesten (DR 399) forekommer ikke 
mindre end to sjælebønner, nemlig 
»Kristus hjælpe Ødbjørns sjæl i lys og pa-
radis« og på samme sten er der tilføjet 
endnu en bøn af samme tilsnit: »Kristus og 
Sankt Mikael hjælpe Ødbjørns og Gun-
hilds sjæl i lys og paradis«. Vendingen »i 
lys og paradis« er sjælden på de nordiske 
runesten. Foruden de allerede nævnte be-
læg kendes kun to eksempler fra Uppland 
(U 160, U 719), hvortil kommer runefølgen 
b-aratis (paradis) på en indskrift fra 
Öland (Ö 151). Ordet lys anses almindelig-
vis at være betegnelsen for »det evige liv«.  

Som ovenfor nævnt betragter jeg Gud og 
Kristus som synonyme, dvs. én gud, men 
for datidens kristne har også Jomfru Maria 
og ærkeenglen Mikael spillet en væsentlig 
rolle i forbindelse med sjælens indlem-
melse i paradiset på Dommedag. Mens 
Guds moder (Jomfru Maria) blev anset for 
at være menneskenes forbeder nummer et, 
var ærkeenglen Mikael den, der vejede 
sjælene. På Dommedag var derfor ikke 
blot Gud/Kristus en vigtig skikkelse, også 
de to andre kunne medvirke til, at man en-
ten fik et evigt liv hos Kristus, eller mødte 
den evige fortabelse i Helvede. Håbet lå 
derfor i virkningen af Marias forbøn hos 
Kristus.13 Vendingen »Guds moder« er 
derfor særdeles hyppig i de kristne forbøn-

ner på runeindskrifterne, mens ærkeeng-
len Mikael, til trods for populariteten al-
lerede i den tidlige middelalder, er en sjæl-
den gæst på de nordiske runesten. Foruden 
de bornholmske belæg kendes han i Dan-
mark kun fra den tidligere nævnte Tillitse-
sten. Heller ikke i det svenske belægsma-
teriale møder vi mange eksempler på ær-
keenglen. Her skal blot nævnes to, nemlig 
den gotlandske Hogräns-sten (G 203) og 
Ängby-stenen fra Uppland (U 478). På den 
gotlandske runesten er navnet skrevet mi-
kal, hvorimod formen mihel træffes både 
på Ängby-stenen og Klemens 4 (DR 402), 
hvad der kunne tyde på en gengivelse af en 
mere folkelig udtale af navnet. Der er dog 
næppe tvivl om, at ærkeenglen Mikael, 
helgen eller ej, har været en af de vigtigste 
skikkelser i den nye kristne tro på Born-
holm, hvor Ruts kirke er indviet til Sankt 
Mikael. Også sognet har tidligere båret 
hans navn, nemlig Skt. Mikkels sogn (14/8 
1490 Sancti Michelssogen).14

Mens man i flere svenske landskaber 
næsten udelukkende møder standardform-
len »Gud hjælpe hans ånd« på runestene-
ne, er bønnerne i de bornholmske runeind-
skrifter, som det ses ovenfor, langt mere 
varierede. Det tolker jeg som et bevidst 
valg fra en bornholmsk overklasse, som 
har tilegnet sig den kristne lære via impul-
ser udefra, et godt stykke tid før biskop 
Egino fra Lund mellem 1060-72 kom til 
Bornholm for at kristne befolkningen der. 
At impulserne er kommet sydfra viser fx 
de bornholmske former af ordet sjæl (siol, 
sial), der synes at have tysk eller frisisk 
herkomst (oldsax. siala, oldfris. siele < 
*siala),15 i modsætning til dele af Sverige 

13  Niels-Knud Liebgott, 1982 s. 90 og 183f. 14  Danmarks Stednavne bd. 10 s. 231
15  Etymologisk Ordbog, 1966 s. 331
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– Uppland og Södermanland – hvor mange 
af missionærerne har været engelske.16  Det 
er for øvrigt værd at bemærke, at ordet ånd 
i de bornholmske indskrifter slet ikke spil-
ler helt den samme rolle som det gør i fx 
Mälardalen. Valget mellem sjæl og ånd 
kan naturligvis have været bestemt af den 
enkelte rister, men jeg tror, at der snarere 
har været tale om en forskellig tradition 
med hensyn til gengivelsen af bønnerne, 
hvilket stemmer ganske overens med, at 
Bornholm er blevet kristnet sydfra. I nogle 
tilfælde optræder både sjæl og ånd i de 
svenske indskrifter, fx på en af runeste-
nene fra Södermanland (Sö 134), men man 
bør dog nok ikke betragte det som en 
unødvendig dobbeltskrivning, men snare-
re se det i forhold til den kristne termino-
logi »ånd, sjæl, krop«.17 

Vikingetidens runesten er først og frem-
mest mindesten rejst over et familiemed-
lem eller en hirdbroder. Med kristendom-
men får vi så tilføjet en ekstra dimension i 
form af sjælebønnen, der skulle lette vejen 
til Paradiset. Det er i det lys, jeg ser de 
mange runesten på Bornholm. I vikingeti-
den har der af den ene eller anden grund 
ikke været mulighed for eller interesse i at 
rejse disse mindesten, selv om jeg er over-
bevist om, at man har kendt til skikken. Da 
kristendommen fik fodfæste i den born-
holmske overklasse, blev det dog nødven-
digt at tage skikken til sig. Ikke blot kunne 
man ved at rejse en runesten forsøge at 
frelse den afdødes sjæl, også ens egen sjæl 
kunne senere komme til at nyde godt af 
den gode gerning. Overgangen mellem 
den hedenske og kristne tid har vel ikke 
været let, selv om der måske på overfladen 

ikke har været den store forskel på, om 
man ofrede til Odin og Thor, eller om man 
som aflad rejste en runesten eller »gjorde 
en bro« (DR 238). Det viser arkæologi- 
ske undersøgelser ved Ndr. Grødbygård i 
Aaker, hvor man for nogle år siden frilagde 
et par gravpladser fra kristen tid. De fleste 
gravlagte lå som foreskrevet med hove-
derne i vest og fødderne samlet, hvilket må 
betyde, at de har været svøbt i ligklæder. 
Alligevel har man bibeholdt den hedenske 
skik med at lægge gaver sammen med den 
døde. Hedenskabets tid har altså ikke væ-
ret så fjern endda. Nogen hel præcis date-
ring af gravene kendes desværre ikke, men 
der er fundet indtil flere mønter, en del er 
præget i Svend Estridsens tid (1047-74), 
mens en enkel tysk mønt, en såkaldt Otto-
Adelheid penning, stammer fra perioden 
991-1040. I overgangstiden gjaldt det såle-
des om at sikre sig, når Valhalla skulle byt-
tes ud med Paradiset.18  

Risterformlen

Kendskabet til risterformler er lige så 
gammelt som vort kendskab til runeskrif-
ten. På flere af vore ældste runesten møder 
man risterformler, der vel har skullet ind-
gyde stenen en magisk kraft, men også et 
godt stykke ind i vikingetiden træffer man 
på formler, der følger magiens regler, fx 
»Jeg satte runerne ret« (Gørlev DR 239). 
At ikke alle ristersignaturer behøver at 
have magisk kraft er Stenmagle-indskrif-
ten (400 e.Kr.) et godt eksempel på. Her er 
tale om en lille æske af træ, lig et gammel-
dags penalhus, på hvilket der er indridset 
hagiradaR tawide (Hagråd gjorde). At 

16  Eric Segelberg, 1983 s. 50ff.
17  Eric Segelberg, 1983 s. 48ff.

18  Hanne Wagnkilde, 1989-90 s. 62ff.
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være stolt af sit arbejde er som bekendt in-
gen skam. I slutningen af vikingetiden 
svækkedes disse magiske formler til slet 
og ret at være en oplysning om, hvem der 
ristede runerne på stenen, fx Haddeby 4 
(DR 4) hvor der står: »Gorm ristede ru-
nerne«. Kun få af de bornholmske rune-
sten indeholder en risterformel. Det drejer 
sig om Aaker 1 (DR 370), hvor man i den 
afsluttende tekst kan læse: »S(w)art riste-
de ret«, hvilket kunne siges at være en hen-
tydning til formlens magiske oprindelse, 
men måske skulle man hellere se sæt-
ningsadverbialet »ret« som et forsøg på at 
fremhæve arbejdets kvalitet. På den ska-
dede Klemens 6 (DR 404) kan der i rister-
formlen kun læses » –kil ristede disse ru-
ner og Svenne«, hvilket må betyde, at vi 
har at gøre med to runeristere.  I de danske 
runeindskrifter er ristersignaturer ret så 
sjældne, og to runeristere på samme rune-
sten er kun kendt fra ovennævnte sten. På 
svenske runesten træffer man dog af og til 
risterformler af samme type som den 
bornholmske, fx »Asmund ristede og Vig-
mar« (U 1142), hvor Asmund antages at 
have haft hovedansvaret for ristningen, 
mens Vigmar har fungeret som medhjæl-
per.19

På Bodils 4 (DR 377) forekommer uden 
for rammestregen midt på stenen følgende: 
»auk Gudki« der enten kan læses som en 
udvidelse af rejserformlen eller som rister-
signaturen »Gudki huggede«. Sidstnævnte 
tolkning forudsætter imidlertid et bortfald 
af h, som ganske vist er kendt i skånsk,20 
men ikke i bornholmsk. Desuden fore-
kommer det yderst velkendte ord hugge 
ikke i formen auk på nogen nordisk rune-

sten, hvorfor det første tolkningsforslag så 
klart må foretrækkes. Gudki anses derfor 
at være rejser og ikke rister af stenen. En-
delig bør vel også mesterformlerne på 
Poulsker helgenfigur (DR 368) og den for-
nemme Aaker font (DR 373), importeret 
fra Gotland, fremhæves her, selv om der 
ikke er tale om indskrifter på runesten. På 
den første står »Tofi gjorde«, måske en 
hentydning til kirkens bygmester, og på 
den smukke font kan man læse signaturen 
»Mester Sigraf«, hvor ordet gjorde er un-
derforstået.

I modsætning til de mange professio-
nelle runeristere, hvis ristersignaturer vi 
kender fra en stor del af det svenske rune-
stensområde, må de to navngivne ristere 
på øens runesten siges at være en mager 
høst. Der er derfor næppe grund til at se 
risterformlerne på de bornholmske rune-
sten som et udtryk for svensk påvirkning21 
– i så fald skulle der vel have været flere 
end de to nævnte. Så sjældne er ristersig-
naturer i de øvrige danske runeindskrifter 
heller ikke.  At riste så mange runesten på 
Bornholm inden for et forholdsvis kort 
spand af år har givet krævet professionelle 
folk, men ud over visse fællestræk i orna-
mentikken og i ristningen af enkelte bog-
staver på de forskellige runesten har det 

19  Magnus Källström, 2007 s. 187
20  Johs. Brøndum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik, bd. II 

§ 379, 1968

21 Danmarks Runeindskrifter sp. 927 anm. 1

MAREVADSTENEN (Klemens 4). Stenen blev fun-
det i 1851 - det var herredsfoged Jørgensen i Hasle, 
der havde opdaget (eller måske fik han et praj), at 
der i broen over en bæk mellem Marevads og Pile-
gårds jorder lå en stor runesten. Den blev taget frem 
i 1853 og placeret på kirkegården ved Hasle kirke. 
Billedet er forlæg til postkort fra 1910, og som man 
ser, er det kraftigt retoucheret. Ukendt fotograf.     u
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ikke været muligt at danne sig et samlet 
billede af disse runeristere, deres bag-
grund og ristertraditioner. Måske skulle 
man arbejde videre med at inddele ind-
skrifterne i forskellige risterskoler, men 
den gennemgang hører som allerede nævnt 
ikke hjemme i min præsentation.22

Personnavne

I Jomsvikingesagaen23 berettes der om den 
bornholmske jarl Vesete og hans sønner, 
Bue Digre og Sigurd Kåbe. Også datter-
sønnen, Vagn Aagesen og Bue Digres søn, 
Svend, der bl.a. nævnes i forbindelse med 
slaget mod Hakon Jarl i Hjørungavaag, er 
en del af sagaen. I den knap så fantasifulde 
Knytlingesaga24 hører man om Egil Reg-
narson, den senere Blod-Egil, der vel må 
siges at være den mest berømte af de born-
holmske jarler. Mange af disse mænd har 
sikkert eksisteret, men de vilde historier i 
sagaerne skal man nok ikke fæste al for 
stor lid til. Til at beskrive den bornholmske 
navneskik i 1000-tallet har jeg derfor ude-
lukkende valgt at forholde mig til fakta, og 
min gennemgang af navneskikken på 
Bornholm er derfor koncentreret om de 
mange personnavne, som findes på de ca. 
40 runesten på øen fra den nævnte periode.

Sjæleformler og kors på mange af rune-
stenene viser, at man bekendte sig til den 
kristne lære, men i overgangstiden mellem 
hedenskab og kristendom var det stadig 
utænkeligt at anvende kristne navne. 
Samtlige personnavne på stenene er da 
også af nordisk herkomst, når bortses fra 
sjælebønnernes Jomfru Maria og ærke-
englen Mikael.

De ældste danske personnavne kan, som 
hos andre germanske folk, inddeles i tre 
grupper: De sammensatte navne (toled-
dede), de usammensatte navne og kort-
navne, hvilket vil sige navne der er dannet 
til navne af de to førstnævnte grupper.25 

Den mest frekvente navnetype blandt de 
bornholmske personnavne er så afgjort 
den sammensatte type, velkendt både i fol-
kevandrings- og vikingetidens personnav-
nestof og som første led i de gamle sted-
navne på –lev og –sted.  Oprindelig må 
personnavnenes to led have haft en betyd-
ningsmæssig relation, men denne forbin-
delse mellem første og andet led i sam-
mensætningen er efterhånden forsvundet 
på grund af de strenge opkaldelsesskikke, 
hvor man demonstrerede familiemæssige 
relationer ved at benytte et af de i faderens, 
moderens eller en nær slægtnings sam-
mensatte personnavn i forbindelse med 
navngivningen. Disse ord eller orddannel-
ser er interessante i og med, at de beretter 
om samfundets vurderinger. Ganske man-
ge af disse navneled har deres faste plads, 
enten som første eller andet led, mens an-
dre kan veksle mere frit. 

Sammensatte personnavne

Følgende sammensatte personnavne, ho-
vedsagelig mandsnavne, forekommer i de 
bornholmske runeindskrifter:

 Alf- i betydningen »alf, et slags under-
jordisk væsen« hører til et af de mere po-
pulære forled i de sammensatte person-
navne på de bornholmske runesten. Det 
indgår i Alfkil26 på Bodils 3 (DR 376), Al-
flak på Klemens 3/Brogård-stenen (DR 

22  Danmarks Runeindskrifter sp. 934f.
23  Jomsvikingernes Saga, 1978 s. 80ff.
24  Knytlinge Saga, 1977 s. 52ff.

25  Kristian Hald, 1971 s. 15
26  Personnavnenes stavemåde følger værket Danmarks gam-

le Personnavne, se litteraturlisten
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401), Alfwin på VMarie 2 (DR 384) og Al-
var på VMarie 5 (DR 387). Alfkil med ef-
terleddet –kæ(ti)l i betydningen »kedelhat, 
hjelm« er i Danmark yderst sparsomt over-
leveret. Ud over det nævnte belæg findes 
navnet kun på en jysk fællesten fra Egå 
(DR 107). I Sverige er navnet ukendt, men 
muligvis belagt på en runesten i Söderm-
anland (Sö 257) i formen alfkit, hvor sidste 
bogstav således må anses for at være en 
fejlristning. Alfkil, der for øvrigt er kendt 
gennem sagnhistorien som navn på en 
skånsk kæmpe, forekommer dog i middel-
alderen i et par enkelte tilfælde i 1300-tal-
lets langelandske og falsterske diplomer. 
Brogård-stenens Alflak, hvis efterled –lak 
er dannet til et ord for »leg, våbenleg, 
kamp« er en enlig svale i det nordiske per-
sonnavnestof fra vikingetid og middelal-
der, og det til trods for at begge navneled er 
velkendte. Heller ikke Alfwin, hvor efter-
leddet har baggrund i det germ. *winiz 
»ven«, har nogen større udbredelse i Nor-
dens personnavnemateriale, hverken i vi-
kingetidsindskrifterne eller i de middelal-
derlige dokumenter. Måske forekommer 
det på den skånske Bjäresjö-sten 1 (DR 
287) i formen aulfun samt på en mønt præ-
get i Lund 1134-37 i formen Alvvin. Alvar, 
der som efterled har –ar, rimeligvis af det 
urn. *harjaR »kriger«, forekommer kun 
denne ene gang i de nordiske runeindskrif-
ter, selv om begge navneled er helt almin-
delige i sammensatte navne. I middelalder-
lige kilder er det ligeledes sparsomt repræ-
senteret med belægsmateriale hovedsagelig 
fra 1300- og 1400-tallets Skåne.

Arn-, der går tilbage til ordet ari (m) 
»ørn«, indgår i Arngils i formen (a)rnils 
på ØLars 3, hvis efterled –gils er udviklet 
af ordet gisl (< gisíl) »pileskaft«, vel en 
hentydning til spyd eller anden form for 
våben. Læsningen må dog betegnes som 

usikker, eftersom stenen, der i tilhugget 
form ligger over den gamle kvindedør i 
Østerlars rundkirke, savner de første ru-
ner. Navnet har ikke tidligere været kendt 
i de danske vikingetidsindskrifter, men 
forekommer dog i Sverige på enkelte rune-
sten i Uppland og Småland. Formen ernisl 
på U 828, viser reduktion af efterleddet, en 
foreteelse som altså også må gælde for be-
lægget her, såfremt tolkningen er korrekt. 
I middelalderen er navnet i formen Eren-
gisl yderst svagt belagt i Danmark, hvori-
mod det i Sverige er almindeligt især 
blandt stormandsslægterne.27 

As-/Æs- (Es-) i betydningen »hedensk 
gud« hører til blandt de mest almindelige 
navneled i vikingetiden. På Bornholm op-
træder det i navne som Asgut, ØMarie 3 
(DR 392). Aswaldi, VMarie 5 (DR 387), 
Esbiorn, på Aaker 2 og Bodils 5 (DR 371 
og 378), Esger, Klemens 2 (DR 400) og 
Eskil, VMarie 1 (DR 383) i formen asxxl. 
Asgut med efterleddet –gut/-got i betyd-
ningen »mand fra Götaland« er endvidere 
belagt på den jyske Ravnkilde 2 (DR 135), 
men navnets forekomst på de to skånske 
runesten, Sövestad 2 (DR 291) og Hälle-
stad 2 (DR 297) er nok mere aktuel for det 
bornholmske materiales vedkommende.  
I Sverige er det i brug i Småland og på 
Öland, men kendes også i flere indskrifter 
fra det mellemsvenske runestensområde. 
Asgut er i middelalderen almindelig i hele 
Danmark, men synes især brugt i Skåne, 
hvor det synes at have overlevet reforma-
tionen. Navnet Aswaldi, hvis efterled anta-
ges at være en svag sideform til det oldn. 
valdr (germ. *waldaz) i betydningen »her-
sker«, forekommer kun i yderligere et be-
læg fra Östergötland i formen ausualti 

27  Ann-Christin Mattisson, 1980 s. 116ff., Mikael Lerche 
Nielsen, 1997 s. 48ff.
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(Ög 224). Navnet er ellers ukendt i det nor-
diske personnavnestof. Esbiorn med det på 
Bornholm nok så velkendte efterled –biorn 
forekommer på Aaker 2 og den skånske 
Solberga-sten (DR 275) i former som isbi-
orn og isbiurn og er tidligere blevet for-
klaret som mandsnavnet Isbiorn, en tolk-
ning der for længst er forladt til fordel for 
det langt mere sandsynlige Esbiorn (Æs-
biorn) i lighed med det andet bornholmske 
belæg asbiarn på Bodils 5. I det danske 
runemateriale er navnet belagt i skånske 
indskrifter, men kendes også i et par til-
fælde fra Jylland og Lolland. I de svenske 
runeindskrifter er Asbiorn og Æsbiorn helt 
almindelige, ligesom de hyppigt forekom-
mer rundt om i Nordens middelalderlige 
kilder. Ud over at være belagt på den born-
holmske Klemens 2 er Esger, hvis efterled 
–ger har betydningen »spyd«, velkendt 
gennem indskrifter på flere jyske runesten, 
heriblandt Grensten-stenen (DR 91). På 
stenen bliver Revle, søn af Esger Bjørns 
søn mindet. Navnet forekommer også på 
Lund-stenen 1 (DR 314), hvor Thorgisl, 
søn af Esger Bjørns søn rejser en sten over 
to brødre. Man tør vel regne med, at deres 
farfader må have været en højtstående 
mand i Danmark på den tid. Asger/Æsger 
er belagt i flere svenske runeindskrifter 
fortrinsvis i Uppland. I det middelalderlige 
materiale er Asger og formen Esger veldo-
kumenteret såvel i Jylland som i Skåne. 
Eskil med det velkendte efterled –kæ(ti)l 
»kedelhat, hjelm« er muligvis belagt på 
den bornholmske VMarie 1, omend læs-
ningen er lidt usikker på grund af afskal-
ningen. Eskil er kendt fra flere sydsjæl-
landske runesten og overleveret i formen 
askil på den skånske Hällestad 1 (DR 
295). I Sverige er navnet især veldokumen-
teret på runesten fra Östergötland. I mid-
delalderen er Eskil særdeles veldokumen-

teret i hele Danmark indbefattet Skåne, 
mens det er knapt så almindeligt i svenske 
kilder, men forekommer dog i Bohuslän og 
Jämtland. 

Bot- i betydningen »bod, hjælp« indgår i 
et kvindenavn, der på Bodils 5 (DR 378) har 
formen butirþu (akk.). Efterleddet antages 
at være identisk med –frith »smuk, elsket«.28 
Måske er navnet overleveret på en runesten 
fra Närke (Nä 29), men er ellers ukendt. Fra 
Gotland nævnes i et par middelalderlige 
indskrifter fra 1300-tallet navnet Botfreðr, 
som dog menes at være et mandsnavn.29 
Forleddets popularitet skyldes delvis de 
nordiske helgener Botvid og Botulf. På 
Bornholm er en af kirkerne indviet til den 
sidstnævnte (5/6 1429 sancti Botulfs kirke-
sogn), men navnet er dog senere ændret til 
Bodils kirke.30 Det formodes, at den born-
holmske runestens familie er af svensk af-
stamning, ligesom runestenens indhold og 
design peger mod Sverige.31

Formen eimotr på ØLars 2 (DR 398) for-
klares lettest som mandsnavnet Emund 
(Æimund) med et forled, der enten kan 
være dannet til urn. *aiwa »altid«, et til urn. 
*aina- »en, ensom« eller som en delabiali-
seret form af Øy-. Efterleddet er det vel-
kendte –mund »beskyttelse, værn«. Navnet 
er i danske runeindskrifter ikke kendt uden 
for Bornholm, men findes muligvis i en 
indskrift fra Södermanland (Sö 329) i for-
men aimuntr. I middelalderens danske kil-
der veksler navnebelæggene med former på 
E- (Æi-) og Ø- (Øy-), hvoraf sidstnævnte 
eventuelt kan forklares som dannet til et ord 
med betydningen »ø« eller »lykke, gave«.32 

28  Lena Peterson, 1981 s. 165
29  Thorgunn Snædal, 2002 s. 124
30  Danmarks Stednavne bd. 10 s. 421
31  Danmarks Runeindskrifter sp. 435
32  Anita Eldblad, 2002 s. 84f.



DE BORNHOLMSKE RUNESTEN OG DERES INDSKRIFTER - EN PRÆSENTATION

281

 Frø-, oprindelig i betydningen »herre« 
(urn. *fraujaR), bliver i de nordiske sprog 
et gudenavn. Ordet optræder en enkel 
gang som første led i det bornholmske 
belægsmateriale, nemlig i Frøbiorn (Aa-
ker 2, DR 371) hvis efterled er det næsten 
allesteds nærværende –biorn. I Danmark  
er navnet overleveret gennem den jyske 
Århus 6 (DR 68), og den for det born-
holmske navnestof interessante Västra 
Karaby-sten (DR 321). Også i det svenske 
runemateriale er navnet sparsomt med tre 
forekomster i Uppland og tre i Söderman-
land.  Mens Frøbiorn således i Danmark 
ikke er kendt uden for runeindskrifterne, 
er det ikke ualmindeligt i de middelal-
derlige svenske kilder fra 1300- og 1400- 
tallet.

Guth- i betydningen »guddom og gud-
dommeligt væsen« er et helt almindeligt 
forled i de danske personnavne i vikinge-
tiden. På de bornholmske runesten er det 
overleveret på Aaker 2 (DR 371) i navnet 
Guthmund med det velkendte efterled –
mund i betydningen »beskyttelse, værn«. 
Herudover er navnet kendt fra flere jyske 
runesten, der alle synes at være rejst af eg-
nens stormandsslægter. I Danmark er 
Guthmund almindeligt gennem hele mid-
delalderen, om end det holder sig længst i 
landets østlige del. Det er i øvrigt velbelagt 
i svenske runeindskrifter og optræder i 
middelalderens kilder til langt ind i 
1500-tallet. 

Gun- i betydningen »strid, kamp« er et 
helt almindeligt førsteled i Nordens sam-
mensatte personnavne. På Bornholm sy-
nes det dog ikke at have været særlig brugt. 
Kun to belæg har forleddet Gun- i sam-
mensætninger. Det drejer sig dels om 
kvindenavnet Gunhild, hvis sidste led -hild 
ligeledes betyder »strid, kamp« og mands-
navnet Gunulf med efterleddet –ulf »ulv«. 

Navnene er kendt fra ØMarie 5 (DR 394) 
og Klemens 1 (DR 399), og ud fra indhol-
det at dømme må det dreje sig om samme 
familie.  På den førstnævnte sten mindes 
brødrene Øde, Sven og Ødger deres broder 
Gunnulf og deres moder Gunhild, mens 
den sidstnævnte er rejst af Gunhild over 
ægtefællen Ødbiorn. Det er værd at notere 
sig, at de to runesten hører til blandt de 
absolut fornemste på Bornholm. Gunhild 
er et kendt navn i de nordiske kongeslæg-
ter. Den norske Erik Blodøkse og den dan-
ske kong Harald Blåtand var begge gift 
med en Gunhild, men også flere andre 
kvinder i 1000-tallets kongeslægter bærer 
dette navn. Det findes endvidere på en-
kelte upplandske runesten. På dansk grund 
viser kilderne, at navnet efterhånden bliver 
ret almindeligt i hele middelalderens Dan-
mark, men det synes at holde sig længst i 
den østlige del af landet, hvilket navnets 
forekomst i Østermarie kirkebog 1687-
1700 er et godt eksempel på.33 Også i Sve-
rige er Gunhild yderst velkendt i de fleste 
landskaber i hele middelalderen og senere. 
Ud over det bornholmske belæg er Gun-
nulf kendt fra den jyske Århus 4 og fra den 
fornemme Tryggevælde-sten (DR 66 og 
230). På en af de skånske Simris-sten (DR 
344) kunne et af navnene med lidt god 
vilje læses som Gunnulf, men stenen er 
desværre skadet på netop dette sted. I mid-
delalderen er navnet overleveret i et par 
nordjyske kilder fra 1300-tallet samt i et 
enkelt skånsk belæg fra 1400-tallet. Også i 
middelalderens Sverige er det kendt, men 
ikke meget brugt.  

På Nylars 1 (DR 379) benævnes den af-
døde som aluarþ, der enten kan forklares 
som det nordiske mandsnavn Halwarth el-

33  Lilliane Højgaard Holm, 2009 s. 111
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ler som det fra oldengelsk kendte Ælfward. 
Sidstnævnte er kun overleveret i Danmark 
som et muligt engelsk møntmesternavn 
(DR sp. 630). Almindeligvis foretrækkes 
dog det nordiske navn med baggrund i h-
løse dialektformer fra fx Skåne,34 som dog 
ikke er bevidnet i nogen bornholmske kil-
der. Forleddet i Halwarth er hall- »sten, 
helle«, mens efterleddet er –var/–vor (< 
urn. *warðuR) »vagt, vogter«. Navnet, der 
kun optræder denne ene gang i det danske 
runestensmateriale, er heller ikke belagt i 
de svenske runeindskrifter. I de middelal-
derlige belæg er det i Danmark tidligst 
overleveret i østdanske kilder, mens det i 
Sverige efterhånden bliver ganske almin-
deligt, hovedsagelig dog i de vestlige land-
skaber. Fra Gotland kendes navnet på en 
malet indskrift i Anga kirke fra slutningen 
af 1200-tallet.35

Igul- hvis oprindelige betydning snarest 
er »søpindsvin« er måske første led i for-
men (i)u(l)kiR på Klemens 5 (DR 403), 
såfremt læsningen er korrekt. Efterleddet 
er det ret så velkendte –ger »spyd«. Det 
usammensatte Igull er som tilnavn kendt 
fra upplandske runeindskrifter og fore-
kommer desuden i sammensætninger med 
–biorn, –fast og –frith, hvor det ikke sjæl-
den skrives Iul-. Derimod er den born-
holmske sammensætning kun bevidnet på 

en enkel upplandsk runesten i et lige så 
tvivlsomt belæg, ihulkai (U 938). For en 
ordens skyld skal nævnes en tegning af 
den forsvundne Hassle-Bösarp-sten (DR 
274), hvor der måske har stået ikhulrir.

Kæ(ti)l- i betydningen »kedelhat, hjelm« 
indgår i ketilbarn på NyLars 3 (DR 381), 
hvor efterleddet –barn må antages at være 
det ret så almindelige –biorn. Kæ(ti)l- er 
for øvrigt ret så populært både som for- og 
efterled i vikingetidens sammensatte nav-
ne, ligesom det er ganske almindeligt som 
usammensat. Sammensætningen fore-
kommer kun denne ene gang i det danske 
runestensmateriale, og nogen mulighed for 
at diskutere Ketilbiorns familiemæssige 
baggrund findes ikke, eftersom navnet er 
det eneste, der er ristet på stenen. Ketil-
biorn er sparsomt overleveret på svenske 
runesten, men kendes dog fra enkelte ind-
skrifter i Södermanland og Uppland. I de 
danske middelalderlige dokumenter er det 
ligeledes en sjælden gæst, men fra Skåne 
kendes et par enkelte belæg. Mest interes-
sant er dog, at navnet er belagt på Born-
holm i 1600-tallet, hvor vi i Mandt 161036 
møder en Kelber Mickelssøn, Hammers-
hus.  

Sig- med betydningen »sejr« forekom-
mer på ØLars 2 (DR 398) som første led i 
navnet Sigmund, hvor efterleddet er det 
velkendte –mund »beskyttelse, værn«. Der 
er kun få belæg på navnet i vikingetidens 
Danmark, fx på den skånske Dagstorp-
sten (DR 325). Heller ikke i det svenske 
materiale er der mange forekomster – ni i 
alt – fordelt med et par enkelte eksempler 
rundt om i det mellemsvenske runestens-
område med en enkelt udløber til Gotland. 

34  Johs. Brøndum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik, bd. II 
§ 379, 1968, Mikael Lerche Nielsen, 1994 s. 170

35  Thorgunn Snædal, 2002 s. 124

36  Mandt = Ekstraskattemandtal, Rigsarkivet, jfr. Danmarks 
gamle Personnavne I sp. 745f.

t BROHUSSTENEN (Øster Marie 4), er rejst på 
Lyrsbyvej i Østermarie. Man havde siden begyn-
delsen af 1800tallet vidst, at der lå en runesten i to 
stykker under Brohusbroen, men først i 1870 blev 
stykkerne taget op, samlet og placeret ved vejen. 
Foto H. P. Jacobsen, Allinge, o. 1905.
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Sigmund er i Danmark kendt fra sagnhi-
storien, men findes ellers kun belagt en 
enkel gang i den danske Æbelholtbog fra 
1200-tallet. 

Swen-/Swæin- er som forled yderst sjæl-
dent, men forekommer måske på Klemens 
3 (DR 401) i formen suenkiR, men læs-
ningen besværliggøres af, at risteren har 
glemt et bogstav i navnet og indsat det 
uden for skriftbåndet. Det er også sket et 
par andre steder i den lange tekst, men der 
har det ikke skabt problemer for forståel-
sen. Såfremt den nævnte læsning er kor-
rekt, er der tale om et Swenger (med efter-
leddet –ger i betydningen »spyd«), der er 
ganske ukendt i det nordiske runemateria-
le, og som heller ikke findes belagt i mid-
delalderen. Navnet kunne dog også med 
nogenlunde rimelighed tolkes som det 
langt mere almindelige Swening, dvs. en 
afledning til swen (m) »ung mand« eller 
snarere »fri mand, som er i en andens tje-
neste«.  

Forleddet Thor-, der som baggrund har 
det hedenske gudenavn, hvis oprindelige 
betydning er »torden«, hører til blandt de 
absolut mest frekvente navneled i vikinge-
tiden. Det forekommer i et utal af navne-
kombinationer i såvel Danmark som Sve-
rige. Bornholm danner i den henseende 
ingen undtagelse. Navne med forleddet 
Thor- i en eller anden kombination fore-
kommer i ikke mindre end ti tilfælde på 
øens runesten. Det drejer sig om Thorfast 
(DR 370, 377), Thorgisl/Thorgils (DR 
370), Thorkil (DR 376), Thorlak (DR 384, 
400), Thormar (ØLars 3), Thorsten (DR 
372, 384) samt Thykil (DR 393, 397). 

Navnet Thorfast, der som efterled har 
ordet -fast, hvis betydning er »fast, stærk«, 
forekommer i Danmark kun på de to born-
holmske runesten. Dog kendes det i et be-
læg fra den såkaldte Lincoln-kam (DR 

418) i formen þorfastr (o. 1000-tallet). I de 
svenske runeindskrifter er navnet derimod 
veldokumenteret i de fleste runestensom-
råder, dog kun overleveret i et par enkelte 
belæg fra hvert landskab. I de danske mid-
delalderkilder optræder Thorfast kun 
yderst sparsomt.  

Thorgisl eller Thorgils har efterleddet 
-gisl (< gisíl) »pileskaft«. Som efterled 
i navne udvikles ordet gisl ofte til –gils. 
Navnet forekommer i formen þurils på 
Aaker 1 (DR 370) og er rimelig almin-
deligt i den danske vikingetid i begge 
former med eksempler bl.a. fra Nørrejyl-
land. Desuden optræder navnet på et par 
skånske runesten (DR 294, 314). Også i 
de svenske runeindskrifter er navnet vel-
belagt med flest eksempler fra Uppland. 
Både i sagalitteraturen og i de danske 
middelalderkilder er det veldokumenteret 
i begge former, mens formen Thorgils især 
er kendt i Skåne. Thorkil med efterledet –
kæ(ti)l »kedelhat, hjelm« er et helt almin-
deligt mandsnavn i vikingetidens danske 
personnavnestof, men på Bornholm ken-
des det kun fra Bodils 3 (DR 376). Navnet 
er særdeles velkendt i både jyske og skån-
ske runeindskrifter, hvilket også gælder 
for navnets forekomst i de svenske rune-
stensområder. Også i sagalitteraturen og i 
dokumenter fra middelalderen er Thorkil 
ganske almindeligt, især belagt i de skån-
ske kilder. Navnet Thykil i formen þukil 
på både ØMarie 4 (DR 393) og ØLars 1 
(DR 397) må være en såkaldt palatalom-
lydt form til Thorkil,37 men muligt er det 
vel også at opfatte forleddet som det på 
Vejlby-stenen (DR 69) forekommende 
þuþkil, hvis forled er þiuþ, oldn. þjóð (f) 

37  Johs. Brøndum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik, bd. I 
§ 83, 1950.
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»folk«. Thorlak, hvis efterled –lak har bag-
grund i et ord for »leg, våbenleg, kamp«, 
er belagt på to af øens runesten, VMarie 2 
(DR 384) og Klemens 2 (DR 400). Navnet 
er i det danske runemateriale kun kendt fra 
den nørrejyske Jetsmark-sten (DR 160) og 
den hallandske Kvibille-sten (DR 354). På 
de svenske runesten er navnets forekomst 
lige så sparsomt med et par enkelte belæg 
fra Östergötland og Småland. I middelal-
derkilderne er navnet fortrinsvis kendt fra 
Skåne og Halland, mens det i de svenske 
dokumenter hovedsagelig optræder i de 
vestlige landskaber. Thormar med efter-
leddet –mar »udmærket, berømt« er i det 
danske runemateriale kun belagt i den 
bornholmske ØLars 3. I det svenske ma-
teriale forekommer navnet i et par tilfælde 
i smålandske indskrifter. Det synes også 
sparsomt overleveret i de dansk-svenske 
middelalderdokumenter, men har dog en 
vis repræsentation i skånske kilder. Thor-
sten med efterleddet –sten »sten« er umå-
delig populært i hele Norden i vikingeti-
den. Alligevel er det ud over de to born-
holmske belæg fra Aaker 3 (DR 372) og 
VMarie 2 (DR 384) kun overleveret på tre 
nørrejyske og en skånsk runesten, Fuglie-
stenen (DR 260). Til gengæld er det uhyre 
udbredt i hele det svenske runestensom-
råde. I middelalderens Danmark er navnet 
ganske almindeligt. I Sverige holder dets 
popularitet sig til langt ind i middelalde-
ren, om end hyppigst i den vestlige del af 
landet. 

På VMarie 4 (DR 386), en ligsten »i 
mange stykker«, kan læses følgende: Sven  
.. og Toli og Vifrith, de ligger under …. . 
Kvindenavnet Vifrith har som første led 
Vi- »hellig« og som efterled –frith i betyd-
ningen »smuk, elsket«. Ligstenens navne-
belæg er det eneste i Danmark, men det 
indgår dog i nogle få indskrifter i de mel-

lemsvenske runestensområder. Uden for 
runeindskrifterne er navnet så godt som 
ukendt. Vifrith forekommer en enkelt gang 
i Necrologium Lundense, men dette belæg 
kan meget vel være et tysk indlån.

Øth- antages at have baggrund i et ord 
med betydningen »rigdom, lykke«. Forled-
det er velkendt i det bornholmske rune-
stensmateriale, hvor det er belagt i ikke 
mindre end fem tilfælde, nemlig Øthbiorn 
(DR 399), Øthger (DR 394), Øthkil (DR 
376, 390) og Ølak (402). 

Øthbiorn, med det på Bornholm nok så 
populære efterled –biorn, forekommer to 
gange på Klemens 1 (DR 399), idet Gun-
hilds ægtefælle både nævnes i rejserform-
len, som den der skal mindes, og i sjæle-
bønnen. Navnet er sjældent i det danske 
runemateriale, men forekommer dog på et 
par enkelte runemønter. Imidlertid er det 
igennem hele middelalderen overleveret i 
indtil flere bornholmske kilder, fx 10/8 
1497 Torbern Ødbernss:,38 Bornholm, li-
gesom det undertiden optræder i skånske 
dokumenter. I Østermarie sogns kirkebog 
1687-1700 er det i brug i formen Ødber,39 

og i nutiden indgår det i det bornholmske 
efternavn Ødbergsen. I Sverige nævnes 
Ødbiorn på enkelte runesten fra Söder-
manland, Uppland og Öland. Øthger på 
ØMarie 5 (DR 394) har som efterled -ger i 
betydningen »spyd«. Navnet er ikke over-
leveret i de øvrige danske runeindskrifter, 
men optræder i to tilfælde på et par up-
plandske runesten (U 17, U 749). Til gen-
gæld er navnet i middelalderens Danmark 
kendt fra Sjælland samt i et par skånske 
kilder og optræder i det østlige Småland 
frem til 1700-tallet. Øthkil med efterleddet 

38  Danmarks gamle Personnavne, bd. I sp. 1617f.
39  Lilliane Højgaard Holm, 2009 s. 100f.
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–kæ(ti)l »kedelhat, hjelm« er belagt på 
ØMarie 1 (DR 390) og Bodils 3 (DR 376), 
men er ellers i runematerialet kun kendt i 
et par indskrifter fra Västergötland. I mid-
delalderen nævnes på Bornholm en Ødhkil 
Andirss: og Økill Pederss: begge bønder. 
Også forleddet i Ølak – i formen aulakR 
– på Klemens 4 (DR 402) formodes at 
være et oprindeligt Øth-, der efterfølges af 
–lak i betydningen »leg, våbenleg, kamp«. 
De enkelte led er velkendte i de nordiske 
personnavne, men navnet som sådan er 
ganske ukendt. 

Usammensatte navne

Mange af de usammensatte navne, fx 
Dværg og Nøk(ke), nævnt på et par skån-
ske runesten (Fosie, DR 262 og Stora 
Köpinge, DR 339), har en betydning, der 
næppe er blevet givet ved nogen form for 
dåbsritual. Man må derfor formode, at der 
oprindeligt har været tale om et senere i li-
vet givet tilnavn, der så er overgået til for-
navn, måske i forbindelse med opkaldelse. 
Det passer ganske udmærket på de ovenfor 
nævnte, idet de begge er hirdbrødre, og 
som sådan blot har været kaldt ved deres 
tilnavn i hirden. I runeindskrifterne er en 
del af tilnavnene i anvendelse som fornavn 
af nedsættende karakter, fx hentydninger 
til fysiske skavanker. Helt så slemt synes de 
usammensatte navne ikke at være i det 
bornholmske materiale. Ganske vist er den 
betydningskategori, som er fyldigst repræ-
senteret fysiske karakteristika, men det ser 
ud som om, man i indskrifterne har be-
stræbt sig på at bruge den mere neutrale del 
af repertoiret. I vikingetiden får man nor-
malt kun et navn, men undertiden møder 
man både et hoved- og et tilnavn i indskrif-
terne, om end de er sparsomt repræsente-
rede. På de bornholmske runesten findes 

der da også kun et enkelt eksempel, nemlig 
Kåbe-Sven på NyLars 2 (DR 380). For 
samtlige navne gælder, at de nok fra begyn-
delsen har været tilnavne, der så senere er 
overgået til fornavne.

Til betydningskategorien fysiske karak-
teristika hører Bovi (bufi) »tyk, klodset 
person«, der forefindes på ikke mindre en 
tre af øens runesten, Aaker 1, ØMarie 1 og 
ØMarie 4 (DR 370, 390, 393). Ingen af be-
læggene synes at hentyde til en og samme 
person. Navnet, der ellers ikke er kendt i 
den danske runestenstradition, dukkede i 
1995 op på en ikke tidligere kendt runesten 
i den jyske Borup kirke, Randers amt. Ste-
nen er interessant, fordi den beskriver ikke 
mindre end tre generationer: Asi (rejse-
ren), Thorgot (den afdøde), der er søn af 
Bovi. Navnet er endvidere kendt fra en-
kelte runeindskrifter på Öland, i Småland 
og i Östergötland. I de danske middelal-
derkilder er det helt almindeligt, fx i Ne-
crologium Lundense, hvor man bl.a. mø-
der præsten Bouo, der en tid fungerede 
som provst på Bornholm. I Sverige fore-
kommer navnet i middelalderen fortrinsvis 
i de østlige landskaber, tidligst i Uppland i 
1300-tallet. Bruni, bestemt form af adj. 
brun, der hører til samme kategori, om 
ikke helt så nedsættende, betyder ganske 
enkelt, »den brune, den mørkladne«, og er 
kun overleveret på den bornholmske Kle-
mens 2 (DR 400), hvorimod det i det sven-
ske runemateriale er kendt både fra Söder-
manland og Uppland. I de danske middel-
alderkilder er navnet først og fremmest 
overleveret som tilnavn enten i den ensta-
vede form Brun, men også den tostavede 
form forekommer. Ristersignaturen på 
Aaker 1 (DR 370) lyder sartr : rist : ret, 
hvilket vil sige »Sartr ristede (runerne) 
ret«. Navnet er med baggrund i stenens 
mange udeladte bogstaver blevet tolket 
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som det velkendte Swart (af adj. sort) i be-
tydningen »den sorte«.40 Det optræder ik-
ke i de danske vikingetidsindskrifter, men 
et muligt belæg findes på en upplandsk 
runesten. Som fornavn kendes det i mid-
delalderen i et enkelt tilfælde fra Necrolo-
gium Lundense, men er til gengæld ganske 
almindeligt som tilnavn gennem middelal-
deren i hele Danmark. 

Til kategorien psykiske karakteristika 
hører Azur (Asser), der er belagt på Kle-
mens 8 (DR 406). Navnet sammenstilles 
almindeligvis med et upplandsk mands-
navn, i formen ontsuar  (U276), svarende 
til det urn. *and-swaruR »en som giver 
svar«. Navnet er velkendt i indtil flere dan-
ske runeindskrifter fra Jylland og Skåne, 
hovedsagelig skrevet med nasalt a. Azur er 
også hyppigt i de middelalderlige danske 
kilder, hvor de tidligste belæg viser, at det 
fortrinsvis har været brugt i stormands-
slægterne, men også adskillige præster er 
bærere af navnet. I Sverige er navnet lige-
ledes velbelagt i middelalderen. Sazur 
(Sasser) menes at være en variantform af 
Azur, men opkomsten af det initiale S- er 
omdiskuteret. Navnet er på Bornholm 
kendt fra såvel NyLars 1 (DR 379) som 
Klemens 4 (DR 402). I det øvrige danske 
vikingetidsstof forekommer det næsten 
udelukkende på Øerne. Sazur optræder 
ikke på nogen skånsk runesten, men er 
ikke desto mindre et yderst velkendt navn 
i landskabets middelalderlige dokumenter. 
I de bornholmske kilder optræder flere 
personer med dette navn, bl.a. Sacero 
Magnuss: (1413), Satzer Biørnss: (1493) og 
Jep Sadtzerss:, Hammershus len (Mandt 
1610).41 I kirkebogen fra Østermarie (1687-

1700) er Sasser stadig aktuelt som døbe-
navn42, ligesom man endnu i den born-
holmske slægtsnavnetradition kan møde 
efternavnet Sassersen, om end et par af 
slægterne kan være indvandret fra Skåne i 
slutningen af 1800-tallet. Bøsi (< Bausi), 
der antages at have samme betydning som 
det i norske dialekter kendte bause »stor-
mand, stolt eller hovmodig person«, er i 
Danmark kun kendt gennem NyLars 2 
(DR 380), men måske er formen baosa 
(akk.) på en upplandsk runesten (U 616) af 
samme oprindelse.43 Bornholmske Bøsi er 
ifølge indskriften søn af Kåbe-Sven, der 
muligvis har været en af datidens stor-
mænd på øen. På ØLars 3, der blev frilagt 
i 1955 i forbindelse med en restaurering af 
Østerlars rundkirke, finder vi blandt rej-
serne navnet Fullughi, et navn der mulig-
vis også er belagt på en enkel runesten fra 
Skåne (DR 264). Det antages at være dan-
net til oldn. fullhugi (m) »en som er meget 
modig, en som har noget godt i sinde«, jfr. 
navnet Illughi, af oldn. *illhugi (m) »en 
som har ondt i sinde«. Navnet forekommer 
i Sverige hovedsagelig i upplandske rune-
indskrifter, men synes ellers ikke at have 
sat sig nævneværdige spor i landets  
middelalderdokumenter. Gilling, skrevet 
kilinR, er kun overleveret i indskriften på 
VMarie 3 (DR 385), men forefindes i det 
mytiske navn Gillingr (Suttungs fader). 
Det menes at være en afledning til verbet 
gjalde (< gjalla) »give en stærk lyd fra 
sig«. Navnet er tidligere blevet forklaret 
som et oprindeligt patronym, hvilket dog 
på helt forsvarlig vis er blevet afvist.44 

Til kategorien fødested eller hjemsted 
hører naturligvis Skoghi, der er en afled-

40  Evert Salberger, 1967 s. 83ff.
41  Danmarks gamle Personnavne bd. I, sp. 1203f.

42  Lilliane Højgaard Holm, 2009 s. 100f.
43  Henrik Williams 1990, s. 109
44  John Kousgård Sørensen, 1984 s. 54
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ning til subst. glda. skogh med betydnin-
gen »manden fra skoven«, »skovboen«. 
Navnet forekommer i vikingetidens per-
sonnavnestof udelukkende på den born-
holmske VMarie 5 (DR 387), men er dog 
overleveret som tilnavn i enkelte skånske 
dokumenter i middelalderen. »Manden fra 
skoven« har i indskriften fået et lidet flat-
terende eftermæle, idet der som afslutning 
på stenen står: »Skoghi sveg den sageslø-
se« (dvs. ham som stenen er rejst over). 

Til de usammensatte personnavne hører 
også en række personbetegnelser af for-
skellig art, der kan angive funktion i fami-
liesammenhæng og i samfundet som så-
dan.  Til slægtskabsnavnene hører Fathir, 
Mothir, Systir og Brothir, hvor kun sidst-
nævnte er repræsenteret i de bornholmske 
runeindskrifter. Til gengæld forekommer 
det på ikke mindre end tre runesten, Aaker 
1 (DR 370), VMarie 1 (DR 383) og ØLars 
2 (DR 398). Ingen af belæggene synes at 
hentyde til samme person. Navnet Brothir 
(af subst. glda. brothir »broder«) er et po-
pulært østdansk fornavn, der i Skåne er 
kendt i ikke mindre end tre runeindskrifter 
(DR 268, 275, 343). I de middelalderlige 
belæg synes navnet da også fortrinsvis at 
være beIagt i de skånske kilder. I det sven-
ske runemateriale er Brothir ikke overle-
veret, men navnet bliver i middelalderen 
og fremefter et ret så populært fornavn.

Swen, der er samme ord som subst. glda. 
swen »ung mand«, er et yderst populært 
navn på Bornholm i 1000-tallet, idet det 
forekommer på ikke mindre end otte rune-
sten, hvortil føjer sig navnet Kåbe-Sven.45 
Et par enkelte eksempler tilhører vel sam-

me person. At navnet er så populært skyl-
des først og fremmest dets anvendelse som 
kongenavn, fx Sven Tveskæg (ca. 985-
1014), men Swen er også hyppigt i brug i 
kongeslægten som helhed.  Almindeligvis 
betegner navnet på de bornholmske ind-
skrifter en afdød søn og ikke en fader, lige-
som navnet undertiden står sidst i rækken 
af rejsere, hvilket kunne tyde på, at vi har 
at gøre med et navn, der har været givet til 
et af de yngre drengebørn i rækken – der 
hvor opkaldelsesskikkene har været lidt fri-
ere. Også i Skåne har navnet været flittigt i 
brug, hvilket de otte belæg på landskabets 
runesten vidner om. Derimod er Swen ikke 
helt så almindeligt på de øvrige danske ru-
nesten, hvilket måske kan forklares ved, at 
de for fleres vedkommende er blevet rejst 
før Sven Tveskægs regeringstid. Ud over 
Haddebystenenes Swen (DR 1, 3) forekom-
mer det dog i enkelte andre indskrifter både 
i Jylland og på Fyn. Til gengæld optræder 
navnet utallige gange i middelalderens 
danske dokumenter. Swen er ligeledes vel-
belagt i hele det svenske runestensområde 
med undtagelse af Gotland, og de middel-
alderlige kilder viser den samme tendens 
som i Danmark. På NyLars 2 (DR 380) 
møder vi navnet Kåbe-Sven, fader til Bøsi. 
Tilnavnet, der vel er dannet til subst. kåbe, 
er overleveret i Jomsvikingesagaen, hvor 
den bornholmske jarl Vesetes søn benæv-
nes Sigurd Kåbe. Det er det eneste eksem-
pel på hovednavn + tilnavn i det bornholm-
ske personnavnestof, men typen er dog 
ikke ualmindelig i de øvrige danske ind-
skrifter, jfr. Ravnunge Toke på flere midtjy-
ske runesten. 

I folkevandringstiden, nogle mener end-
da før, træffes navnet Ketil, der er identisk 
med det latinske subst. catillus, diminutiv 
af catinus »fad, skål«. Det er således ikke 
navnet som sådan, der er indlånt, men or-

45 †Poulsker-sten (DR 369), †Aaker 3 (DR 372), Nylars 2 
(DR 380), VMarie 2 (DR 384), VMarie 4 (DR 386),  
Nyker-sten (DR 389), ØMarie 5 (DR 394), Klemens 5 
(DR 403), Klemens 6 (DR 404)
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BODILSKERSTENEN 5. Under ombygningen af Bodils Kirke i 1911 stødte man på en stor granitsten, der lå 
som del af fodmuren i skibets nordmur. For at få stenen taget op, blev den kløvet, men efter optagelsen viste 
det sig, at den, på den side der vendte nedad, bar en runeindskrift. Man fik så sat stenen sammen, og nu kan 
den ses i kirkens våbenhus. Den er 370 cm høj, af en grå og rødlig grovkornet granit, som menes at stamme 
fra Slamrebjerg i nærheden. Foto 1911, fotografen ukendt.
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det, der i Norden først optræder som til-
navn og senere som fornavn. Navnet har 
muligvis betydningen »kedelhat, hjelm«, 
men hvad det egentlig sigter til i anven-
delse som tilnavn er svært at sige. Ketil er 
blevet kaldt det »måske almindeligste af 
alle nordiske personnavne«,46 og rigtigt er 
det da også, at det foruden at optræde som 
usammensat mandsnavn også indgår enten 
som for- eller efterled i såvel mands- som 
kvindenavne. På Bornholm er navnet be-
lagt både i den sammensatte form – se 
ovenfor – og som her i den usammensatte 
form på to af øens runesten, nemlig ØMa-
rie 2 (DR 391) og Klemens 5 (DR 403). På 
de øvrige danske runesten er Ketil kendt 
fra to jyske indskrifter, men ikke belagt i 
Skåne i vikingetiden. Navnets hyppige 
forekomst i middelalderen skal sikkert til-
skrives den populære danske helgen Keld 
(< Ketil) fra Viborg, kanoniseret 1188. I 
Sverige er navnet belagt i indskrifter fra de 
fleste af landets runestensområder, og flit-
tigt i brug også i middelalderen. Fra 
1600-tallet optræder formen Kjell, der for-
trinsvis er i brug i Jämtland.

Kortnavne

Blandt personnavnene i de bornholmske 
runeindskrifter møder vi også en del kort-
former af de sammensatte navne. Disse 
kortnavne kan enten være dannet ud fra 
hele navnet eller ud fra første led i sammen-
sætningen. Traditionelt siger man, at navne-
typen oprindelig hørte hjemme i intimsfæ-
ren som en slags kælenavne. Mange af dem 
bliver dog efterhånden så almindelige, at de 
overgår til egentlige fornavne, en tendens vi 
også kender fra nutidens navngivning.

Barni, der er belagt i former som barni 
og (b)ar(n)i på både ØMarie 2 og 3 (DR 
391, 392) gælder samme person. Navnet er 
tidligere med støtte i stednavne som Barup 
(lb), Præstø amt (1/8 1256 Barnæthorp) 
tolket som det ellers ganske ukendte 
mandsnavn Barni, i så fald en afledning til 
subst. barn. Stednavnet er dog senere på 
hel forsvarlig vis blevet forklaret som 
»børnenes torp«, hvorfor denne tolkning 
må forkastes.47 En anden mulighed kunne 
være det velkendte mandsnavn Biarni en 
kortform til Biarn- (Bjørn).  I de born-
holmske runeindskrifter findes ganske 
mange forkortelser, og udeladelsen af i i 
forbindelsen ia er ikke ualmindelig, fx 
habi (for hialbi (hjælpe)) på Aaker 1 (DR 
370), hal(bi) (for hialbi (hjælpe)) på Ny-
ker-stenen (DR 389) samt ketilbarn på 
NyLars 3 (DR 381). Der er derfor al mulig 
grund til at forklare navnet som Biarni, 
ukendt i de danske runeindskrifter, men 
kendt i middelalderlige belæg fra Skåne.48 
Navnet forekommer i øvrigt i Mandt 1610 
i formen Hanns Bierrnss:, Hammershus 
len.49 I svenske kilder er det i runeindskrif-
ter så godt som ukendt, mens det er ret så 
almindeligt både i den vestlige og østlige 
del af Sverige i middelalderen.

Guthki, der er belagt på Bodils 4 (DR 
377), er kortform til navne på Guth- med 
ki-suffix, som måske oprindelig ikke har 
haft den diminutive betydning, vi normalt 
forbinder suffixet med.50 Samme type 
sammensætning findes i Aki, kendt fra den 
skånske Bjäresjö-sten (DR 288) og i Sulki 
på den lollandske Tillitse-sten (DR 212). 
Gudki er kun overleveret denne ene gang i 

46  Kristian Hald, 1971 s. 63

47  Danmarks Stednavne bd. 16 s. 69
48  Jöran Sahlgren, 1945 s. 29
49  Danmarks gamle Personnavne bd. I sp. 122f.
50  Kristian Hald, 1971 s. 102
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runestensperioden, men optræder i flere 
middelalderkilder, hvoraf en del skånske er 
ret så tidlige. Blandt de sene belæg finder 
vi i Mandt 1610 Rasmus Gudke, Ham-
mershus len.51 

Sibbi regnes normalt for at være en kort-
form til Sighbiorn. Det forefindes i formen 
sibi (nom.) på ØMarie 2 (DR 391), mens 
det på ØMarie 3 (DR 392) har formen siba 
(obl.) Der er tale om en og samme person. 
På den første rejser han sammen med sine 
brødre B(i)arni og Tovi et minde over fa-
deren Ketil, mens han på den anden er  
den, der selv skal mindes. Navnet er gan-
ske sparsomt repræsenteret i de danske 
runeindskrifter, men på Ölands Karlevi-
sten (DR 411) nævnes en dansk høvding 
ved navn Sibbi, søn af Foldar. Desuden 
optræder det på et par mønter fra 1000-tal-
lets anden halvdel. I det svenske runestens-
materiale er det overleveret på et par små-
landske og upplandske runesten, mens det 
i de middelalderlige kilder bl.a. er kendt fra 
Skåne og Småland i 1200-tallet. 

Sweni, rister af Klemens 6 (DR 404), 
kan enten opfattes som sideform til mands-
navnet Swen, - af subst. swen »ung mand« 
– men også som kortform til mandsnavne 
på Swen-, jfr. mandsnavnet Swengir på 
Klemens 3 (DR 401).52 Uden for Bornholm 
er Sweni overleveret i to skånske runeind-
skrifter, nemlig fællestenen fra Valleberga 
(DR 337) og på Glemminge-stenen (DR 
338). Navnet er endvidere overleveret i et 
par enkelte indskrifter fra Öland, Öster-
götland og Uppland, mens det i middelal-
deren kun forekommer en enkel gang i et 
skånsk dokument. 

Sammensætninger med Thor- er yderst 

populære i vikingetiden, men også kortfor-
merne hertil hører til de mere frekvente i 
den senere del af vikingetiden. I de born-
holmske indskrifter møder vi en enkel 
gang Toli på VMarie 4 (DR 386 ligsten), 
og Tosti på Klemens 3 (DR 401), mens 
Tovi er repræsenteret med ikke mindre end 
tre belæg. De to sidste eksempler angiver 
samme person. Det drejer sig om Poulsker 
helgenfigur, ØMarie 2 og 3 (DR 368, 391 
og 392). Toli er en kortform til navne på 
Thorlaf og Thorlak. Det er yderst sjældent 
i vikingetidens runeindskrifter. Når bort-
ses fra det bornholmske belæg, kendes det 
kun fra den jyske Ålum 1 (DR 94). Endvi-
dere optræder det på en mønt med ind-
skriften toli i lunti (DR Mø. 93). I det 
svenske runestensmateriale er navnet 
ukendt. Til gengæld er det helt almindeligt 
i middelalderens kilder, først og fremmest 
i Skåne, men også belæg fra den øvrige del 
af riget forekommer. Også Tosti har rod i 
de gamle sammensatte navne på Thor-, fx 
det velkendte Thorsten. Ud over belægget 
på Klemens 3 kendes navnet fra den skån-
ske Glemminge-sten (DR 338), men er 
også overleveret på enkelte nørrejyske ind-
skrifter. I de svenske runeindskrifter er 
Tosti alment udbredt med bl.a. belæg fra 
Småland og Uppland. Navnet er i middel-
alderen velrepræsenteret i skånske kilder, 
men synes ellers i brug i hele det danske 
rige langt ind i 1600-tallet, hvilket også 
synes at være tilfældet i Sverige.  

 Tovi eller Tuvi, der er en kortform til 
sammensatte navne på Thorfast og Thor-
fred, forekommer på helgenfiguren i Poul-
sker kirke, hvor der foruden navnet Paulus 
er tilføjet et »Tovi gjorde« (DR 368). Ind-
skriften antages at være blevet til i 1200-
1250, men navnet er, som nævnt ovenfor, 
også i brug på øens runeindskrifter og end-
videre ganske velbelagt på de øvrige dan-

51  Danmarks gamle Personnavne bd I sp. 424f.
52  Evert Salberger, 1978 s. 152ff.
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ske runesten. Vigtigt er det at nævne to 
skånske runesten, nemlig DR 279 og DR 
316. Også i det svenske runestensområde 
er navnet rimelig veldokumenteret, for-
trinsvis i den sydlige del. I de middelalder-
lige kilder forekommer det adskillige gan-
ge i de skånske annaler, fx Necrologium 
Lundense, men nævnes også i kilder fra 
Nørrejylland. På ØMarie 5 træffer vi nav-
net Øthi (DR 394), der anses at være en 
kortform til navne på Øth- i betydningen 
»rigdom, lykke«. Øthi er en del af navne-
traditionen hos en af Bornholms forment-
lig mest indflydelsesrige familier. En af 
brødrene, der også står som rejser af ste-
nen, hedder Øthger og faderen, der rime-
ligvis nævnes på Klemens 1 (DR 399), 
bærer navnet Øthbiorn. Kortformen er 
yderst sparsomt repræsenteret i det danske 
navnestof i vikingetiden. I realiteten eksi-
sterer den vel kun på den skånske Fuglie 1 
(DR 259), hvor »Ønd rejste denne sten ef-
ter sin broder Øde«. Fra Sverige er navnet 
kendt gennem en smålandsk og en got-
landsk runesten. Forekomsten af navnet i 
middelalderen er ret så sjælden med flest 
belæg i skånske dokumenter. Heller ikke i 
Sverige er det velkendt i denne periode, 
men er dog i brug i Småland i 1300-tallet. 

Opkaldelse

Opkaldelse har vel til alle tider været en 
del af navngivningen. Ved selve navngiv-
ningen har der fra gammel tid gjort sig 
forskellige principper gældende. I den æl-
dre germanske navngivning herskede det 
såkaldte variationsprincip, hvorved barnet 
fik det ene led af faderens, moderens eller 
en anden nær slægtnings sammensatte 
navn. Ved siden af dette princip møder vi 
i de germanske folks navngivning allitte-
rationen, hvorved forstås, at navnene be-

gynder med samme konsonant (eller med 
vokal). Det tredje princip, opkaldelsen, er 
i Norden kendt fra vikingetiden, hvor bar-
net efter særlige regler fik navn efter af-
døde personer, først og fremmest bedste-
forældrene, men også andre nærtstående 
slægtninge kunne komme på tale.53 Når 
det gælder allitterationsprincippet, griber 
det oftest ind i variationsprincippet, og 
hvad angår den egentlige opkaldelse er  
vikingetidens runesten dårligt egnede til et 
sådan studium, eftersom meget få ind-
skrifter nævner mere end to generationer. 
Tilbage bliver således variationsprincip-
pet. 

Fra de tidligere danske områder kan va-
riationsprincippet konstateres fra urnor-
disk tid. På Istabysten i Blekinge (DR 359) 
har sønnen Hathulf rejst et minde over sin 
fader Hiorulf. Det fælles navneled er såle-
des glda. ulf »ulv«. Også på den sjælland-
ske Snoldelev-sten (DR 248) møder vi 
samme princip. Materialet er dog spar-
somt, eftersom der kun er overleveret få 
rejste sten fra denne periode. I de mange 
mindesten fra vikingetiden burde det 
imidlertid være muligt at finde yderligere 
belæg på navngivningsprincippet. Allige-
vel er materialet ret så sparsomt. Fra Jyl-
land kan nævnes Ravnkilde 2 (DR 135), 
hvor det fælles efterled for fader og søn er 
–gut/–got, mens det på stenene fra Hune 
og Jetsmark (DR 161 og 160) drejer sig om 
forleddet Thor- i lighed med flere af nav-
nene på Asmild-stenen fra Viborg fundet i 
1950. Heller ikke, hvis man inddrager de 
hypokoristiske former (kortformer) af 
sammensatte navne, viser belægsmateria-
let sig at være af et tilstrækkeligt stort om-
fang til med sikkerhed at kunne sige, om 

53  Kristian Hald, 1971 s. 14ff.
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variationsprincippet har været en aktiv del 
af opkaldelsesskikkene i vikingetiden. 
Navngivningsprincippet findes for øvrigt 
blandt de tidligere danske provinsers vi-
kingetidsindskrifter, fx den skånske Käll-
storp-sten (DR 269). Her kan man læse, at 
»Thorkil, Thords søn, gjorde denne bro 
efter sin broder Vrage«.

Til gengæld viser belæggene på de born-
holmske runesten, at variationsprincippet 
har været helt intakt i 1000-tallet med va-
riation både i for- og efterled. På Aaker 2 
(DR 371) har faderen Esbiorn, og sønnen 
Frøbiorn det nok så populære efterled –
biorn til fælles. På ØLars 2 (DR 398) er det 
efterleddet –mund, der binder familien 
sammen. Faderen hedder Sigmund – søn-
nen Emund. Et lige så hyppigt efterled –kil 
(-kæ(ti)l) er kendetegnende for familien  
på Bodils 3 (DR 376). Her har sønnerne 
Thorkil og Alfkil rejst et minde over fade-
ren Økil. Forledsvariationen er belagt på 
VMarie 2 (DR 384), hvor både faderen 
Thorlak og sønnen Thorsten er bærere af 
navne på Thor-. Et af de fornemste eksem-
pler på variationsprincippet finder vi på 
ØMarie 5 (DR 394) og Klemens 1 (DR 
399). På den første står: Øde og Sven og 
Ødger rejste stenen efter Gunulf … og ef-
ter moderen Gunhild.« På den anden kan 
man læse, at »Gunhild lod denne sten rejse 
efter Ødbjørn, hendes ægtefælle«. Såfremt 
disse to sten er sat over samme familie, får 
vi følgende konstellation: Ødbjørns og 
Gunhilds sønner får navnene Gunulf, Øde 
og Ødger, hvor den første deler forled med 
moderen, mens de to sidste er opkaldt efter 
faderen. Kun navnet Swen falder lidt uden-
for, men han hører måske til blandt de 
yngre brødre, hvor opkaldelsesskikkene 
var knapt så fastlåste. 

En del af de øvrige navne på øens rune-
sten peger også henimod et aktivt opkal-

delsesprincip, i og med at flere af de sam-
mensatte navne kun er kendt igennem 
indskrifterne på de bornholmske runesten 
og heller ikke overleveret i nogen middel-
alderkilder. Det gælder fx Swenger og 
Igulger, men også flere af navnene på Alf- 
må siges at være »enlige svaler« i vikinge-
tidens navngivning. Det har tidligere været 
foreslået, at man på Bornholm skulle have 
fået denne opkaldelsesskik fra Sverige.54 
Det er der nu ikke noget, der tyder på. Den 
bornholmske tradition har ud fra ovenstå-
ende beskrivelse rødder langt tilbage i ti-
den, jfr. fx Istaby-indskriften i Blekinge, 
og må som sådan opfattes som et relikto-
mråde for denne opkaldelsestradition. At 
den så også er bevaret i de svenske ind-
skrifter viser kun, at traditionen har holdt 
sig længere i den østlige del af Norden end 
i den vestlige del.

Sammenfatning 

De bornholmske runesten er rejst i over-
gangen mellem hedenskab og kristendom, 
formentlig i tiden 1025-1100 – nogle måske 
lidt senere. I belægsmaterialet skal man 
derfor heller ikke vente at finde kristne 
personnavne; tværtimod viser runeind-
skrifternes mange sammensatte person-
navne og tilhørende kortformer tilbage til 
den gamle germanske navnetradition, hvor 
Nordens guder og udtryk for krig og strid, 
for magt, berømmelse og slægtskab var en 
vigtig del af navngivningen. I materialet 
indgår dog også en del navne, hvor hjem-
sted, fysiske og psykiske karakteristika 
spiller en afgørende rolle. Denne beskri-
velse af navngivningen i vikingetiden og 
den tidlige middelalder passer ikke kun  

54  Mar. Kristensen, 1930 s. 150ff.
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på den bornholmske navnetradition i 
1000-tallet, men genkendes overalt i hele 
Norden.

»Personal names on Bornholm rune sto-
nes point straight to Sweden«, skriver Erik 
Moltke i 1985.55 Helt så enkel er sagen nu 
ikke, hvilket det følgende gerne skulle vi-
se. 

En ganske stor del af de ovenfor behand-
lede navne tilhører det fællesnordiske nav-
neforråd. Det gælder først og fremmest en 
del navne sammensat med Thor-, fx Thor-
kil og Thorsten, og de hertil hørende kort-
former Tosti og Tovi, men også de popu-
lære navne på –biorn og –ulf, fx Ketil-
biorn og Gunulf hører med til den fælles-
nordiske tradition. Blandt de oprindelige 
tilnavne er især Ketil og Swen blandt de 
mest brugte i Norden. Disse navne viser 
klart, at Bornholm i 1000-tallet har været 
en integreret del af den gamle nordiske 
navngivningstradition. 

De mange belæg på øens runesten af-
spejler imidlertid også en navngivnings-
tradition, som vi ikke møder andre steder 
i det nordiske materiale, måske for en stor 
del skabt ud fra de strenge opkaldelses-
skikke, fx variationsprincippet, som man 
har måttet leve under i generationer.

Blandt disse særegne bornholmske nav-
ne møder vi flere med det populære forled 
Alf-, Alfkil, Alflak, Alfwin og Alvar, hvor 
kun Alfwin synes kendt uden for øen, nem-
lig på den skånske Bjäresjö-sten. I de øv-
rige tilfælde synes sammensætningerne 
ukendte, men ikke de enkelte led. Det 
samme gælder for navnene med forleddet 
Øth-, Øthbiorn, Øthkil og Ølak, hvor et par 
af navnene er enlige svaler i den nordiske 
navnetradition. For Øthbiorn og Øthkil 
gælder endvidere, at de med baggrund i 
opkaldelsesskikkene har kunnet overleve 
et godt stykke ind i 1700-tallet på Born-
holm. Endelig kan nævnes to belæg med 
efterleddet –ger, Igulger og Swenger, som 
også må betragtes som rent bornholmske 
dannelser.

Tilknytningen til de gamle danske pro-
vinser fornægter sig heller ikke i navngiv-
ningen. I belægsmaterialet møder vi sam-
mensætningen Halwarth, men også gamle 
tilnavne og kortnavne som fx Bøsi, Gudki, 
Sasser, Swart og Toli og måske Fullughi 
genfindes i runeindskrifterne eller i mid-
delalderens kilder i Skåne. 

En del af de bornholmske personnavne 
har ingen modsvarigheder i de øvrige dan-
ske runeindskrifter. Til gengæld forekom-
mer de så undertiden i svenske indskrifter 
eller senere. Det drejer sig fx om navne 
som Arngils, Ketilbiorn, Thorfast og Bru-
ni, men mange af disse navne uddør i mid-
delalderen eller overlever kun i enkelte 
landskaber, fx Øthger der er belagt i kilder 
frem til 1700-tallet i Småland. Det er ka-
rakteristisk for de bornholmske belæg, der 
er kendt i svenske kilder, at de fortrinsvis 
har østlig orientering, dvs. er kendt fra 
landskaber ud mod Østersøen. Til gengæld 
er det sværere at finde modsvarigheder til 
det bornholmske navnestof på Öland og 
Gotland.  

t »Østerlars Rundkirke. Runesten fra Aaret 
1050«. Således har Colbergs Boghandel skrevet 
bag på dette billede, som også skulle bruges til 
postkort. Voldsomt retoucheret, ellers kan man ikke 
»læse« runeteksten. »Østerlarssteen 2« kalder man 
denne flotte runesten, der først blev fundet i 1921 i 
Østerlars Kirkes klokketårn. Den blev taget ud og 
stillet i våbenhuset på et muret fundament. Billedet 
her er taget lige efter opstilling af runestenen. 
Ukendt fotograf.

55  Erik Moltke, 1985 s. 328
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Den bornholmske personnavnetradition 
i 1000-tallet peger, som det ses, ikke enty-
digt mod Sverige. For mig at se er den ud-
sprunget af den gamle nordiske navngiv-
ning med bibeholdelse af en aktiv opkal-
delsesskik, der konserverer mange af nav-
nene, men også skaber nye sammensæt-
ninger. Det viser navne med forled som 
Alf-, As- og Øth- samt navne med efterled-
det -biorn, -ger, -kæ(ti)l, -lak og -mund. Til 
gengæld er det ikke en navnetradition i 
stagnation, hvad de populære navne på 
Thor-, dets kortformer og det allesteds 
nærværende modenavn Swen vidner om. 

Også formelsproget på de bornholmske 
runesten er blevet anset for svensk eller 
svenskinspireret, men er det nu så sikkert? 
Rejserformlen er ganske vist som i svenske 
indskrifter blevet forøget med indtil flere 
navne, men allerede de danske vikinge-
tidsindskrifter viste tegn på, at man sag-
tens kunne være flere om at ville mindes 
en kær slægtning. Heller ikke ændringen i 
verbet, fra  rejste > lod rejse, der forefand-
tes allerede i runestensskikken samtidig 
med Jellingstenene, og som også er ganske 
godt belagt på skånske runesten, behøver 
at være af svensk tilsnit. Præpositionen 
aftiR/æftiR er, som allerede beskrevet 
ovenfor, blot en udvikling af et tidligere 
aft, der således heller ikke behøver at pege 
mod Sverige. Tilbage står så de forskellige 
sjæleformler. Her mener jeg dog at have 
bevist, at der ikke behøver at være tale om 
nogen svensk tradition. Grundformlen fin-
des om end sparsom rundt om på de øvrige 
danske runesten, og variationen i de born-
holmske formler kombineret med låneor-
det sjæl i dets tyske form viser sig heller 
ikke umiddelbart som et svensk islæt. Ind-
til videre vil jeg derfor nøjes med at be-
skrive personnavnestoffet og formelspro-
get på de bornholmske runesten som et 

eksempel på en tradition, der på baggrund 
af øens strategiske beliggenhed midt i 
Østersøen ganske vist har benyttet sig af 
de udefra kommende impulser, men som 
på mange måder også har været sig selv. 
1000-tallets mellemsvenske ekspansion, 
når det gælder Bornholm, er hermed indtil 
videre afskaffet.   
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Bilag – De bornholmske runesten – i over-
sættelse. Enkelte runesten er udeladt pga. 
manglende tolkninger. Første nummer 
henviser til stenene i Danmarks Runeind-
skrifter, sidste til nummeret i Nationalmu-
seets digitale oversigt over Danmarks ru-
neindskrifter, se litteraturlisten

DR 369 †Poulsker-sten 
… Sven lod hugge …..
DR 370 †Aaker-sten 1, DK Bh 27
Thorfast og Troels og Bove de satte disse 

kumler efter … v og Broder. Gud og 
Guds moder hjælpe hans ånd/deres ånd. 
Svart ristede ret (rigtigt).

DR 371 Aaker-sten 2, DK Bh 28
Gudmund og Frøbjørn rejste stenen efter 

deres fader Esbern. Gud hjælpe hans 
sjæl.

DR 372 Aaker-sten 3, DK Bh 29
Thorsten, en velbyrdig thegn, lod hugge 

efter Svend.
DR 376 Bodilsker-sten 3, DK Bh 15
.. Thorkil og Alvkil rejste denne sten efter 

Økil/Øthkil, fader …
DR 377 Bodilsker-sten 4, DK Bh 16

.. lod hugge stenen efter Thorfast, deres 
broder, og Gudke.

DR 378 Bodilsker-sten 5, DK Bh 17
Esbern lod rejse stenen efter Botfrida sin 

kone. Gud lette (hendes) ånd for evigt.
DR 379 Nylarsker-sten 1, DK Bh 33
Sasser lod rejse stenen efter sin fader Al-

vard (Halvard); han druknede ude med 
hele skibsmandskabet. Krist hjælpe hans 
sjæl evigt uden ende (?). Denne sten skal 
stå efter (dvs. til minde).

DR 380 Nylarsker-sten 2, DK Bh 34
Kåbe(?)-Svend rejste denne sten efter Bø-

se, sin søn, en (velbyrdig) dreng, som 
blev dræbt i kampen ved Utlängan. Gud 
Herren og Sankt Mikael hjælpe hans 
ånd.

DR 381 Nylarsker-sten 3, DK Bh 35
Ketilbjörn 
DR 383 Vestermarie-sten 1, DK Bh 38
… Broder, de rejste dette kummel e(fter) .. 

og efter Es(ki)l, deres broder. Gud hjæl-
pe … 

DR 384 Vestermarie-sten 2, DK Bh 39
Thorsten og Svend rejste (stenen) efter Al-

vin deres fader og efter Thorlak deres 
broder. Gud og Guds moder hjælpe deres 
ånd.

DR 385 Vestermarie-sten 3, DK Bh 40
Gilling rejste … sin broder. Gud hjælpe 

hans sjæl.
DR 386 Vestermarie-sten 4, DK Bh 41
Svend … og Tole og Vefrid, de ligger un-

der …  sten.
DR 387 Vestermarie-sten 5, DK Bh 42
Asvalde rejste denne sten efter sin broder 

Alver. Den gode dreng (blev) skændigt 
dræbt, og Skoge sveg den sagesløse.

DR 389 Nyker-sten, DK Bh 31
Lo…/To… lod denne sten rejse efter sin 

søn Svend. En meget velbyrdig dreng 
(…) og (efter) hans broder. Den hellige 
Krist hjælpe deres, begge brødres, sjæle. 
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DR 390 Østermarie-sten 1, DK Bh 51
Bove lod (stenen) rejse efter sin gode fader 

Økil. Krist hjælpe (hans) sjæl.
DR 391 Østermarie-sten 2, DK Bh 52
Barne og Sibbe og Tue de rejste stenen efter 

deres fader Keld. Krist hjælpe hans sjæl.
DR 392 Østermarie-sten 3, DK Bh 53
Barne og Tue og Asgot lod stenen rejse ef-

ter Sibbe, deres broder. Krist hjælpe 
(hans) sjæl.

DR 393 Østermarie-sten 4, DK Bh 54
Bove lod hugge stenen efter Thykil/Thor-

kel.
DR 394 Østermarie-sten 5, DK Bh 55
Øde og Svend og Ødger rejste stenen efter 

Gunnulv, deres gode broder, og efter 
Gunhild, (deres) moder.

DR 397 Østerlarsker-sten 1, DK Bh 48
Thykil/Thorkil rejste stenen efter (buþu) 

søn …
DR 398a Østerlarsker-sten 2, DK Bh 49
Broder og Emund de lod rejse denne sten 

efter Sigmund, deres fader. Krist hjælpe 
hans sjæl og Sankt Mikael og Sankta 
Maria.

DR 398b Østerlarsker-sten 3, DK Bh 50
(A)rnils og Ful(h)uge de lod rejse denne 

sten efter Thormar, deres broder.
DR 399 Klemensker-sten 1, DK Bh 1
Gunhild lod rejse denne sten efter Ød-

bjørn, sin ægtefælle. Krist hjælpe Ød-
bjørns sjæl i lys og paradis. Krist og 
Sankt Michael hjælpe Ødbjørns og Gun-
hilds sjæl i lys og paradis.

DR 400 Klemensker-sten 2, DK Bh 2
Brune og hans brødre/broder lod … efter 

Thorlak, deres fader, og Esge?, deres 
bror.

DR 401 Klemensker-sten 3, DK Bh 3
Svenger lod denne sten rejse efter Toste, 

sin fader, og efter Alflak, sin broder, og 
efter sin moder og efter sin søster.

DR 402 Klemensker-sten 4, DK Bh 4

Ølak lod denne sten rejse efter Sasser, sin 
fader, en velbyrdig bonde. Gud og Sankt 
Mikael hjælpe hans sjæl.

DR 403 Klemensker-sten 5, DK Bh 5
Svend og Ketil rejste stenen efter Igulger, 

sin fader.
DR 404 Klemensker-sten 6, DK Bh 6
… rejste denne sten efter Svend, sin bro-

der. Gud og Guds moder (hjælpe) (hans) 
(sjæl) …kil ristede disse runer og Sven-
ne.

DR 406 Klemensker-sten 8, DK Bh 7
Asser og …
DR 408 Rutsker-sten, DK Bh 10
… lod … (Gud) hjælpe … og (Guds mo-

der).
DR 409 Rø-sten, DK Bh 12
.. og sin fader og sin moder.
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Formandens beretning har formentlig været 
et fast punkt på Foreningens årlige general-
forsamling siden starten i 1906, men først 
fra 1964 kan den læses i Bornholmske Sam-
linger. Beretningerne er meget forskellige, 
men afspejler alle foreningens virke og akti-
viteter. En interessant iagttagelse for året 
1964 er, at der i årsskriftet også er beretning 
fra »Byforeningen for Rønne«, »Foreningen 
Bornholm« og »Foreningen Svanekes ven-
ner«. Af Bornholms Historiske Samfunds 
formandsberetning fremgår det, at 80 med-
lemmer mødte til »livlig diskussion« på ge-
neralforsamlingen 1963! Foreningen havde 
dengang 432 medlemmer.

Generalforsamling 2013 blev holdt på 
Christiansø den sidste dag i august. Det var 
en flot dag og de medlemmer, der deltog, fik 
en underholdende og interessant rundvis-
ning af historiker Rasmus Voss. Rasmus 
Voss har skrevet bogen »Krigen ved verdens 
ende«, der handler om englændernes bom-
bardement af Christiansø i 1808. Det var 
nærliggende, at foreningen kvitterede for 
hans velskrevne bog og et interessant fore-
drag på åstedet, med at overrække Rasmus 
årets Bornholmerpris.

Kun 28 medlemmer greb chancen for at få 
denne unikke oplevelse på Christiansø. 
Hvorfor ikke flere? Er der en vigende inte-
resse for foreningens aktiviteter? Med be-

vidstheden om fremmødet i 1963 var det 
nærliggende, at foreningens bestyrelse på et 
af efterårets møder drøfter foreningens nu-
værende situation og måske får ideer til nye 
aktiviteter. 

Ligesom 1963 arbejder vi med at formidle 
Bornholms historie i et årsskrift. Der er for-
eningens vigtigste formål. Det er ikke nogen 
hemmelighed, at mange af de gamle lokal-
historiske foreninger har problemer med at 
fastholde medlemstallet. Det var en proble-
matik, der blev berørt på årsmødet i Dansk 
Lokalhistorisk Forening på Dalum Land-
brugsskole ved Odense den 5. april, hvor jeg, 
som formand for Bornholms Historiske 
Samfund, deltog. Lokalarkiverne var over-
repræsenteret på årsmødet, hvilket stemmer 
med antagelsen om, at lokalarkiverne har en 
defineret opgave med at værne om indsam-
ling og registrering af historiske kilder i et 
lokalområde. Opgaven indebærer en møde-
aktivitet, hvor det sociale samvær er en vig-
tig del for medlemmerne. Kun tre amtsfor-
eninger var repræsenteret, hvilket i sig selv 
er tankevækkende.

I lyset af andre foreningers problemer med 
medlemstallet, er det rart at tænke på, at 
Bornholm Historiske Forening kan notere 
medlemsfremgang fra sidste generalforsam-
ling fra 615 til 649. På vores Ø er der ingen 
krise. Jeg tror, at der er flere forklaringer: 

Formandens beretning
Bornholms Historiske Samfund 2013-2014. 

Generalforsamlingen afholdtes søndag den 7. september 2014 på Slusegård

Af Jesper Vang Hansen
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Vores årsskrift nyder stor opmærksomhed 
og læses med interesse af mange. Årets te-
mabind om Den svenske indvandring ram-
mer næsten alle bornholmeres familiehisto-
rie. Hvilket afspejles i, at der blev solgt 
mange »løse« bind til ikkemedlemmer. Det 
er et meget stort arbejde at redigere og tilret-
telægge årsskrifterne og vi skylder redaktør 
Ann Vibeke Knudsen en tak for dette store 
arbejde.

Hvad man ikke kunne have den ringeste 
forestilling om i 1963 var de muligheder, vi 
i dag har med de sociale medier: Hjemme-
side og facebook. Specielt facebook har re-
volutioneret formidlingen af Bornholms 
Historie. Foreningens facebook har pt. 863 
medlemmer og overstiger langt antallet af 
medlemmer. Et forsigtigt skøn siger, at kun 
¼ af facebook-vennerne er medlemmer af 
foreningen. Det skal vi i foreningen ikke 
være kede af. Facebook er et talerør, der i 
dag er vigtigere end »gamle« trykte og le-
vende medier. Enhver meddelelse på face-
book får »likes« og spredes ofte til flere tu-
sinde mennesker. Facebook formidler vores 
årsskrift, historiske billeder og småberetnin-
ger, som kommenteres og suppleres på for-
underlig vis. Foreningens hjemmeside har 
overtaget en anden funktion. Hjemmesiden 
skal formidle årsskrifterne og andre længere 
beretninger. Det er vores mål, at digitalisere 
alle gamle årsskrifter og gøre dem tilgænge-
lige også via søgemaskiner. I løbet af det 
sidste år, har bestyrelsen diskuteret mulighe-
den for en ny hjemmeside, der kan rumme 
betydeligt mere end i dag. Hjemmesidens 
redaktør, Svend Aage Møller, må ofre man-
ge timer for at holde styr på stoffet. Webma-
ster er også foreningens kasserer, (forenin-
gen har en rigtig god økonomi for tiden). Et 
arbejde, som foreningen sætter stor pris på. 

Bestyrelsen har som mål, at foreningen i 
nær fremtid, skal have en hjemmeside, der 
kan håndteres af flere i forening. Et vigtigt 

arbejde, fordi foreningens fremtid i høj grad 
kommer an på, hvor gode vi er til at bruge de 
nye digitale muligheder. 

Har vi nok i årsskriftet og oplevelserne 
foran skærmen? Hvad med Foreningens so-
ciale sammenkomster? For andet år i træk, 
har foreningen fejret udgivelsen af årsskrif-
tet på Ø-Arkivet og det med væsentlig større 
tilslutning end til Christiansø-turen. En hyg-
gelig begivenhed, der dels markerer udgivel-
sen, men også giver medlemmerne mulig-
hed for at møde forfatterne. Det er en begi-
venhed, vi i fremtiden vil dyrke i højere 
grad. 

Bestyrelsen vil gerne organisere flere for-
eningsarrangementer, men det kræver øko-
nomiske og i særdeleshed menneskelige res-
sourcer. Bestyrelsesmedlem Henning Ben-
der har gode kontakter i Skåne og takket 
være dem, kunne foreningen invitere til en 
meget spændende tur til Østerlen den 3. maj. 
Bussen blev næsten fyldt op og vi fik en 
yderst kyndig guidning af Universitetslek-
tor, fil.lic. Gert Jeppsson fra Lund. 

Den 23. august var Foreningen inviteret på 
tur i Valdemar Myhres fodspor i klipperne 
mellem Gudhjem og Melsted. Anledningen 
var Foreningen Svanekes Venners udgivel-
se af pragtbogen med fotograf Valdemar  
Myhres billeder, redigeret af Ann Vibeke 
Knudsen. Finn Hansen var turleder for knap 
20 personer, og turen var arrangeret af  
Byforeningen Svanekes Venner, Gudhjem 
By- og Mindeforening, Foreningen Born-
holm og vores egen forening. 

En afrunding af min formandsberetning 
skal således ske med at potentere, at samar-
bejdet mellem foreningerne, som der var i 
1963, bestemt ikke er et saga blot. Hver for-
ening har sit formål og sin styrke. Men sam-
arbejde kan være en fordel for alle. 

7. september 2014
Jesper Vang Hansen
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Siden sidst

I første omgang, efter at den tilsvarende 
redegørelse blev skrevet sidste år, fortsatte 
arbejdet med udbygningen af hjemmesiden 
i det fastlagde spor, hvilket i hovedsagen 
var udsendelse af digitalisering af flere 
bind af de tidligere udsendte årbøger, men 
også af anden historisk litteratur. Foranle-
diget af det sidstnævnte blev menupunktet 
Bornholmske Samlinger derfor ændret til 
Historisk Bibliotek, og foreløbig er der i 
dette, foruden det der allerede var af sam-
lingerne, udsendt følgende: Bornholms 
Stednavne, Ernst G. Olsens såkaldte »Slad-
rebog«: Bornholms Historie – Landbruget 
og dets Biografier, U. Salchow: Militærbe-
skrivelse over Øen Bornholm, Anker E. 
Kofoeds Christiansøs historie, og M.K. 
Zahrtmanns Bornholms Historie (opdelt i 
fire dele).

Ny hjemmeside

Omkring nytår indløb der imidlertid med-
delelse om, at det it-system, hjemmesiden 
er baseret på, WEB123, ville blive udfaset 
og derfor ikke ville blive opdateret. Det 
fortsætter dog indtil videre, men med visse 
begrænsninger, og derfor har der siden kun 
været foretaget det mest påtrængende og 
aktuelle. Der er blevet udsendt to nyheds-

breve, hvoraf det ene i hovedsagen var en 
præsentation af udflugten til Østerlen, dvs. 
det sydøstre Skåne. Efter at denne var gen-
nemført med et vellykket forløb, blev der 
lavet en billedreportage af den på hjemme-
siden. Af andet kan nævnes en mindearti-
kel om H.V. Jørgensen, som døde i maj 
måned.

Det andet nyhedsbrev drejede sig om ge-
neralforsamlingen i september.

I foreningens bestyrelse arbejdes der på 
at få overført hjemmesidens indhold til et 
andet mere moderne system, i første om-
gang som den fremtræder nu, men på læn-
gere sigt vil det utvivlsomt give mulighe-
der for fornyelser i dens fremtræden på 
skærmen.

Udsendelsen af årbøgerne

Denne foretages fortsat for de ordinære 
medlemmer af Bornholms Tidende, og det 
fungerer udmærket. Dertil kommer dog 
knap 40 til diverse biblioteker og lærean-
stalter, til medlemmer i udlandet o.a., som 
vi må sende som almindelig post.

Medlemmerne

Sidste år kunne vi meddele om en lille 
fremgang i antallet af medlemmer. Denne 
tendens kan vi glæde os over er fortsat. Fra 

Nyt om hjemmeside,  
nyhedsbreve mv.  
 

Af Svend Aage Møller
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juli 2013 til september i år har der været en 
tilgang af nye medlemmer på godt 60. I 
samme periode har der været en afgang på 
knap 30, dvs. en netto fremgang på om-
kring 35, hvilket er meget tilfredsstillende. 
Det samlede antal betalende er i øjeblikket 
på omkring 675.

Økonomien

I skrivende stund er der i indeværende år i 
kontingenter og abonnementer indkommet 
godt 135.000 kr. og i løssalg hos boghand-
lere mv. godt 42.000 kr. Ved generalfor-
samlingen den 7. september havde forenin-
gen en beholdning på godt 400.000 kr. Vi 
er således godt rustet til de kommende 
udgivelser, som foruden årbogen for i år 
også vil omfatte et registerbind for samlin-
gernes 3. række.

Facebook og Blog

Af sociale medier har foreningen en Blog 
og en Facebook-profil. På den sidstnævnte 
har der været livlig aktivitet og et stadigt 
voksende, antal medlemmer. Da årbogen 
gik i trykken i 2014 – ultimo september – i 
alt 870 medlemmer. (For et år siden var der 
220 medlemmer). 

Facebook-siden bruges fortrinsvis til at 
fortælle om Bornholms historie gennem 
gamle billeder, som både bestyrelsesmed-
lemmer og andre medlemmer af gruppen 
uploader. Ofte er det ældre billeder, som 
man ikke ved ret meget om, men som giver 
anledning til debat og diskussion, og man 
får efterhånden sat de rigtige ord og årstal 
på. (Billederne bliver pt. gemt med oplys-
ningerne på redaktørens hjemmeside: 
bornholmshistorie.weebly.com/. På sigt 
skal der gerne ske en kobling til denne side 
og Historisk Samfunds egen hjemmeside.)

Redaktøren bruger især FB til at berette 
om arbejdet med Bornholmske Samlinger. 

Dels for at reklamere for årbogen, dels for 
at debattere de billeders og teksters ind-
hold, der publiceres i samlingerne. FB er 
således et aktivt forum, der forhåbentlig er 
med til at skærpe folks generelle interesse, 
især for Bornholms nyere historie. Intet 
emne er for småt – eller for stort. Her de-
batteres billeder fra bombardementerne af 
Rønne og Nexø, skolebilleder, landbrugs-, 
industri og håndværkerbilleder, søfart, per-
sonalia osv.  Fx får vi at vide, at Chr. X var 
196 cm høj og en kommentar kan være: 
»These are incredibly wonderful photo-
graphs....thank you for sharing!!!«. Der er 
livlig aktivitet på siden, som dagligt følges 
af mange mennesker fra ind- og udland. 

Endelig er FB et redskab til – sammen 
med nyhedsbrevene – at gøre opmærksom 
på de arrangementer, der afholdes i Sam-
fundets – eller for den sags skyld – beslæg-
tede foreningers regi. Enhver kan lægge 
oplysninger på siden, bestyrelsen kan dog 
slette og tilpasse indlæggene – hvilket dog 
sjældent er nødvendigt. 

Vi kan kun anbefale medlemmerne at 
følge – og være aktive – på vores FB-side: 
www.facebook.com/groups/Bornholmshi-
storiskesamfund/. Blot må der lyde en ad-
varsel: det kan være svært vanedannende!

Bloggen lever et stille liv, hvor videoer 
fra præsentationer af nye årsskrifter mv. 
kan præsenteres, og hvor arrangementer 
publiceres. Bloggens videre eksistens skal 
vurderes i sammenhæng med den nye 
hjemmeside og udviklingen af Facebook. 
Lige nu fungerer bloggen som et supple-
ment.
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