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I år indledes årbogen med en artikel, der også 
markerer 100-året for salget af Dansk Vestindien. 
For den opmærksomhed, der har været på den 
danske kolonifortid, har affødt en »bornholmer-
nysgerrighed«. Hvor mange bornholmere rejste 
til St. Croix og St. Thomas og skabte sig en tilvæ-
relse der? Anette Eriksen, der med sin baggrund 
som arkivleder har største indsigt i, hvad der er 
mulighed for at finde frem i arkiverne, har kunnet 
konstatere, at det spørgsmål kan de mange digita-
liserede arkivalier desværre ikke umiddelbart 
besvare, uden lang tids granskning. Vi kender 
enkelte historier om bornholmere, der opholdt 
sig i Dansk Vestindien som embedsmænd, lærere 
og fyrmestre. Nu har Anette fundet nye historier 
frem om bornholmere, der blev plantageejere og 
levede af at dyrke jorden og være arbejdsgivere 
for de tidligere slaver.

Efter at have opholdt os i eksotiske egne, ven-
der vi os mod det hjemlige. Vi skal til Listed. Og 
vi følges med Peter Aakjær og Mette Harild, der 
er tipoldebørn af A.P. Hansen. I Listed huserede 
»Listedkongen«, Andreas Peter Hansen i en 
menneskealder. Et usædvanligt menneske var 
han, og det er noget af en historie, der bliver rul-
let op om en mand, der kaster sig ud i mange 
forskellige opgaver. Det er en historie, der også 
er et spejl af den vældige udvikling, der foregik 
fra 1840erne til hen imod århundredskiftet. Fis-
ker og kvaseskipper, landbruger og købmand, 
reder og formand for Listed Fiskerleje. Han lyk-
kes med sine projekter – men til sidst gik det 
galt. Skibe forliser, formuen smuldrer – og sats-
ningen på de stolte, gamle sejlskibe holder ikke 
i en verden, hvor dampmaskinen er blevet herre. 
Vi lærer den driftige A.P. Hansen, hans hustru, 
børn og plejebørn at kende, og vi har heldigvis 
en fortsættelse af historien til gode, for i en se-
nere artikel skal vi med ham »ud at sejle«. Det 
glæder vi os til!

Familien Brandt på Degnegård i Bodilsker må 
have været skåret af et helt bestemt slags stof. Vi 
har rigtig mange dygtige landmænd på Born-
holm, og rigtig mange af dem var aktive i sog-
nene, var med til at starte andelsbevægelsen, var 
aktive i sognets skoler og idrætsforeninger, med 
i første række, når det drejede sig om nye tiltag 
indenfor landbruget. Med familien Brandt synes 
det ikke at have været nok. Degnegård var heller 
ikke nogen »almindelig«, bornholmsk bonde-
gård, men som navnet antyder sognets skolebyg-
ning, indtil der i 1862 blev bygget to nye skoler i 
Bodilsker, en søndre og en nordre. Annemari 
Brandt fokuserer især på to af gårdens ejere,  
Peter og sønnen Frederik Brandt. Peter som ind-
retter brugsforretning på sin gård med sin hustru 
som brugsbestyrer. Han engagerede sig – bl.a. 
– i sogneråd, mejeri, friskole, sygekasse, plan-
tage og jernbane. Hustruen klarede de ti børn  
og brugsarbejdet – og blev valgt som en af de  
to første kvindelige bestyrelsesmedlemmer i 
Brugsforeningen i 1899. Sønnen Frederik Brandt 
var på den måde født med en særlig ballast, og 
han var selvfølgelig i Amerika nogle år, vendte 
hjem og overtog gården, og engagerede sig på 
samme måde som sin far – måske endda endnu 
mere! Glæd jer til den artikel! 

Når man kommer fra små kår, mister sin far af 
tuberkulose som ganske lille, må flytte med sin 
mor og søskende ind i et beskedent hus og sam-
men med mor og søskende arbejde fra morgen til 
aften for at få tingene til at hænge sammen – så 
er der lang vej til at blive stor farmer og leder af 
en højskole i Brasstown, North Carolina. Georg 
Bidstrup var født med en af de bedste sølvskeer i 
munden, en stor begavelse og dertil et stærkt fa-
miliesammenhold. Så han klarede sig gennem 
skolegangen i Østermarie, blev optaget af gym-
nastikken i sognets idrætsforening, så meget at 
han hurtig blev instruktør og kunne tage værdi-
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fuld erfaring med sig ud i livet. Det liv han leve-
de i et rigt foreningsliv, var grunden til, at han fik 
den fornødne råstyrke til at komme ud og klare 
sig i den store verden. Han kom på Højskole i 
Ekkodalen, derfra på højskole ovre, for til sidst at 
udvandre, som næsten en femtedel af Bornholms 
befolkning gjorde den gang. Vi følger Georg 
Bidstrup som barn og ung mand. Historien om 
hele hans liv, også i Amerika, bliver til en bog 
som artiklens forfatter, Gunnar Solvang, skriver 
på. Og den ser vi frem til. 

Provst Levy Blang sammenskrev i 1953 sine 
dagbogsoptegnelser fra 1. januar 1940 til 5. april 
1946. De skulle udgives, skrev han, når der var 
gået et passende antal år, så ingen ville føle sig 
intimideret. De seks år var bornholmernes for-
færdeligste år i nyere tid. Levy Blang var en be-
gavet herre og han er en dygtig skribent. Det og 
hans teologiske baggrund må have givet ham de 
fornødne redskaber til at fortælle denne historie, 
så man bare ikke kan slippe den. Hvis du gerne 
vil vide noget om krigens forløb på Bornholm, 
alle seks år, så behøver du kun at læse Levy 
Blangs historie. Vel er hans tone gammeldags, 
højttravende nogen steder, og han er intet sted i 
tvivl om egne evner. Men lige netop det er med 
til at give historien den pondus og betydning den 
har, som et sindbillede på bornholmernes svære 
år.

Birger Pedersen har – med sin baggrund som 
prædikant i Luthersk Mission samt skoleleder og 
-lærer på Davids- og Peterskolerne – valgt at  
fortælle om de bornholmske frikirker og missi-
onshuse. Hvad det var for religiøse strømninger, 
der kom til Bornholm, efter at grundloven i 1849 
gjorde det muligt. Birger Pedersen fortæller, 
hvordan man overalt lagde sten på sten og byg-
gede huse, som man kunne forsamles i. Han for-
tæller en fascinerende historie om bornholmer-
nes store religiøsitet, om de mange trossamfund, 
om en hengiven sig til sin tro og sit religiøse  
fællesskab. Birger Pedersen fortæller dels om, 
hvordan det hele begyndte, dels om tiden, da re-
ligiøsiteten slog stærke rødder og dermed var 

grundlaget for de mange kirker, kapeller og an-
dagtshuse, der blev bygget. Han fortæller om de 
gode år i 1930’erne og til sidst skriver han – pro-
vokeret af forudsigelser om at missionshusene, 
der sælges som sommerboliger eller rives ned, 
skulle være ensbetydende med, at det åndelige 
liv ville uddø med de ældre generationer – om 
hvordan frikirkerne trives i dag, hvordan man får 
børn og unge inddraget, hvordan der også i vor 
turbulente tid er brug for et åndeligt ståsted med 
den nødvendige tid til eftertanke, bøn, samvær 
og frihed for materielle behov. Godt at blive 
mindet om, at det også er en del af historien. 

Vi slutter denne årbog med Ebbe Gert Ras-
mussens store artikel om 1658 og den svenske 
jordebog. Ebbe skrev i 1985 sin doktordisputats 
om opstanden i 1658, og siden har han kredset 
om dette store og vigtige emne og skrevet ad-
skillige artikler om 1658 ud fra de mange beva-
rede arkivalier fra den gang. Artiklen her er et 
studie i den svenske jordebog fra 1658, som 
kortlægger, hvor mange mennesker der var på 
Bornholm, hvor de boede, hvad de ejede og be-
talte i afgifter – for alting handlede selvfølgelig 
om skatter og afgifter. Det var derfor svenskerne 
besatte Bornholm, derfor de havde så travlt med 
at få et overblik over, hvor de kunne kradse skat-
ter ind. Vi kommer lidt tættere på, hvordan det 
var på Bornholm dengang, så glæd jer til endnu 
en god artikel fra Ebbe Gert Rasmussens hånd. 

Det har været en lang rejse, både i tid og sted. 
Vi har rejst fra Dansk Vestindien til Bornholm 
og vi har også skelet til udvandringen til Ameri-
ka. Men selvfølgelig er Bornholm omdrejnings-
punktet i samtlige historier. Vi har besøgt Ibsker, 
Bodilsker, Østermarie og Pedersker, vi har end-
da været i hver en krog på Bornholm i 1600-tal-
let. Jeg håber, at I kære læsere, vil tage med og 
nyde og tage til jer, alt det nye om det gamle, 
som Bornholmske Samlinger 2017 her disker op 
med. God læselyst. 

Ann Vibeke Knudsen
September 2017
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31. marts 2017 var det 100 år siden, Dan-
mark solgte de dansk vestindiske øer til 
USA. Begivenheden er blevet markeret på 
mange måder i løbet af foråret 2017 og gav 
også anledning til et forsøg på at finde hi-
storier om de bornholmere, som rejste ud. 
I Bornholms Ø-arkivs udvandrerdatabase 
er der registreret 10 personer, som udrejste 
til Vestindien, et nogenlunde tilsvarende 
antal er registreret i bornholmere.dk. Det 
pudsige ved de to registreringer er, at det 
ikke er de samme personer, der er oplys-
ninger om. Denne pudsighed skabte un-
dren, for hvad er mon det reelle tal for 
bornholmere, som udvandrede til Dansk 
Vestindien?

I anledningen af 100 års jubilæet digita-
liserede Rigsarkivet de folketællinger, som 
er bevaret fra Dansk Vestindien og i søg-
ningen efter bornholmere var det oplagt, at 
gennemgå dem for at finde bornholmere 
registreret på de vestindiske øer. I folketæl-

lingerne har man blandt andet skullet op-
lyse fødested, og derfor kunne man for-
vente, at det ville være muligt at finde de, 
som var født på Bornholm. Det gik også 
fint ved de første to tællinger, 1841 og 
1846, men derefter blev det mere og mere 
almindeligt blot at skrive Danmark som 
fødested. Efter 1855 var det stort set umu-
ligt at bruge registreringen til andet end at 
konstatere, at der var tale om en danskfødt 
person. Til gengæld gav en sådan gennem-
gang af folketællingerne et indblik i, hvor 
sammensat et samfund Dansk Vestindien 
var i forhold til nationaliteter og hvor få 
danskere, der reelt opholdt sig på øerne.

Dansk Vestindien og  
udrejste bornholmere  

Af Anette Eriksen 

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

Kort over St. Thomas og St. Jan udgivet af Foreningen De danske Atlanterhavsøer: Dansk Vestindien. 
1907. Det Kongelige Bibliotek. 
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betydeligt Tab. Vi have indtil nu ofret paa 
dem over 12 millioner Kroner og aarlig  
kostet 6 - 700.000 Kr., uden at vi paa nogen 
Maade have Fordel eller Glæde af dem, og 
der er vel ingen Tegn til, det skulde blive 
synderlig bedre.«6

Forhandlingerne blev gennemført og i 
januar 1902 blev der underskrevet en aftale 
i Washington, prisen for alle tre øer var fem 
mio dollars. Men hvor aftalen hurtigt blev 
ratificeret i USA stod det anderledes til i 
Danmark. I folketinget blev aftalen god-
kendt med flertal, men da den skulle vedta-
ges i landstinget faldt forslaget, da stem-
merne stod 32-32.7 En regulær farce blev 
det beskrevet som i Bornholms Tidende.

»Landsthinget har forkastet Regjeringens 
Forslag om at godkjende Salgstraktaten 
med 32 Stemmer mod 32. Det vist tvivl-
somt, om der nogen Sinde er spillet Magen 
til Farce i den danske Rigsdag og knapt i 
nogen fræmmed Rigsdag.«8

Men USA opgav ikke sådan lige. I 1914 
meldte de sig på banen igen. Panamakana-
len var ved at være færdigbygget og det 
gjorde havnen på St. Thomas interessant, 
og så var der lige det med de tyskere, man 
frygtede stadig at de skulle etablere en flå-
debase i Caribien. Men i Danmark var po-
litikerne mere optaget af at få gennemført 
en ny grundlov og man ønskede ikke, at et 
salg skulle indvirke på vedtagelsen, så USA 
måtte vente9.

Da grundlovsændringen var vedtaget 
vendte USA tilbage og der blev indledt for-
handlinger. Denne gang valgte den danske 
regering at lade forhandlingerne foregå i 
det skjulte, så det er ikke muligt at følge 
forløbet i aviserne.

Forhandlingerne forløb forholdsvis hur-
tigt. Danmark havde to ønsker som ud-

gangspunkt, prisen skulle være tilpas høj 
til, at det ville være alment acceptabelt også 
i Tyskland (set i lyset af Første Verdens-
krig10) og at USA anerkendte Danmarks ret 
til Grønland11. Begge dele blev opfyldt, pri-
sen endte på 25 mio dollars i guld. Den 4. 
august 1916 blev aftalen underskrevet. Fra 
amerikansk side blev aftalen hurtigt ratifi-
ceret, men i Danmark tog det lidt længere 
tid. Da det blev kendt, at man igen havde 
forhandlet en aftale på plads, begyndte 
skriverierne i aviserne og debatten tog til. 
Et debatindlæg inddrog også Bornholm:

»... og skulde det lykkes Regeringen at 
skille os af med Øerne uden at Spørgsmaa-
let forelægges Vælgerne, saa kan vi, naar 
Regeringen først faar Blod paa Tanden med 
Hensyn til at sælge af Stumperne, vistnok 
vente os alt muligt fra den Side. Kan Rege-
ringen egenmægtig, for at faa nogle Sty-
vere i Kassen, sælge Vestindien, saa kan 
den vel ogsaa sælge Bornholm og Færøer-
ne. Spørgsmålet bør forelægges Vælger-
ne.«12

Aftalen kom til at blive forelagt vælgerne. 
I november godkendte Rigsdagen aftalen 
og sendte den til folkeafstemning i Dan-
mark. Beboerne på de vestindiske øer fik 
ikke lov til at give deres mening til kende 
om købsaftalen.13

Folkeafstemningen blev lidt særlig, da det 
var den første afstemning, der blev afholdt 
i Danmark efter den nye valglov i 1915 og 
danske kvinder havde derfor mulighed for 
at afgive deres stemme for første gang.

Som der stod i Bornholms Tidende: 
»Men i Dag faar altsaa ogsaa Kvinderne – 
som naturligt er – Stemmesedlen i Haand 
og det lader som sagt til, at de i stor Ud-
strækning vil benytte sig af denne Ret.«14

Det ser dog ikke ud til at have hævet 

Folketællingerne kunne dermed ikke gi-
ve noget overordnet overblik, men i de fol-
ketællinger, som er blevet gennemgået i 
denne forbindelse, 1841-1857, er der om-
kring 30, som kan bestemmes som born-
holmere. Så vores hidtidige registreringer 
er altså ikke retvisende. Sammen med de 
øvrige digitaliserede kilder fra den danske 
tid på de vestindiske øer samt de digitalise-
rede aviser, har det alligevel været muligt at 
stykke nogle historier sammen om nogle af 
de bornholmere, der udrejste.

Men lad os først se på hvad der førte frem 
til, at vi i år har kunnet markere 100 året for 
salget og ikke 150 år eller 115 år.

Salget

»Salget af De dansk vestindiske Øer. Efter 
sikker Forlydende har den danske Regering 
i disse Dage solgt de danske Besiddelser i 
Vestindien til de Forenede Stater for en 
Sum af 14 Millioner Rigsdaler.1«

50 år før øerne blev endelig overdraget til 
USA, blev første forsøg gjort på at få de 
vestindiske øer solgt. Faktisk forsøgte man 
allerede i 1864 at lade dem indgå i fredsfor-
handlingerne i Wien i stedet for Slesvig. 
Men den preussiske kansler Otto von Bis-
marck var ikke interesseret og afviste for-
slaget.

I USA var man ikke særlig interesserede 
i at få en evt. tysk koloni i baghaven, men 
primært ønskede man at få et militært støt-
tepunkt i Caribien og rettede i 1865 en hen-
vendelse til Danmark om muligheden for at 
erhverve øerne2. I Danmark var interessen 
for øerne faldende i anden halvdel af 
1800-tallet, øerne var ikke længere renta-
ble. Sukkerrørsproduktionen var ved at 
blive udkonkurreret af sukkerroeprodukti-

onen i Europa. Samtidig måtte man opret-
holde en forholdsvis dyr administration, så 
udgifterne stod ikke mål med indtægterne, 
og man var derfor villig til at afhænde øer-
ne3.

I 1867 blev der indgået en aftale og en 
salgskonvention blev underskrevet. Prisen 
var 7,5 mio dollars for St. Thomas og St. 
Jan. St. Croix indgik ikke i handlen, da der 
i købsaftalen fra 1733 lå en option på, at 
Frankrig, som man havde købt øen af, hav-
de førsteret til at generhverve øerne. Ifølge 
en reference til den franske avis La France, 
som blev bragt i Bornholms Tidende, havde 
Frankrig dog ikke tænkt sig at benytte sig 
af muligheden:

»Med hensyn til Frankrigs Forkjøbsret til 
St. Croix bemærker det officielle Blad, at 
den franske Regering ikke har til Sinde at 
benytte denne Ret...«4

Købsaftalen blev ratificeret i Danmark d. 
31. januar 1868 af Christian 9. og Rigsdagen 
med det forbehold, at øernes befolkning 
skulle godkende aftalen ved en folkeaf-
stemning. Folkeafstemningen viste, at der 
var stor tilslutning til handlen5. Men i USA 
trak det mere i langdrag og aftalen endte 
med aldrig at blive ratificeret inden tidsfris-
tens udløb i april 1870.

Herefter gik der næsten 30 år, før der at-
ter kom gang i forhandlingerne. Igen var det 
fra USA, der var interesse, denne gang ikke 
af militære årsager, men især fordi man 
ikke ønskede, at andre nationer skulle over-
tage øerne. I Danmark var der en lidt større 
skepsis end sidst, men det økonomiske 
vægtede højt.

»Fra den økonomiske Side set kan man 
ikke andet end ønske, at Handelen maatte 
komme i Stand; thi De vestindiske Øer ha-
ve nu i en lang Aarrække stadig givet et 
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stiansted, og skolerne blev åbnet for kvin-
der og børn.

Thornberg valgte under strejken at lade 
sine arbejdere blive boende, han mente at 
»det ikke var humant at folk blev sat ud, 
men brutalt.« Det skabte en konflikt med 
plantageejerforeningen, som truede med at 
melde ham til politiet til straf.20 

Strejken trak ud og plantageejerforenin-
gen var efterhånden desperate. De opfor-
drede guvernøren til at åbne ild mod de 
strejkende, men det blev afvist. Samtidig 
var man på Thornbergs plantage begyndt at 
arbejde igen og der blev skåret sukker21. Det 

viste, at lockouten ikke kunne holde meget 
længere, og det lykkedes at få forhandlinger 
i gang. Strejken sluttede d. 26. februar 1916. 
De strejkende kunne gå i arbejde igen med 
en sejr. Deres dagløn steg fra højest 25 c. til 
min. 35 c.22

Derefter bliver der stille i kilderne om 
aktiviteterne på Thornbergs plantager. Den 
12. april 1918 valgte han at sælge Bettys 
Hope til West India Factory. Hvad der skete 
med de to øvrige plantager har ikke kunne 
spores. Han skulle ifølge en nekrolog i 
Bornholms Tidende, have solgt sine besid-
delser på St. Croix efter salget af Vestindien 

stemmeprocenten væsentligt. Stemmepro-
centen blev på blot 37,4 %, fordelt med 
283.670 stemmer for og 158.157 stemmer 
imod.15 På Bornholm blev stemmerne for-
delt med 3.657 ja-stemmer og 1.835 nej-
stemmer.16 

Den 31. marts 1917 blev Dannebrog sæn-
ket for sidste gang på de dansk vestindiske 
øer.

Bornholmere på St. Croix

En af de bornholmere, som rejste ud for at 
prøve lykken i de fjerne egne af det danske 
rige, var Niels Vilhelm Thornberg, født i 
Svaneke d. 1. oktober 1869 som søn af sa-
delmager Hans Thornberg og hustru Anne 
Lind. I 1884 rejste han til St. Croix, hvor 
hans onkel Christian Lind opholdt sig. 
Hvad han lavede de første år, og hvor han 
opholdt sig på St. Croix, ved vi ikke. Han 
har sandsynligvis fundet arbejde på en af 
plantagerne måske som overseer17.

I 1901 blev han manager på plantagen  
River og fungerede som sådan frem til, at 
han i 1905 købte sine egne plantager. I før-
ste omgang investerede han i plantagerne 
Bettys Hope og Coopers Negro Bay. Sene-
re, i 1908, købte han også plantagen St.  
Georges Hill, som primært var brugt til 
kvægopdræt. 

Bettys Hope var fra 1750, hvor den blev 
grundlagt af en skotte, Robert Stewart. Han 
øgede løbende plantagens størrelse til den 
størrelse den havde, da Thornberg købte 
den – 182 ha. Efter Stewart overtog Thomas 
Thompson Bettys Hope og den var i den 
families eje, indtil den blev købt af Thorn-
berg. Sammen med naboejendommen 
Coopers Negro Bay på 56 ha. betalte 
Thornberg på auktion 20.000 dollars.

Størsteparten af de to plantagers areal 
blev anvendt til sukkerrør, en lille del var 
henlagt som »andet« dvs. andre afgrøder, 
nok primært græs. Fra 1907 blev der også 
dyrket bomuld på Bettys Hope. I matrikel-
regnskaberne, som er bevaret og i forbin-
delse med 100 års jubilæet digitaliseret og 
gjort tilgængelige hos Rigsarkivet, kan man 
følge plantagernes produktion frem til 1915, 
hvor den sidste opgørelse er lavet. Regnska-
bet viser, at i det bedste år, 1911, blev der 
produceret 152.525 tons sukker på Bettys 
Hope og Coopers Negro Bay. I det dårlig-
ste, 1915, var der blot en produktion på 
3.331 tons.

Livet som plantageejer bød også på so-
ciale aktiviteter.  Thornberg og hans hustru 
Agnes, deltog i teselskaber, middage og 
børnefødselsdage hos naboerne.18 Men ud-
over disse små indkig i dagliglivet, ved vi 
ikke meget om, hvordan hverdagen udfol-
dede sig hos en bornholmer, som var blevet 
plantageejer i disse fjerne egne af det dan-
ske rige.

I 1916 ramte en generalstrejke St. Croix. 
Den forholdsvis nyetablerede fagforening, 
Labour Union, under ledelse af David Ha-
milton Jackson, iværksatte strejken blandt 
arbejderne på plantagerne. Strejken blev 
indledt lige som sukkerhøsten skulle til at 
starte d. 21. januar 1916. Arbejderne kræ-
vede en fordobling af deres løn, hvilket vil 
sige en stigning med op til 50 cent om da-
gen. 

Plantageejernes modsvar var en lockout, 
som trådte i kraft d. 24. januar. Da en stor 
del af arbejdernes ansættelsesforhold inde-
bar, at de boede på plantagerne, betød lock-
outen ikke blot, at de mistede deres arbejde, 
men også at de blev sat ud af deres boliger.19 
Arbejderne overnattede i store lejre i Chri-

Bornholmeren, inspektør Niels Vilhelm Thornberg, 1869-1935. Fotografiet stammer fra direktør Viggo 
Wulff og Ada Wulffs fotoalbum. De boede på Skt. Croix fra 1920-1932. Påskrift under fotografiet: 
»Bonne Esperance«. Nationalmuseet.
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og vendt tilbage først til Bornholm og der-
efter København. Men det stemmer ikke 
med de oplysninger, som i dag fi ndes til-
gængelige i form af digitaliserede arkivalier 
på internettet. 

Thornberg rejste fra 1918 til 1931, jævn-
ligt mellem Danmark og Vestindien via 
USA eller Puerto Rico. I 1920 optræder han 
i en folketælling på St. Croix, som bosid-
dende i Prinsens Kvarter, St. Croix. Samme 
område som hans plantager lå. I 1924 fi k 
han rejsebevis af guvernøren på US Virgin 
Islands, som skulle gøre det nemmere for 
ham at rejse mellem sin bopæl på St. Croix 
og Danmark. I rejsebeviset står der, at han 
er dansk statsborger, bosiddende og ejen-
domsejer på St. Croix. Så på dette tidspunkt 
må han stadig have haft en fast tilknytning 
til St. Croix. Ved hans rejser står han gen-

nem årene registreret som plantageejer og 
dansk. Først ved en rejse i 1928 bliver hans 
bopæl opført som København.23

I 1930 eller 1931 valgte Thornberg at bo-
sætte sig i USA. Han købte en frugtplan-
tage i Florida, hvor han boede frem til sin 
død. Det ser også ud til, at hans rejseaktivi-
tet stopper efter bosættelsen i USA, den 
sidste rejse, som kan følges i skibslisterne, 
startede fra St. Croix via Puerto Rico til 
New York, hvor han ankom d. 16. juli 1931. 
En interessant detalje, som er registreret 
ved hans ankomst til Puerto Rico er, at han 
d. 19. juni 1931 er blevet naturaliseret ved 
retten på St. Croix. Så selv om han valgte at 
forblive dansk statsborger ved salget i 
191724,  blev han i 1931 amerikansk stats-
borger. Thornberg døde d. 25. september 
1935 på sin plantage i Polk, Florida. Knap 

Øverst er arbejderne fotograferet i bomuldsmarken, også på Betty hope, et »passende« julekort, 
der måske skulle minde om det noget anderledes klima på de tropiske øer. Nedenunder et gammelt 
klokketårn, formentlig benyttet til at kalde folkene sammen. Postkort fra Det Kongelige Biblioteks 
samlinger. 

Hovedindgangen til Bettys hope på St. Croix.
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Tre brødre fra Christiansø

Men andre rejste også ud. Fra Christiansø 
rejste tre brødre, sønner af kaptajn Peder 
Christian Dam på Christiansøs Fæstning. 
De tog til St. Croix. 

Andreas Michael Dam, født i 1812, udrej-
ste i 1835. Han ernærede sig i mange år som 
manager på forskellige plantager: Envy, 
Lower Love og Work and Rest. I 1856 køb-
te han Lebanon Hill for 25.000 dollars. Han 
døde i 1872 af dysenteri. Han fi k tre børn 
med to farvede kvinder, datteren Lovisa, 
som døde som 4-årig. Datteren Clementine, 
født i 1854 og sønnen Andreas Michael, 
født i 1857.26 Disse to børn tog til Bornholm 
efter deres fars død i 1872. Clementine gif-
tede sig med Julius Conradsen og bosatte 

to år senere d. 7. september 1937 vendte 
hans urne tilbage til Bornholm. Det var 
hans ønske, at han skulle bisættes i Svaneke 
og hans urne nedsættes i forældrenes grav-
sted på Svaneke Kirkegård. Til at forestå 
bisættelsen var pastor Ejnar Olsen fra St. 
Ibs Kirke. De to havde været nære venner 
og naboer på St. Croix, hvor Ejnar Olsen 
var præst i Kingshill Kirke.

Ejnar Olsen var præst på St. Croix fra 
1912 til 1917. Det er fra hans dagsbogsnota-
ter, vi får en lille indsigt i, hvad livet bragte 
Niels Thornberg på St. Croix og her kan vi 
følge hans holdninger under generalstrej-
ken. 

Ejnar Olsen vendte tilbage til Danmark 
med sin familie i august 1916, fordi han 
ikke havde været i Danmark siden 1912. 

Generalstrejken havde taget hårdt på ham 
og han trængte til ferie. Hvad han ikke vid-
ste var, at salget af øerne var forhandlet 
på plads, og at de aldrig kom til at vende 
tilbage igen. I 1922 fi k han embedet ved 
Ibsker-Svaneke Pastorat og boede på St. Ibs 
Præstegård til sin død i 1947. Thornberg og 
Ejnar Olsen holdt kontakten efter 1917 og i 
præstegårdens gæstebog kan man se, at 
Thornberg afl agde besøg d. 3. august 1923, 
hvor »Plantageejer N. Wilhelm Thornberg 
og Frue Agnes Thornberg født Lund« har 
skrevet sig ind i bogen.25 

Niels Thornberg var selvfølgelig ikke den 
eneste der udvandrede til Dansk Vestindi-
en, men måske den som det har været nem-
mest at få indsigt i, bl.a. takket være Ejnar 
Olsens dagbøger. 

Panoramabilleder af St. Thomas, De Dansk Vestindiske Øer, 1909. Lightborns West India Series.

Andreas Michael Dam, født i Dansk Vestindien 
1857, bl.a. fyrmester på Hammeren 1911-1927. 
Død i København 1934.
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erhvervet af C.U. Dam og H. Koefoed i 
1856. De solgte den til Jens Koefoed i 1865. 
Han var også bornholmer. Han var født 
1822 i Klemensker og kan følges på St. 
Croix fra folketællingen i 1841, hvor han 
var overseer på Morning Star. I 1846 var 
han blevet manager på Montpellier. I 1850 
flyttede han til Mountain, stadig som ma-
nager, og var nu blevet gift med Caroline.33 
Fra 1865-1885 beboede og ejede de Sprat 
Hall, en ejendom på ca. 100 ha. I 1885 solg-
te de den videre til endnu en bornholmer, 
H.J. Koefoed.34 

Hans Jacob Koefoed var født 1852 i Kle-
mensker. Han rejste ud i 1871, og hvad han 
helt præcis foretog sig frem til, at han købte 
Sprat Hall, vides ikke. I folketællingen fra 
1880 boede han i Frederiksted og ernærede 

sig som kontoransat. Men i 1885 blev han 
plantageejer. Her dyrkede han, ifølge matri-
kelregnskaberne, sukker, bomuld og andet. 
Sukkerproduktionen var i 1907 på ca. 2,5 
tons, derefter gik produktionen ned og i 
1915 var den på blot 600 kg. Derfor forsøg-
te han sig også med andet, fx vanilje og ka-
kao samt lidt kvægdrift.35

I 1922 besøgte han Bornholm, og i den 
forbindelse lavede Bornholms Tidende et 
lille interview med ham. Her fortæller han 
om forholdene på øen. Da intervieweren 
spurgte til, om der endnu er mange danske 
på St. Croix, svarede han:

»Ja, endnu er der en Del, men ikke ret 
mange. Forholdene paa St. Croix var for 
øvrigt meget bedre, den Gang jeg som ung 
kom derover, end nu! De mange Vindmøl-

sig i København27. Andreas Michael tog 
efter sin konfirmation ud at sejle, han fik 
styrmandseksamen i 1880. 

I 1891 valgte han at gå i land, hvor han 
blev assistent ved Hammeren Fyr. 1903 
blev han fyrmester på Sejerø, men vendte 
tilbage igen til Hammeren Fyr, som fyrme-
ster i 1911. Her tjente han frem til 1927, hvor 
han gik på pension og flyttede til Køben-
havn.28  

Den anden bror, som tog til St. Croix, var 
Christian Ulrik Dam, født i 1823. Han ud-
rejste i 1841 og ernærede sig også som ma-
nager på forskellige plantager: St. Georges, 
Hope og Høgensborg. I 1856 erhvervede 
han en andel i plantagen Spratt Hall sam-
men med H. Koefoed. Ejendommen ejedes 
i 1865 af Jens Kofoed29 og C.U. Dam var 

blevet manager på Sion Hill. Han valgte i 
1873 at returnere til Bornholm, hvor han 
bosatte sig i Nexø og blev dampskibsekspe-
ditør. Her boede han til sin død i 1900.30

Den sidste bror, der rejste ud, var Severin 
Peter Dam, født i 1831. Han optræder første 
gang i folketællingerne i 1850 som manager 
på plantagen St. Georges. I 1855 er han på 
La Valleé31 og senere skulle han være blevet 
manager på Hope.32 Severin Peter Dam blev 
blot 37 år, da han døde af et slagtilfælde i 
1868.

Koefoed’er i Dansk Vestindien

Plantagen Sprat Hall fra 1650, ser ud til at 
have været en interessant plantage for born-
holmerne. Som nævnt tidligere blev den 

I årene 1909-1910 deltog Ivar Madsen fra Rønne som marinesoldat i et togt til Dansk Vestindien med marineskibet Ingolf. Han sendte kortene på denne og forrige side hjem til familien. 
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ler (til sukkermalingen), der før prægede 
Øens Silhuet, ser man f.eks. ikke mere til 
– ak, nej! Og Romfabrikationen er da ogsaa 
helt Indstillet. Rommen blev jo lavet af 
Sukkeraffaldet – nu smides det hele væk.«36 

Han blev også spurgt til arbejdsforhol-
dene, hvortil han svarede:

»Ligesom her! Urolige og usikre Forhold. 
Negerne sætter jeg dog personlig stor Pris 
paa – man skal blot kende deres Skavanker 
til Bunds.«

I november 1922 returnerede han til Fre-
deriksted via New York.37 Hans Jacob Koe-
foed døde d. 29. maj 1924 på St. Croix. I 
nekrologen i Bornholms Tidende beskrives 
han:

»Koefoed var trods sit stilfærdige, be-
skedne Væsen meget kendt og ualmindelig 
afholdt. Særlig skattet var han af den far-
vede Befolkning, der sikkert længe vil min-

des og savne den milde Foresatte og den i 
alle Forhold paalidelige Ven. Han var en 
Tid Medlem af Kolonialraadet og efterlader 
sig sin Hustru Abigael, født Winge...38

De bornholmere, der tog til de vestindi-
ske øer, fandt arbejde på plantagerne eller 
blev selv plantageejere. Andre blev lærere, 
urmagere eller politimænd. Nogen blev der 
hele deres liv, andre kom retur til Born-
holm. Alle har haft deres historie at for-
tælle (men meget få har desværre gjort det), 
om hvordan de oplevede livet på de vestin-
diske øer.

Men kilderne afslører alligevel bidder af 
deres liv. I artiklen er det forsøgt at stykke 
nogle få historier sammen, og det er sikkert 
muligt at fi nde mange andre, hvis man gra-
ver dybere i de arkivalier, der er bevaret fra 
den tid, hvor Danmark ejede de vestindiske 
øer.

1 Bornholms Tidende d. 9. november 1867
2  Olsen, Poul Erik (red.): Vestindien, St Croix, St. Thomas 

og St. Jan.  s. 325
3  Knie-Andersen, Bent: Salget af de vestindiske øer. Skalk, 
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7  Knie-Andersen, Bent: Salget af de vestindiske øer. Skalk, 

s. 27
8  Bornholms Tidende d. 22. november 1902
9  Knie-Andersen, Bent: Salget af de vestindiske øer. Skalk, 
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10  Man frygtede at Tyskland kunne fi nde på at annektere 

Danmark
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15  Knie-Andersen, Bent: Salget af de vestindiske øer. Skalk, 

s. 28
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Anders Peter Hansen, 1819-1889 – »Listed-
kongen« – var fisker, avlsbruger, brænde-
vinsbrænder, købmand og ejer af en hel 
flåde af skibe. Han var rig og myteomspun-
det, men hvem var han og hvor fik han alle 
sine mange penge fra? Anders Peter Han-
sens liv i Listed og hans mange forskellige 
aktiviteter fortæller ikke kun om ham selv, 
men i særdeleshed om livet i et bornholmsk 
fiskerleje i 1800-tallet – og om de mange 
forskellige familie-, venskabs- og handels-
bånd, der var mellem folk. Selv om hans 
virke er gået i glemmebogen – bortset fra 
i familien – fortjener han dog en sammen-
ligning med de store købmænd og skibsre-
dere på den tid, for eksempel Mogens Smidt 
i Svaneke, Peter Berg i Nexø og Mogens 
Christiansen i Rønne.

Denne artikel er første del af to artikler 
om A. P. Hansen fra Listed. Den første del 
beskriver hans familie, hans liv og hans 
livsværk. Anden del kommer til at handle 
om hans skibe og især familieskibet, han 
fik bygget i Nexø i 1871, den 3-mastede 

skonnert »Margrethe«. (Kommer også i 
Bornholmske Samlinger.)

Selv har Anders Peter Hansen (A. P. i det 
følgende) ikke efterladt sig skriftligt mate-
riale. Men der er ingen tvivl om, at A. P. 
havde et usædvanligt handelstalent og var 
god til at se og udnytte nye økonomiske 
muligheder. Allerede som 22-årig opkøbte 
han den gamle Listedgård, og byggede den 
nuværende Listedgård i 1848. Han vedblev 
gennem hele sit liv at opkøbe jord og havde 
ved sin død et – for området – ganske stort 
avlsbrug.

Handelstalentet gav sig udslag i mange 

Peter Aakjær er tidligere direktør for DMI og 
har derudover beskæftiget sig med slægts-
forskning og lokalhistorie. Han er tipoldebarn 
af Listedkongen, Anders Peter Hansen. 
 
Mette Harild er folkeskolelærer og er tipolde-
barn af Listedkongen, Anders Peter Hansen.

»Listedkongen«

Af Peter Aakjær og Mette Harild

A. P. Hansen i sine velmagtsdage. Maleri på metalplade (håndkoloreret ferrotypi, på amerikank »tintype«) 
efter et fotografi. Malet i New York april 1886, hvor svigersønnen N. P. Aakjær var med familieskibet, den 
3-mastede skonnert »Margrethe« som skibsfører. Han havde taget familieportrætter med hjemmefra og fik 
dem »omsat« til malerier.  
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1729, var begge proprietærer på den store 
Gadebygård i Østermarie, mens hans farfar, 
Niels Thor Pedersen, 1752-1823, ejede Mun-
kegård i Ibsker. Denne del af familien var 
således rig gennem generationer, men de 
havde også mange børn. 

Faderen Hans Thorsen

A. P.’s far, Hans Thorsen, 1781-1835, havde 
således 10 søskende, så arven fra farfaren 
var ikke stor. Han var gennem sit liv avls-
bruger og fi sker i Listed Fiskerleje. Han 
blev i 1805 gift med A. P.’s mor, Anna Kir-
stine Jensdatter, 1787-1868, og overtog 
samtidig sin svigerfar, fi sker og avlsbruger 
Jens Andersens, 1755-1835, gård på Strand-
stien 6 i Listed. På det tidspunkt var der på 
gården et husdyrhold med heste, køer, svin, 
får og gæs, og købet omfattede desuden en 

fi skerbåd med fi skeredskaber. Gården, der 
kan ses på et gammel matrikelkort fra 1816, 
bestod da af to parallelle længer, hvoraf den 
ene var tilbygget en mindre fl øj. I alt har 
gården haft ca. 20 fag under tag. 

Man kan få et indtryk af forholdene i Li-
sted på Hans Thorsens tid ud fra Salchows 
militærbeskrivelse fra 1814:

»Listad ligger til Søen nordligst i Sognet, 
l/4 Miil Vesten for Svanicke, bestaaer af 35 
Boeliger, foruden 6 Huse, der ligge ad-
spredt om Fiskerlejet. 7 Beboere holde hver 
2 Heste og 2 Køer, 6 have Avl til l Koe; de, 
som holde Heste, eje hver 14 til 26 Fag Hu-
us, der ere inddeelte i 2 a 3 Længder. Til 
Fiskerlejet ligger saamegen Jord, at den i 
alt er anslaaet til 7 Tønder Hartkorn. - Ind-
vaanerne ernære dem alle af Fiskerie; Tor-
skefangsten er temmelig betydelig, ligesom 
og her fanges en Mængde Sild. … Når und-

aktiviteter. I mange år handlede A. P. fra en 
såkaldt kadrejerbåd med de forbisejlende 
store handelsskibe. Og på Listedgård havde 
han en købmandshandel og et værtshus. I 
1850’erne og 1860’erne gik han i gang med 
at selv at bygge skibe – handelskvaser, der 
sejlede med levende torsk og rødspætter til 
København. Det udviklede sig over årene 
til Danmarks største kvaserederi på den tid 
med i alt fem handelskvaser. 

Med alle disse aktiviteter blev A. P. hur-
tigt en betydningsfuld mand i Listed, og i 
en alder af kun 31 år blev han formand for 
fi skerlejet. En titel han var stolt af og havde 
til sin død i 1889. I 1860’erne tjente han 
gode penge, og det satte gang i hans drøm-
me om bygning af store sejlskibe. Det skete 
i 1871, hvor han fi k bygget familieskibet, 
den 3-mastede skonnert »Margrethe« – det 
største skib bygget i Nexø. Herefter vokse-
de hans formue hastigt, og han var i en år-
række blandt Ibsker Sogns 10 rigeste mænd.

Til slut gik det økonomisk ned ad bakke. 
Dels forliste fl ere af hans skibe med store 
tab til følge, og dels holdt han stædigt fast i 

at investere i den traditionelle sejlskibsfart 
på trods af hans stigende gældsætning. 
Hans store arv til familien var derfor ikke 
så meget penge, men især at han var et fa-
miliemenneske og fi k sat sine børn, sviger-
børn og plejebørn godt i vej.

Arv og opvækst

Anders Peter Hansen var præget af sin fa-
milie og sin opvækst med avlsbrug og fi -
skeri. Men hans handelstalent, foretagsom-
hed og iværksætteri har uden tvivl været 
hans egen. Avlsbruget lå naturligt i familien 
især på den fædrene side, mens tilknytnin-
gen til fi skeriet og Listed fi skerleje kom fra 
hans mors side. Og den store interesse for 
søfart og sejlskibe har han delt med sine 
ældre svogre, Hans Jensen Dahl fra Gud-
hjem og Peder Gram fra Svaneke, der begge 
var skibsførere.

Trævler man A. P.’s aner op, var der på den 
fædrene side mange velstillede bønder. 
Hans oldefar, Peder Thor Nielsen, 1727-
1805, og tipoldefar, Niels Pedersen, 1701-

Koloreret postkort af fi skerbåde. Foto Valdemar Myhre. 

Matrikelkort fra 1816 over Listed fi skerleje. A. P. Hansens fars gård på Strandstien 6 ses som »No. 10«, 
mens Listedgård ses som »No. 12«. Fra Geodatastyrelsen. 
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A. P. blev således født ind i trange tider. 
Præcis hvilken økonomisk situation fami-
lien havde i disse år er ikke til at sige. Men 
faderens opkøb af jord i 1817 og 1820 og 
hans investering i en kvase, selv om den 
kan synes beskeden, var dog tegn på, at A. 
P.’s opvækst ikke har været helt fattig. Ti-
derne blev dog efterhånden bedre, og hen 
mod slutningen af 1830’erne blev de økono-
miske forhold mere stabile.

Da A. P. blev født i 1819, som en efternø-
ler, boede der fire voksne på gården: hans 
forældre og mors forældre, samt hans tre 
ældre søstre. Men efterhånden blev A. P.’s 
søstre gift og flyttede fra gården. Og efter 
A. P.’s far og morfar døde i 1835, da A. P. 
var 16 år, måtte han drive gården alene 
sammen med sin mor, Anna Kirstine Jens-
datter og kun en enkelt tjenestepige.

Køb af Listedgård i 1841 og  
Strandstien 6 i 1843

Som yngste og eneste søn var det oplagt 
efter bornholmsk skik, at A. P. skulle drive 
gården på Strandstien 6 videre efter sin far. 
Imidlertid valgte han i 1841 som 22-årig at 
købe nabogården, Listedgård. Han har sik-
kert haft sit kommende ægteskab med sko-
magerdatteren Nicoline Margrethe Peder-
sen, 1818-1887, fra Svaneke i tankerne al-
lerede på dette tidspunkt. Og kort tid efter 
vielsen i 1843 købte han så sin mor ud af 
gården på Strandstien 6. De indgik en af-
tægtskontrakt, hvor han overtog gården, 
jorden og andelen i kvasen mod at forsørge 
hende og betale hendes begravelse.

Moderen flyttede derefter på Listedgård, 
og Strandstien 6 blev solgt sammen med 
andelen i kvasen. Dog beholdt A. P. langt 
det meste af jorden til Strandstien, således 

at han nu rådede over både Listedgårds og 
Strandstiens jorder. 

Til den dag i dag er det lidt af et myste-
rium, hvor A. P. fik alle de penge fra, som 
var nødvendige til disse omfattende køb. 
Listedgård kostede 547 rigsdaler efter den 
tidligere ejer Mauritz Nielsen var død. Kø-
bet af Strandstien 6 og andelen i kvasen 
beløb sig til yderligere 400 rigsdaler. Herfra 
skal så trækkes salget af selve ejendommen 
på Strandstien 6 og andelen i kvasen. Prisen 
herfor kendes ikke. Dertil kom, at A. P. al-
lerede i februar 1845 købte yderligere to 
jordlodder på 1½ tønder land til i alt 300 

tages de faa Familier, som have Jord, ere 
de andre i maadelig Omstændigheder.«

Hans Thorsen supplerede gårdens jorder i 
1817 med et mindre stykke i Svaneke Vang 
og i 1820 med 1/16 af 16. selvejergårds jor- 
der i Ibsker. Hermed var gårdens landbrugs-
jord omkring seks tønder land. Det har sva-
ret til godt en tønde hartkorn, hvilket har 
gjort den til en af Listeds større gårde. Sam-
menlignet med selvejer- og vornedegårdene 
i Ibsker Sogn har den dog været lille. Fiske-
riet må derfor have været en vigtig og nød-
vendig indtægtskilde for Hans Thorsen. 
Avlsbruget har ikke kunne gøre det alene. 
Der er dog ingen tvivl om, at Hans Thorsens 
rige ophav har haft betydning for hans posi-
tion i et familiebaseret samfund, der på den 
tid lagde stor vægt på, hvilken familie man 
stammede fra.

Hans Thorsen ejede også 1/8 andel i en 
fiskekvase »De 2de brødre«. Kvasen var 
relativ lille, 15 tons. Den blev bygget i 1812 
af skibsbygger P. J. Drejer fra Saltuna på et 
tidspunkt, hvor kaperkrigen mod England 
ellers var på sit højeste på Bornholm. Kva-
sen blev imidlertid brugt til mere fredelige 
formål, nemlig at fragte levende fisk til Kø-
benhavn enten fra Østersøen og Svaneke 
eller fra Kattegat. Det ser ikke ud til, at den 
blev brugt til fiskeri. Det er derfor sandsyn-
ligt, at Hans Thorsen har haft andelen som 
en slags investering, mens han selv må have 
brugt en mindre båd til sit fiskeri. Der er 
heller ingen tegn på, at Hans Thorsen selv 
har været kvasefører. 

Perioden efter statsbankerotten i 1813, 
der fulgte i kølvandet på Napoleonskrigene, 
gav Danmark økonomiske vanskeligheder. 

Listed med Strandstien, fra højre nr. 2, Listed Brugs, det grundmurede hus er nr. 4. På den anden side af 
strædet er bindingsværkshuset Strandstien nr. 6, en ældre bindingsværksejendom, der tidligere var stråtækt 
og var en del af den større gård, som A. P. Hansen voksede op på. Foto H.P. Holm, Bornholms Museum.

A. P. Hansens mor, Anne Kirstine Jensdatter, 
1787-1868. Foto J. Hansen. Nexø, formentlig fra 
omkring 1870. 
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Listedgård. Selve navnet signalerer, at det 
var Listeds største og vigtigste gård. Men 
faktisk har det været svært at finde oprin-
delsen til navnet. I en gennemgang af alle 
kendte dokumenter, hvor A. P. er omtalt, er 
navnet Listedgård ikke fundet. Første gang 
navnet optræder er i 1900, hvor sønnen  
Th. Hansen, der overtog gården i 1889, 
averterede efter sommergæster i Berlingske 
Tidende den 6. juli:

»Paa Listedgaard ved Svaneke, nær 
Strand, er paa Grund af indtrufne Omstæ-
digheder Plads for nogle Sommergjæster. 
Udmærket Forplejning. 2 Kr. daglig. Oplys-
ninger gives Sortedamsgade Nr. 5, 4. Sal 
tilv.«

Avlsbruger og fisker  
– de første 10 år på Listedgård

I kirkebøger, folketællinger og andre offi-
cielle optegnelser er der næsten altid angi-
vet folks erhverv. Man kan derfor til en vis 
grad følge A. P.’s vigtigste aktiviteter gen-
nem årene ved at følge disse angivelser af 
erhverv. I de tidlige år efter købet af Listed-
gård var A. P. især omtalt som avlsbruger 
og fisker. Senere blev han også omtalt som 
købmand, værtshusholder, skibsreder og 
ikke mindst formand. 

Fiskeriet har uden tvivl været en stor del 
af A. P.’s liv i de tidlige år. Det var en livs-
nødvendighed for hans far, og det har det 

rigsdaler. A. P.’s investeringer i årene 1841-
45 var dermed betydelig og på mindst 1000 
rigsdaler. 

Man kunne tænke sig, at han havde været 
ude at sejle, fx på robbefarten eller på Is-
land, der gav gode penge i de år, men intet 
tyder på det. Alt tyder på, at han har boet 
hjemme hos familien. Det er derfor sand-
synligt, at han allerede i en ung alder har 
udfoldet sit store handelstalent på en række 
lukrative aktiviteter, som han har kunnet 
tjene penge nok af til at købe de to gårde. 
Avlsbruget eller fiskeriet alene har umuligt 
kunnet give ham så mange penge på så kort 
tid. Han ses heller ikke at have optaget lån 
i Listedgård i forbindelse med købet, men 
det kunne til gengæld tænkes, at han fik en 
god økonomisk håndsrækning fra sine  
tre ældre svogre. Endnu mere imponerede 
blev det i årene efter, hvor A. P. byggede en 
ny gård og byggede sin første fiskekvase 
»Andrine Margrethe« i 1851.

De to ejendomme kan ses på matrikelkor-
tet fra 1816. Her er Strandstien 6 betegnet 
som No. 10, mens den gamle Listedgård er 
betegnet som No. 12. Strandstien 6 har for-
uden arealet omkring gården haft tre jord-
stykker på i alt seks tønder land. Listedgård 
har foruden området omkring selve gården 
haft en større jordlod. Samlet har Listed-
gård på dette tidspunkt været en noget stør-
re gård på ca. 10 tønder land, hvoraf en del 
omkring selve gården ikke har været op-
dyrket. 

Efter disse opkøb rådede A. P. og hans 
nye Listedgård i 1845 over i alt 16 tønder 
land, eller 2-3 tønder hartkorn. Altså mere 
end en fordobling af hans fars dyrkede are-
al, og det må samtidig have været Listeds 
største avlsbrug.

Fra Heyehjemmet til Listedgård

Da A. P. købte Listedgård i 1841, var der 
formentlig tale om en gammel og nedslidt 
ejendom, der stammede tilbage fra 1700-tal-
let. En bevaret del af en længe fra det gam-
le Listedgård kan i dag ses sydvest for den 
nye ejendom. I flere kilder er det nævnt, at 
Listedgård tidligere blev kaldt Heyehjem-
met. Navnet Heyehjemmet stammer sand-
synligvis fra Andreas Hey, der blev født 
mellem 1681 og 1683. Et fund af en bjælke 
med indskriften »23. juni 1707« på Listed-
gård i forbindelse med den nylige renove-
ring bekræfter dette. Andreas Heys yngste 
søn, Albrecht Andersen Hey, overtog går-
den efter sin far og blev gift med den 25 år 
yngre Kirsten Nielsen. Denne praksis med 
at gifte sig med én, der var væsentlig yngre 
var ret almindeligt i datidens landbosam-
fund, da ægteskaberne især tjente til at 
sikre arbejdskraft og til at videreføre går-
den og slægten. 

Også gennem Heyehjemmets historie 
skete der en række af denne type fornufts-
ægteskaber. Efter Albrect Andersen Heÿ 
døde i november 1783, giftede enken Kir-
sten Nielsen sig i januar 1784 med Hans An-
dersen. Hun døde allerede et halvt år senere 
i juli 1784, og derefter giftede Hans sig med 
den 20 år yngre Johanne Hansdatter. Hans 
døde som 67-årig i 1811, hvorefter Johanne 
i juni 1813 giftede sig med den 25 år yngre 
avlsbruger Mouritz Nielsen. Hun døde i 
1838 som 75-årig og Mouritz i 1840 som 
51-årig, inden han nåede at gifte sig igen. De 
havde i sagens natur ingen børn, og A. P. 
kunne derfor købe gården som et dødsbo.

Mens Listedgård altså har været om- 
talt som Heyehjemmet tilbage i tiden, er  
det ikke klart, hvornår Listedgård blev til  

Listedgård set fra klippepartiet Gulehald omkring 1900. Personen i forgrunden er A. P. Hansens søn, 
Th. Hansen. Foto formentlig Valdemar Myhre, Svaneke. 
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let et nummer. I maj 1846 blev A. P.’s båd 
registreret som nr. 8 ud af i alt 52 kadrejer-
både i tolddistriktet, som strakte sig fra 
Aarsdale i syd og til Ypnasted i nord. Og 
den fortsatte gennem årene: I juli 1860 gen-
nemførte toldvæsenet en ny, samlet regi-
strering af kadrejer bådene, og her fik A. P. 
igen nr. 8. Dog var der her tale om færre 
tilladelser, under 40. Den samlede kadrejer 
virksomhed må derfor have været for ned-
adgående på dette tidspunkt.

Om denne handelsvirksomhed i Listed 
fortæller Knud Harild en historie:

»Om denne handel fortælles en sjov epi-
sode om nogle fiskere, der roede ud til en 
engelskmand, der lå på reden, for at gøre 
en god handel. Søfolkene ville bl.a. gerne 
have ost, men fiskerne, der ikke var velbe-
vandrede udi det engelske, anede ikke hvad 
søfolkenes »cheese« betød, de gentog ordet 
mange gange »cheese – cheese«, lige meget 
hjalp det. På vej tilbage til Listed fik en af 
fiskerne en »lys ide«. Da de så skal ud med 
de andre bestilte varer, har de en sæk fuld 
af katte med, som de til søfolkenes store for-
bløffelse slap ud på dækket. Det gør man 
ikke ustraffet, siden hed Listed-boerne altid 
»Listapysana«, selv nu over 150 år efter kan 
man høre navnet.«

A. P.’s bryllup i 1843

Driften af Listedgård med jord og dyr var 
imidlertid altafgørende for familien. I de 
første år efter købet i 1841 blev gården dre-
vet af A. P. selv sammen med sin mor. Men 
han havde brug for en kone til at hjælpe 
med driften af den voksende gård. Og i ok-
tober 1843 blev han gift med jævnaldrende 
Nicoline Margrethe Pedersdatter, 1818-
1887, fra Svaneke. Og herefter har hun måt-

tet stå for en stor del af gårdens drift, især 
når man tænker på de mange andre aktivi-
teter ud over avlsbruget, som A. P. i stigen-
de omfang havde.

Nicoline Margrethe Pedersdatter var dat-
ter af skomageren Peder Andersen, 1784-
1870, i Svaneke. Peder Andersen var selv en 
bemærkelsesværdig person i Svaneke, idet 
han sammen med sine to brødre, Svend og 
Mads grundlagde et helt dynasti af skoma-
gere i Svaneke i 1800-tallet. Da Peder An-
dersens skomager-dynasti stod på sit høje-
ste omkring 1850, omfattede slægten seks 
af Svanekes i alt 12-13 skomagere. Peder 
Andersen selv fortsatte sit håndværk op i en 
høj alder, og han holdt først op, da han nær-
mede sig de 80 år.

sikkert også været for A. P. Han var omtalt 
som fisker indtil 1852 og han har dermed 
været aktiv som fisker i større eller mindre 
omfang indtil da. 

A. P. som kadrejer

Som en del af fiskeriet bedrev A. P. også 
kadrejer-virksomhed. Kadrejerne var små-
handlende, der handlede på havet med de 
større sejlskibe, når de for eksempel lå på 

reden for at vente på at blive losset eller la-
stet. Kadrejerne handlede med alt, hvad 
skibene havde brug for, først og fremmest 
proviant og ting til brug for skibenes drift, 
men også brugsting og personlige ting til 
søfolkene. Denne handel var i tiden omgær-
det af en vis eventyrstemning, og kadre-
jerne havde ikke altid det bedste ry. 

På Bornholm tillod toldvæsenet i 1845, at 
denne handel kunne fortsætte, mod at ka-
drejernes både blev registreret og fik påma-

Kadrejere ved skonnert i Allinge. Ene del af et stereoskopbillede. Foto Anton Pedersen, Allinge.

A. P. Hansens kone, Nicoline Margrethe Peder-
sen, 1818-1887, som yngre. Koloreret fotografi 
på jernplade, ferrotypi (som det indledende bil-
lede side 22). Ukendt fotograf, New York.
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Peder Andersen fik kun den ene datter, og 
man kan derfor forestille sig, at hun fik en 
god »medgift« ved sit bryllup i 1843. Dette 
kan nemt have bidraget til de gunstige øko-
nomiske forhold for A. P. og hans nystiftede 
familie på Listedgård i disse år. 

Børnene på Listedgård

Efter brylluppet i 1843 lod børnene vente på 
sig, og i 1845, før deres første barn blev 
født, tog de et plejebarn, den 11-årige Eskild 
Pedersen til sig. Eskild bidrog til familiens 
økonomi gennem en livslang tilknytning til 
A. P. og Listedgård. I slutningen af 1844 
blev Nicoline dog gravid, og hun fødte sin 
første søn, Hans Peter opkaldt efter sin far-
far, i juli 1845. Han døde allerede nogle få 
måneder senere, angiveligt af krampe.

I begyndelsen af 1846 blev hun gravid 
igen, og i oktober blev deres første datter, 
Karen Kirstine, født. Hun blev opkaldt efter 
sin mormor, Karen Pedersdatter, 1787-1862, 
fra Nexø. Men desværre levede Karen Kir-
stine heller ikke længe, idet hun døde, kun 
otte måneder gammel. Disse to dødsfald 
har helt sikkert været til stor sorg for den 
unge familie og må have præget dem dybt 
igennem de første år på Listedgård. A. P.’s 
senere store omsorg for familien kan derfor 
sagtens være grundlagt i disse år.

Der kom heldigvis flere børn: datteren 
Andrine Margrethe i oktober 1848, sønnen 
Niels Peter i 1851 og tvillingerne Caroline 
Marie og Peter Theodor i 1856. Disse fire 

børn overlevede de kritiske første år. Ende-
lig fik familien et sidste, men desværre  
dødfødt barn i april 1858, da Nicoline var 
39 år.

Nye aktiviteter

Bortset fra disse begivenheder, der er regi-
streret i de officielle dokumenter som kir-
kebøger og folketællinger, ved vi ganske 
lidt om livet på Listedgård og A. P.’s aktivi-
teter som avlsbruger, fisker og småhand-
lende kadrejer i disse år. Men man kan 
nemt forestille sig, at der efter de store øko-
nomiske udskrivninger med køb af gård og 
jorder har været brug for en konsoliderings-
periode, hvor driften og indtjeningen på  
A. P.’s aktiviteter har været i fokus.

A. P. hvilede dog ikke længe på laurbær-
rene, og han var hurtigt i gang med nye  
aktiviteter fra omkring 1850. Mere jord 
blev opkøbt, fiskekvaser blev bygget, han 
startede en købmandshandel og var værts-
husholder, han begyndte at investere i sejl-
skibe, og sidst men ikke mindst blev han 
formand for fiskerlejet Listed.

Opkøb af mere jord

I 1857 begyndte A. P. igen at opkøbe jord til 
Listedgård. Gennem 1857-1858 opkøbte 
han fire mindre jordlodder for i alt 5-600 
rigsdaler. I 1860 købte han så en større ejen-
dom med en lade og mere end tre tønder 
land til. Det kostede ham den nette sum af 
2000 rigsdaler. Igen i 1862 og 1867-1868 
købte han yderligere syv mindre jordlod-
der, der dog ikke kostede ham mere end 
nogle få hundrede rigsdaler.

Opkøbene ebbede dog efterhånden ud, og 
med de mange nye aktiviteter, ikke mindst 

Portrætfotografi af A. P. Hansens tre yngste børn. 
Fra venstre: Peter Theodor, Caroline Marie og 
Niels Peter. Foto E. Rye og Co., 52 Østergade, 
København.
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Ifølge Svaneke toldvæsens optegnelser 
fra 1851 blev der i de år registeret og destru-
eret mere end 100 private anlæg, og tilbage 
var kun et brænderi i tolddistriktet, nemlig 
C. Dams såkaldte dampbrænderi i Brænde-
rigænget i Svaneke. Der fandtes på den tid 
to slags private anlæg, der alle var lavet af 
rent kobber. Et mindre, som var langt det 
mest almindeligste, kølede alkoholen i to 
lange piber, og et større anlæg, der bestod 
af »1 hat, 1 dæksel og 1 svalemaskine«.  
A. P.’s anlæg var netop af den sidste store 
type (angivet til 67 pund kobber), hvoraf 
der kun eksisterede fem i tolddistriktet.  
A. P.’s brændevinsproduktion indtil 1851 
har derfor været en af de største i området.

Hvor stort et omfang A. P.’s handel fra 
Listedgård har haft, ved vi ikke. Men den 
har sikkert sammen med hans øvrige akti-
viteter med handlen som kadrejer givet 
gode penge i de år. Men man må dog fore-
stille sig, at A. P. næppe har kunne stå for 
alle disse aktiviteter selv, og hans kone og 
hans opvoksende børn må have deltaget ak-

tivt i både driften af Listedgård og handlen 
og udskænkningen af brændevin på Listed-
gård. En af myterne om A. P. siger, at han 
af og til fortyndede den udskænkede bræn-
devin med havvand for at drøje lidt på den 
efterhånden dyre brændevin.

Medlem af sognerådet og  
formuen vokser

I 1856 blev A. P. medlem af Ibsker Sogne-
råd, eller sogneforstanderskabet, som det på 
daværende tidspunkt hed. Det var ellers et 
sted, der normalt var forbeholdt de rigeste 
bønder i området. Han sad i sognerådet ind-
til 1870, og af protokollerne kan man se, at 
han blev mere og mere fraværende fra mø-
derne gennem årene, så hans mange private 
aktiviteter har taget mere og mere af hans 
tid. Men det gav også resultater. Af skatte-
listerne kan man se, at han i 1859 blev Li-
steds rigeste mand, en position, han beholdt 
livet ud. Og i 1867 var hans formue vokset 
så meget, at den oversteg de rigeste i Aars-
dale fiskerleje, der ellers var kendt for at 
være rigere end Listed.

Formand for fiskerlejet

Omkring 1860 blev A. P. formand for fi-
skerlejet. På det tidspunkt var han i begyn-
delsen af 30’erne. Han havde arbejdet sig op 
til af have Listeds største gård og til at være 
Listeds rigeste og mest respekterede mand. 
Administrativt var Listed en del af Ibsker 
Sogn og var derfor styret af Ibsker sogne-
råd, men fiskerlejet har dog kunnet tage en 
del beslutninger selv. Det gjaldt for eksem-
pel driften og den senere udstykning af de 
fælles arealer omkring fiskerlejet. Hermed 
har A. P. fungeret som en mini-udgave af en 

til havs, som A. P. begyndte i disse år, kom 
avlsbruget til at betyde relativt mindre som 
indtægtskilde for familien. Der er dog in-
gen tegn på, at A. P. mistede interessen for 
sit avlsbrug, og han opkøbte så sent som i 
1887 et mindre jordstykke.

Købmand og værtshusholder  
fra 1857

I de mange skøder fra jordopkøbene i 
1850’erne og 1860’erne kan man igen følge 
A. P.’s erhverv. I  årene 1857-60 blev han 
omtalt ikke alene som avlsbruger, men også 
som købmand og værtshusholder.

Baggrunden for købmandstitlen var op-
hævelsen af det gamle købstadsmonopol, 
som skete ved grundloven i 1849 og ved 
liberaliseringen af næringsloven i 1857. Fra 
gammel tid havde købstæder som Svaneke 
monopol på al handel, og der var et bælte på 
1½ mil rundt om Svaneke, hvor man ikke 
måtte drive købmandsvirksomhed. Det 

omfattede således fiskerlejer som Aarsdale 
og Listed. A. P. øjnede de nye muligheder 
allerede fra 1857, men han fik dog først de 
formelle tilladelser en del år senere. 

I 1860 fik han af amtet bevilling til at 
handle med »Klude, Garn, Glas- og Porcel-
lainsskaar, gamle Tougværksstumper, Læ-
deraffald m m. Lignende.« Denne type va-
rer er næppe det, man normalt forbinder 
med en købmandshandel. Man kan derfor 
let forstille sig, at der på Listedgård også 
blev handlet med meget andet end gamle 
klude. 

I 1862 fik han endelig tilladelse til at hol-
de værtshus med brændevinsudskænkning. 
Privat brændevinsbrænding var i modsæt-
ning til resten af Danmark tilladt på Born-
holm på grund af øens særlige privilegier 
fra 1659. Men efter enevældens afskaffelse 
kom der i 1850 en ny lov, hvor dette privile-
gium blev ophævet, og bornholmerne måt-
te herefter leve med et generelt forbud mod 
privat brændevinsbrænding. 

Luftfoto af Listedgård 1946. Fra Det Kongelige Biblioteks fotosamling, foto Sylvest Jensen.

En »brændevinshat« med 2 piber i rent kobber til 
privat brændevinsbrænding. De sidste var ned-
sænket i koldt vand for at kondensere alkoholen. 
Brændevinstøj. På landbrugsmuseet Melstedgård. 
En rekonstruktion tegnet af Lone Schiøts i 1994.
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A. P. i disse år. A. P. investerede i Mogens 
Smidts sejlskib »Seiren« med 1/18 part i 
1855, og Smidt-slægten investerede i A. P.’s 
anden kvase »Augusta« fra 1855. De var i 
øvrigt også faddere til hinandens børn i 
1856 og 1861, hvilket var en almindelig 
måde at styrke eller stadfæste bånd mellem 
familier på denne tid. Dette samarbejde ses 
ikke at forsætte op gennem 1860’erne. Man 
kan derfor tænke sig, at A. P.’s voksende 
købmands- og rederivirksomhed har givet 
knas i samarbejdet med Smidt-familien, 
men vi ved ikke noget konkret om dette.

Danmarks største kvasereder

Allerede i 1855 byggede A. P. sin anden 
kvase, »Augusta«. Denne gang hos Henrik 

Hansen i Svaneke. Dette har været usæd-
vanligt, idet kvaserne på denne tid næsten 
udelukkende var enkeltmands ejede af kva-
seføreren selv. Men der er ingen tegn på, at 
A. P. selv førte sine kvaser.

Det var også Henrik Hansen, der byggede 
A. P.’s tredje og fjerde kvase, »Marie« i 
1860 og »Nicoline« i 1868. Disse fire kvaser 
var på omtrent samme størrelse, omkring 
10 commercelæster eller omkring 20 tons. 
Endelig byggede Henrik Hansen også A. 
P’s femte og sidste kvase »Freya« i 1876. 
»Freya« var i modsætning til de fire første 
en to-mastet galease og var dermed større 
på hele 37 tons. Dette langvarige forret-
ningsmæssige forhold til Henrik Hansen 
udviklede sig også personligt, idet Henrik 
Hansen ses som fadder til A. P.’s yngste 

sognerådsformand. Et typisk eksempel kan 
man læse i Bornholms Tidende.

Det var også formanden, der var brand-
foged, og A. P. måtte træde til som postfor-
deler, da postmester Henningsen i 1872 op-
rettede en landpost mellem Svaneke og 
Ypnasted. Her afgik landposten fra Svaneke 
hver formiddag kl. 6 søndag, tirsdag og fre-
dag for at »udveksle postforsendelser« – i 
Listed, altså hos formanden A. P. Hansen.

A. P. beholdt posten som formand til sin 
død i 1889, hvor hans søn Theodor Hansen 
overtog posten. A. P. blev i sine senere år 
næsten udelukkende omtalt som »for-
mand«, og titlen må derfor have været me-
get vigtig både for ham selv og for det lo-
kale samfund. Den har helt sikkert også 
medvirket til hans lidt mere prangende til-
navn »Listedkongen«. Hermed har han 
gennem årene fået en mere og mere domi-
nerende stilling i Listed.

Den stigende interesse for skibsfart 

Indtil 1850 var A. P.’s aktiviteter på havet 
præget af fiskeri og handel fra kadrejer-
båden. Men herefter begyndte A. P. for al-
vor at investere sine penge i skibe, først i 
fiskekvaser og en jagt, senere i større og 
større sejlskibe. 

Investeringer i skibe krævede mange pen-
ge og var risikofyldt. Derfor skete det ofte 
som partsrederi for at sprede risikoen. For 
A. P.’s vedkommende blev hans første kvase 
bygget i et samarbejde med svogeren Peter 
Hansen Gram fra Svaneke og kvaseføreren 
Niels Clausen fra Aarsdale. De tre fik sam-
men bygget kvasen »Andrine Margrethe« i 
1851 hos Poul Jensen Blem i Svaneke. Niels 
Clausen var desuden kvasens fører. Det var 
meget almindeligt, at skibsførerne også var 
medejere af skibene. Det gav skibsførerne 
en direkte interesse i at drive skibet på den 
bedst mulige måde for ejerne.

Den 13 år ældre svoger Gram var gennem 
et langt liv skibsfører på blandt andet jagten 
»Snap-op« ejet af købmand Mogens Smidt 
i Svaneke. Der er ingen tvivl om, at dette 
makkerskab med svogeren Gram har sti-
muleret A. P.’s interesse for skibsfart, og 
han har helt sikkert været A. P.’s rådgiver på 
området gennem alle årene. A. P.’s anden 
svoger, den 15 år ældre Hans Jensen Dahl, 
var skibsfører af blandt andet kvasen »Fred 
og ro«. Denne kvase var på størrelse med 
»Andrine Margrethe« og drev handel med 
levende fisk på helt samme måde. Så der er 
næppe tvivl om, at også denne svoger har 
haft stor indflydelse på A. P. og hans skibs-
aktiviteter. 

Endelig ses den 24 år ældre kvaseskipper 
og senere købmand i Svaneke Mogens 
Madsen Smidt at have haft samarbejde med 

Notits fra Bornholms Tidende den 27. april 1889. 
Notitsen beskriver, hvor man må hente grus på 
fiskerlejets område. Prisen var 16 øre pr. læs 
groft grus og 33 øre for fint. Notitsen er typisk for 
de meddelelser A. P. Hansen udsendte som for-
mand for fiskerlejet.

Model af A. P. Hansens første kvase, Andrine Margrethe. Udført af Harding Nielsen, Listed. 
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dannet til en fi skedam, der havde forbin-
delse til havet. Herved kunne fi skene trans-
porteres levende over lange afstande. Op-
fi ndelsen af fi skekvasen tilskrives inspektør 
Niels Birch fra Frederiks Stenbrud i Nexø, 
der i 1758 byggede den første kvase til at 
transportere levende torsk fra Bornholm til 
København. På det tidspunkt voksede Kø-
benhavns befolkning meget, og der var op 
gennem 1800-tallet et stadig stigende behov 
for friske madvarer, som ikke kunne dæk-
kes lokalt. 

Over årene voksede kvasernes antal, og 
de søgte efterhånden videre ud end blot at 
transportere torsk fra Østersøen til Køben-
havn. De begyndte derfor at transportere 
fi sk fra Kattegat og de indre danske far-
vande, herunder især rødspætter fra Frede-
rikshavn.

Da A. P. i 1851 begyndte at bygge kvaser, 
havde de som type eksisteret i næsten 100 
år. På trods af, at der var mange kvaser 
i området, var kvaserne uden tvivl 
en god forretning for A. P. gen-
nem næsten 40 år. Ellers er det 
vanskeligt at forstå, hvorfor 
han gennem årene fortsatte 
med at bygge en ny kvase ca. 
hvert 5-6 år. 

Kvaserne blev som alle an-
dre sejlskibe større og større 
gennem årene, og fra 1870-
1875 begyndte man at bygge de 
noget større to-mastede galeaser, 
der sejlede bedre og var mere øko-
nomiske end de gamle en-mastede 
jagt-kvaser. A. P. havde fi ngeren på pul-
sen og fulgte med i denne udvikling, idet 
hans kvaser i perioden voksede fra »An-
drine Margrethe«s 16 ¾ tons i 1851 til ga-
leasen »Freya«s 34 tons i 1876. 

Kvasernes rejser og laster

Svaneke Toldvæsen førte i årene 1851-1861 
detaljerede protokoller over ind- og udgå-
ende skibe i Svaneke Havn, hvor de angiver 
både skibenes navne og laster samt besæt-
ningens navne og hyrer. Ser man på A. P.’s 
tre kvaser »Andrine Margrethe«, »Augu-
sta« og »Marie«, der sejlede i denne periode, 
sejlede de typisk med tre søfolk: en kvase-
fører, en matros og en ung kok på 15-18 år. 

Matroserne har typisk tjent 10-18 rigsda-
ler om måneden afhængig af alder og kva-
lifi kationer, mens den unge kok typisk har 
tjent det halve. Kvaseførerens hyre er ikke 
angivet, men man kan forestille sig, at han 
har tjent noget mere end en matros. Derud-
over har han typisk haft andel i kvasen og 

barn i 1856. Man må derfor forestille sig, at 
A. P. i vidt omfang havde personlig og sel-
skabelig kontakt med søfarts- og køb-
mandsspidserne i Svaneke i de år.

Med i alt fem kvaser blev A. P. Danmarks 
største kvasereder i Danmark i 1870’erne. 
Det er en imponerende bedrift af en mand 
fra et lille fi skerleje, der på eget initiativ og 
alene uden megen hjælp udefra fi k bygget 
et ikke helt lille rederi op. Størrelsen sættes 
i perspektiv i en opgørelse i Nationaltiden-

de fra 30. december 1878 om Svanekes 
skibsfart. Her er A. P. nævnt blandt de tre 
største skibsredere ud af i alt 32 skibsejere 
i Svaneke, kun overgået af Hans og Mogens 
Smidt.  

Hvad var en kvase? 

Kvaser, fi skekvaser eller handelskvaser 
som de også kaldes, var sejlskibe, typisk en 
en-mastet jagt, hvor lastrummet var om-

Nexø Havn ca. 1882-1883. I forgrunden Skonnert »Sandrine«, kapt. Karlsen. Skonnert »Wilhelmine«, 
kapt. A. P. Caspersen. Agterenden af S/S »Erna«, kapt. Davidsen. Næste række fra venstre Bark 
»Josefa«, kapt. I. M. Dam. Brig »Nexø«, kapt. H. Lau. Brig »Allianz«, kapt. Thulsen. Kvase »Freya«, 
kapt. J. P. Dahl. Skonnert »Marie«, kapt. P. Olsen. 3/m Skonnert »Margrethe«, kapt. Aakjær. Bark 
»Lovisa«, kapt. Larsen. Foto Johan Hansen, Nexø. Bornholms Museum.

Da A. P. i 1851 begyndte at bygge kvaser, 
havde de som type eksisteret i næsten 100 
år. På trods af, at der var mange kvaser 
i området, var kvaserne uden tvivl 
en god forretning for A. P. gen-
nem næsten 40 år. Ellers er det 
vanskeligt at forstå, hvorfor 

1875 begyndte man at bygge de 
noget større to-mastede galeaser, 
der sejlede bedre og var mere øko-
nomiske end de gamle en-mastede 
jagt-kvaser. A. P. havde fi ngeren på pul-
sen og fulgte med i denne udvikling, idet 
hans kvaser i perioden voksede fra »An- Platte i »Fiskeri-erhvervsserien«, Tove Svend-

sen, 1977. Platten er den eneste kendte illustra-
tion af A. P.’s kvase »Nicoline«. Ukendt forlæg.
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A. P.’s kvaseførere og 
familien Clausen

Der er intet der tyder på, at A. P. selv har 
sejlet med sine kvaser. Han har dermed haft 
kvaserne for at tjene penge. Og skulle det 
blive en succes har det været helt afgørende 
at have dygtige søfolk og ikke mindst en 
dygtig kvasefører. Kvaseføreren stod ikke 
alene for at sejle skibet, men det var også 
ham, der indgik handlerne med opkøb af 
fi sk fra fi skerne og salg af fi skene i Køben-
havn. Dermed skulle en god skibsfører 
være både en god sømand og en god han-
delsmand. Og det har været helt afgørende, 
at der har været et godt samarbejde og til-
lidsforhold mellem kvaseføreren og ejeren.

Traditionelt fandtes der mange dygtige 
sø- og handelsfolk i området, og A. P. fandt 
mange af sine kvaseførere i Aarsdale. Især 

en familie skiller sig ud. Samarbejdet med 
Clausen slægten fra Aarsdale begyndte al-
lerede i 1851, hvor den jævnaldrende Niels 
Michael Clausen som nævnt blev fører og 
medejer af A. P.’s første kvase »Andrine 
Margrethe«. Samarbejdet med slægten fort-
satte helt til A. P.’s død i 1889. Over disse 39 
år var i alt otte af Clausen slægten kvasefø-
rere for A. P.

Eskild Pedersen – almisselem 
og kvasefører

En af A. P.’s kvaseførere var helt særlig, 
nemlig hans plejebarn Eskild Pedersen. 
Eskild blev født i 1834 som søn af fi sker 
Peder Pedersen i Listed. Her voksede han 
op med i hvert fald fi re søskende, Signe, 
Poul, Ole og Peder. Imidlertid døde hans 
mor den 5. februar 1836 som 40-årig og 

har formentlig også, som skibsførerne på de 
store sejlskibe, fået en mindre andel i kva-
sens omsætning. Det har derfor været et 
relativt lukrativt job at være kvasefører. 

Fra 1855 kan man benytte avisernes hav-
nelister om ud- og indgående skibe. Da alle 
transporter af levende fi sk gik til Køben-
havn, er især aviserne fra København vigti-
ge kilder. For kvasen »Andrine Margrethe« 
er der fundet optegnelser om i alt 42 rejser i 
årene 1855-1884. Det er i sig selv næppe ud-
tømmende, idet vi ved fra andre kilder, at 
kvaserne har foretaget op til 10 rejser om 
året. Men det giver da et indblik i sejladsen.

I 1850’erne og 1860’erne blev fi skene ty-
pisk købt i Frederikshavn eller Kattegat-
området og transporteret til København. På 
to ture er det angivet, at der blev sejlet med 
rødspætter. Enkelte efterårsture har dog 
gået fra Lillebælt. Alle ture gik til Køben-
havn, og i ingen tilfælde ses retursejlads 
med andet end ballast. I disse år lagde kva-
serne til ved Knippelsbro i Københavns 

Havn, der har været centrum for kvase-
handlen i København. Selvom der også ses 
optegnelser om rejser fra Bornholm er det 
indtrykket, at langt de fl este sejladser gik 
nordpå, og at »Andrine Margrethe« derfor 
kun lejlighedsvis kom til Bornholm.

Kvasen »Augusta« blev bygget i 1856, og 
der er fundet optegnelser for i alt 32 rejser 
med et hul i årene 1865-1881, og den følger 
samme sejlmønster som »Andrine Margre-
the«. Kvaserne »Marie« fra 1860 og »Nico-
line« fra 1868 er vanskeligere at fi nde i avi-
serne, idet rigtig mange skibe har haft Ma-
rie eller Nicoline som en del af deres navn. 
Kun henholdsvis 9 og 21 rejser er fundet, og 
de følger igen samme sejlmønster.

Om A. P.’s sidste og største kvase »Freya« 
fra 1876 er fundet i alt 37 optegnelser, hvor-
af en stor del efter A. P.’s død i 1889. Også 
den fulgte i store træk sejlmønstret for de 
øvrige kvaser, dog synes der at være en 
større andel af rejser fra Bornholm end for 
de øvrige kvaser.

Den 3-mastede skonnert »Margrethe«, fører J. P. Dahl. Maleri fra Bornholms Museum. 

Skibe fra hele Skandinavien – også fra Bornholm – lagde til ved Børsen i København og solgte deres 
varer til købmænd og grossister. Stereoskopbilledet er et af de tidligste fotografi er af det travle liv ved 
Børsen. Foto Georg E. Hansen, København, 1860’erne. Foto tilhører Peter Randløv.  
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hans far 12 dage senere som 52-årig. Det 
virker i dag meget dramatisk, men desvær-
re oplyser kirkebogen intet om årsagerne til 
de to dødsfald så hurtigt efter hinanden. 
Eskild var da to år, og han måtte derfor i 
pleje.

I 1845 kom Eskild Pedersen til familien 
på Listedgård som almisselem, det vil sige 
på offentlig forsørgelse. Her fortsatte han 
som tjenestedreng, og fra februar 1852 sej-
lede Eskild med A. P.’s kvase »Andrine 
Margrethe« som 17-årig kok. I 1854 blev 
Eskild matros på samme kvase. Helt usæd-
vanligt blev Eskild som 20-årig i august 
1855 kvasefører af A. P.’s da helt nybyggede 
kvase »Augusta«. Det var en meget ung al-
der for en kvasefører, men siger vel noget 
om A. P. og hans tætte forhold til sin fami-
lie, som i dette tilfælde også har omfattet 
plejebarnet Eskild. Eskild ejede desuden 1/6 
af »Augusta«.

Eskilds liv endte dog meget brat og sør-
geligt i Grenå. Her blev han gift i december 
1860 med den da 22-årige Johanne Chri-
stensen. Men allerede i september 1863 om-
kom Eskild ved en ulykke ca. 10 km syd for 
Grenå. I Grenå kirkebog står at læse om 
den 17. september 1863: »Forulykket ved at 
kuldsejle i en storm under Glatved Str.«. 
Eskild blev aldrig fundet og blev aldrig be-
gravet. 

Eskilds tilknytning til A. P. og Listedgård 
blev altså livslang. I mere end 15 år boede 
Eskild på Listedgård, og han sejlede mere 
end 10 år på A. P.’s kvaser. Den lange til-
knytning må betyde, at Eskild har følt sig 
godt behandlet af familien på Listedgård. 
Ellers ville han næppe være vendt tilbage 
igen og igen.

Omsorgen for Eskild gennem årene om-
fattede ikke alene Eskild selv, men også 

hans brødre Ole og Peder, der begge boede 
på Listedgård som logerende sømænd i 
1860. Peder Pedersen fortsatte samarbejdet 
med A. P., blandt andet som kvasefører for 
den da nybyggede kvase »Marie« fra 1860 
indtil slutningen af 1870’erne.

Det hårde liv til søs

I aviserne kan man også finde optegnelser 
om det hårde liv til søs på sejlskibene. Om 
kvasen »Freya«’s sejlads i en vinterstorm i 
1897 beretter Middelfart Avis (citeret fra 
Århus Stiftstidende den 27. januar med mo-
derne retskrivning):

»... i lørdags aftes og søndags morges ind-
kom kvaserne »Ingeborg« af Assens og 
»Freya« af Nexø meget stærkt overisede, 
efter at have holdt søen under stormen. 
Kvaserne, som ... var på rejse til København 
med torsk var ... nået ud i Kattegat, 3 mil 
forbi Sjællands Odde (ved fyrskibet 
Schultz’s grund), da de blev overrasket af 
den hårde storm fra nordøst, som tvang 
dem til at vende om, også fordi snetykning 
og is på takkelage og skib umuliggjorde 
manøvrering. ... Fredag eftermiddag fik 
kvaserne land i sigte og troede, det var ind-
løbet til Isefjorden, men det viste sig at 
være Sjællands Odde, og da de ikke kunne 
klare revet, tog de en rask beslutning og 
holdt efter Snekkeløbet, men da vejret 
imidlertid umuliggjorde nogen bestemt 
kurs, måtte det gå på lykke og fromme. Ski-
bene stødte på grundene nogle gange, men 
slap dog alligevel over, bårne af de høje 
søer, hvorefter der stredes ad Nekselø til, 
hvor de heldigvis turde ankre. Besætnin-
gerne udtalte, at det er den drøjeste tur, de 
have været på endnu, og de havde opgivet 
nogensinde at komme levende i land.«

Også lasten led overlast, idet ca. 10 % af 
torskene var døde ved ankomsten til Mid-
delfart.

Nyt plejebarn Niels Peter Aakjær  
i 1869

I 1869, da A. P. selv var 50 år, kom et nyt 
plejebarn til Listedgård. Denne gang var 
det dog familie. Det var den 11-årige Niels 
Peter Aakjær fra Aalborg. Han var søn af 
Nicolines fætter, der også hed Niels Peter 
Aakjær. N. P. Aakjær senior var oprindelig 
født i Nexø i 1820, men slog sig som ung 
skibsfører ned i Aalborg. Han omkom i 
Nordsøen efter hans skib, galeasen »So-
phie« forsvandt i 1863. Ikke mange år efter 
i 1869 døde også hans mor, Mette Marie 
Petrea Hansen, og hendes tre forældreløse 
børn måtte i pleje.

Den unge Niels Peter Aakjær, junior kom 
så helt på tværs af Danmark til Listedgård. 
N. P. Aakjær faldt hurtigt til på Listedgård, 
og kom i en tidlig alder ud at sejle. Han faldt 
endda så godt til, at han senere i 1885 blev 
gift med A. P.’s yngste datter Caroline Ma-
rie Hansen, og han blev dermed A. P. Han-
sens anden svigersøn.

Drømmen om de store sejlskibe og 
bygningen af »Margrethe« 

Drømmen om store sejlskibe har uden tvivl 
siddet i A. P. fra barnsben. Dels har han fra 
sin fars gård på Strandstien kunne se de 
store skibe sejle forbi Listed, og dels har 
han senere på Listedgård og hans aktivitet 
som kadrejer, haft mere direkte kontakt 
med den store skibsfart. 

Drømmen om at eje et rigtig stort skib gik 
for alvor i opfyldelse i 1871, hvor et partsre-

deri med A. P. i spidsen byggede den 3-ma-
stede skonnert »Margrethe« af Nexø. Et så 
stort skib kunne næppe bygges i Svaneke, 
og hans skrantende samarbejde med Svane-
kes redere og købmænd gjorde, at han fik 
en ny og større samarbejdspartner i Peter 
Berg fra Nexø. 

Peter Berg havde selv en fortid som skibs-
fører og byggede over årene en betydelig 
rederi- og købmandsvirksomhed op i Nexø. 
Med dette nye samarbejde fik A. P. adgang 
til en ny og større kreds af investorer i sejl-
skibsfarten, et samarbejde, der fortsatte 
indtil A. P.’s død.

Købmand og skibsreder Peter Berg, Nexø. Foto-
graf Georg E. Hansen, Norgesgade 22, Kbh.  
Nexø Museum.
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»Margrethe« var gennem årene et fami-
lieskib, og det blev i hele dets tid på Born-
holm ført af et medlem af familien. 

Der findes rigtig meget materiale fra 
»Margrethe«’s rejser, både afskrifter af for-
retningsbreve afsendt fra hele verden og 
flere regnskabsprotokoller. 

Dermed kan man i stor detalje følge ski-
bet, dets rejser, økonomi samt skibsførernes 
overvejelser om laster og mere personlige 
forhold undervejs. Dette materiale er for 
omfattende til at omtale i denne artikel, og 
det vil blive gennemgået i anden del af hi-
storien om »Listedkongen«. 

Store investeringer og stor rigdom

Indtil 1871 ses A. P. ikke at have stiftet 
gæld. Han havde, som en anden Simon 
Spies, selv været i stand til at betale sine 
kvaser. Men mens en kvase formentlig har 

kostet omkring 5.000 kr., hvilket er omtrent 
den pris som angives for bygningen af en 
jagt på samme størrelse, så har bygningen 
af en 3-mastet skonnert haft en helt anden 
størrelsesorden. I 1870 tog A. P. derfor prio-
ritetsgæld i Listedgård på 9.200 kr., og igen 
i 1871 måtte han låne yderligere 1.000 kr., 
for at dække sin andel på 7/16 part af »Mar-
grethe«. Her måtte hans svoger Hans Jen-
sen Dahl kautionere for lånet.

På trods af den stigende gæld fortsatte A. 
P. at udleve sin drøm med nye investeringer 
med 1/10 andel i briggen »Trois Frère«, som 
blev indkøbt af Peter Berg efter den stran-
dede ved Christiansø under den store 
stormflod i november 1872. I 1876 fulgte så 
bygningen af A. P.’s sidste kvase, galeasen 
»Freya«, og året efter indkøbte Peter Berg 
den store bark »Elene« fra USA. Den fik 
svigersønnen Jens Pedersen Dahl at føre, 
og sønnen Niels Peter Hansen overtog så 

Gældsbevis fra 1871 (forsiden), hvor A. P. Hansen lånte 1.000 kr. til bygningen af familieskibet »Margre-
the«. Lånet blev kautioneret af svogeren Hans Jensen Dahl.

Koloreret postkort af skibe i Svaneke Havn fra omkring 1905. Privateje.
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Svaneke i 1886. Han har næppe kunne låne 
mere hos banker og kreditforeninger.

Alt dette satte sine tydelige spor i A. P.’s 
formue, der tog en voldsom nedtur, især ef-
ter 1883. Formuen svandt ind til en brøkdel 
af dens tidligere størrelse, og ved sin død i 
1889, var A. P. kun den 26. rigeste mand i 
Ibsker. Dog var han fortsat – lige akkurat 
– Listeds rigeste mand.

De sidste år

Selv om de sidste år i slutningen af 1880’ 
erne bød på vanskelige tider for A. P., havde 
han dog Listedgård og fire af sine kvaser, 
der stadig gav en god indtægt og smør på 
brødet. Og han var stadig formand for fi-
skerlejet. Denne store indsats for fiskerlejet 
gav i hans sidste år anledning til en orden, 
formentlig som dannebrogsmand. På foto-
grafiet kan man gennem stoltheden over 
ordenen se hvor træt og plaget A. P. Hansen 
var på dette tidspunkt. Medvirkede til dette 

har uden tvivl også været, at hans trofaste 
kone gennem 44 år, Nicoline døde i 1887. 
Han har heller ikke været helt rask på dette 
tidspunkt, og han led af hjerteproblemer de 
sidste år af sit liv. 

Kort før sin død blev alle hans jordbesid-
delser og Listedgård opgjort og solgt til den 
yngste søn Peter Theodor Hansen for 
25.000 kr. Salgsdokumentet blev under-
skrevet 8. juni 1889 to dage før A. P. døde 
den 10. juni 1889. Ved hans underskrift er 
tilføjet »mfh«, eller »med ført hånd«, hvil-
ket må betyde, at A. P. har været stærkt fy-
sisk svækket på dette tidspunkt. Han havde 
med andre ord udsat salget af Listedgård til 
allersidste øjeblik eller blev måske ligefrem 
tvunget til salget af sine børn. 

De 25.000 kr. fra salget af Listedgård faldt 
på et tørt sted, og ved hans skifte året efter 
blev boet opgjort til kun 5.000 kr. Knud Ha-
rild fortæller om A. P.’s begravelse:

»Som en højt respekteret mand ... og kendt 
og agtet langt udenfor Listeds grænser, var 

»Margrethe«. A. P. købte ¼ part i »Elene«, 
mens Jens Pedersen Dahl som skibsfører 
havde 1/8 part. 

Disse investeringer medførte ny opta-
gelse af gæld: i 1877 2.000 kr. mod sikker-
hed i dampskibsaktier i Østbornholm, i 
1878 to mindre lån mod sikkerhed i nogle 
jordlodder samt et større gældsbevis på 
5.000 kr., som svigersønnen Jens Pedersen 
Dahl måtte kautionere for. I 1879 investe-
rede A. P. 9/32 part i barken »Lovise«, og 
måtte udstede endnu et gældsbevis på 1.000 
kr., som sønnen Niels Peter Hansen kautio-
nerede for. På trods af gældsætningen var 

A. P.’s investeringer en rigtig god forret-
ning. Fra 1871-75 voksede hans formue eks-
plosivt, og han var i 1875 blevet Ibsker 
Sogns syvende rigeste mand, kun overgået 
af de allerrigeste bønder i sognet. 

Økonomisk nedtur i 1880’erne 

1870’erne er blevet kaldt den bornholmske 
sejlskibsfart guldalder. Men tiderne skifte-
de hurtigt. Der blev bygget havne og jern-
baner overalt, hvilket i begyndelsen gav 
meget arbejde til A. P.’s skibe, ikke mindst 
»Margrethe«. Men med den store optimis-
me i disse år blev der bygget alt for meget 
skibskapacitet, specielt af de moderne 
dampskibe, som efterhånden udkonkurre-
rede de traditionelle sejlskibe. 

Og med de mange nye jernbaner blev 
gods i højere og højere grad transporteret 
over land. Dermed faldt fragtraterne til søs 
betydeligt, og sønnen Niels Peter beklagede 
sig i sine breve hjem til sin far jævnligt over 
den manglende rentabilitet i »Margrethe«’s 
økonomi. Han og A. P. selv mente dog, at 
løsningen lå i endnu større sejlskibe, mens 
de helt overså dampskibenes muligheder.

Resultatet blev, at der til Niels Peter Han-
sen blev indkøbt den store bark »Rialto«  
fra USA i 1883, hvorefter »Margrethe«  
blev overtaget af svigersønnen Niels Peter 
Aakjær. A. P. havde på dette tidspunkt ikke 
flere økonomiske kræfter. 

Så barken blev indkøbt uden A. P.’s inve-
steringer og under ledelse af M. Juul i Sva-
neke. Da to af A. P.’s skibe led forlis, »Trois 
Frère« i 1883 og »Elene« i 1885, blev A. P.’s 
økonomiske situation kritisk på grund af den 
store gældsætning. Kvasen »Marie« blev 
solgt i 1883, og han måtte optage et – om end 
mindre – privat lån hos fuldmægtig Høst i 

Fotografi fra 1888-1889 af A. P. Hansen med sin 
fortjenstmedalje. Foto J. Hansen, Nexø.

Kaffeselskab på Listedgård omkring 1900. A. P. Hansens søn Th. Hansen sidder ned til venstre i lyst 
tøj, og hans kone, Louise Hansen står og skænker kaffe til gæsterne. Foto Valdemar Myhre.
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A. P. Hansens arv til sine børn og sviger-
børn var således ikke så meget penge, men 
nok så meget, at han fik dem sat ordentligt i 
vej. Fortællingen om A. P. gennemsyres af 
en stærk familiefølelse og en lyst og evne til 
at give børnene det bedste. Han byggede 
kvasen »Augusta«, som plejebarnet Eskild 
Pedersen fik at føre, han byggede det største 
skib bygget i Nexø, den 3-mastede skonnert 
»Margrethe« som først hans svigersøn Dahl 
fik at føre, senere hans søn Niels Peter og 
svigersønnen Aakjær. Han tog initiativ til 
indkøb af Nexøs største skib, barken »Ele-
ne«, som Dahl fik at føre, og han overgav 
kort før sin død Listedgård til sin yngste søn 
Th. Hansen.

Til slut en sjov historie om A. P., der gik 
landet rundt, her gengivet af Aarhus Stifts-
tidende den 30. september 1884:

 »Particulier A. P. Hansen i Listed er, ifølge 
»Bornh. Av.«, i besiddelse af en bækørred, 
som i godt og vel en snes år har haft ophold 
i en åben brønd i gården, Når der kastes 
brødsmuler eller lignende i brønden, kom-
mer fisken straks til syne og snapper foderet, 

hvorefter den forsvinder, for straks efter at 
vise sig i vandskorpen, ventende på mere 
føde. Fisken, der var ganske lille, da den blev 
sluppen i brønden, har nu antaget en vægt af 
8-10 pund, og er særdeles livlig. En mindre 
udgave af samme fiskerace, som for et årstid 
siden blev sluppen i samme brønd, befinder 
sig ligeledes vel i sit fængsel.« 

Kilder: 
 Svaneke Toldkammer (Rigsarkivet): 
  -  Skibsregistreringsprotokoller (1851-1893)
  -  Brændevinsopmålingsprotokol (1851-1882)
  -  Register over kadrejerbåde (1846-1889)
  - Fortegnelse over ind- og udgående skibe i Svaneke 

(1854-1892)
 Ibsker sognerådsprotokoller fra 1842 og frem (Ø-arkivet i 

Rønne)
 Realregistre, skøde- og panteprotokoller for Listed, Øster her-

red (Arkivalieronline.dk)
 Digitaliserede aviser på nettet. http://www2.statsbiblioteket.

dk/mediestream/, Statsbiblioteket i Aarhus.

Trykte kilder:
 Salchow: Militærbeskrivelse over øen Bornholm (Bornholms 

historiske Samfund, 1954) s. 19
 Listedgård: »Historiske huse i Listed«, Nationalmuseet og 

Bornholms Museum, 1981, s. 55-58
 Knud Harild: »Svaneke. Handel – Søfart – Skibsbygning«, 

Poul M. Sonne, 2000, s. 110-116.

tilstrømningen til begravelsen overvælden-
de; det fortælles, at følget af hestevogne, 
uden ophold strakte sig fra Listed til Sct. Ibs 
Kirke, hvor begravelsen fandt sted den 15. 
juni 1889.« Gravstedet havde A. P. købt for 
100 år.

Hvad blev der af børnene?

A. P. efterlod sig fire børn, der alle var kom-
met rigtig godt i vej. Den ældste datter, An-
drine Margrethe, var gift med Jens Pedersen 
Dahl, der gennem mange år var skibsfører 
for A. P.’s skibe. Han overtog efter A. P.’s 
død hans rederi, eller hvad der var tilbage af 
det foruden de skibsanparter, han selv havde 
købt gennem årene. Kvasen »Nicoline« blev 
solgt i 1894, mens J. P. Dahl beholdt anpar-
terne i galeasen »Freya« og familieskibet 
»Margrethe«, som han førte til sin død i 
1897. Herefter blev også de skibe solgt som 
de sidste af familiens investeringer i sejl-
skibsfarten.

Den ældste søn, Niels Peter Hansen, op-
gav allerede skibsførerjobbet i 1887, hvor 
han fik tilbudt at overtage sine svigerforæl-
dres proprietærgård, Nørregård i Ibsker. Her 
drev han med stor energi et stort landbrug 
og var med til at stifte brugsforeningen og 
banken i Svaneke. Den yngste datter, Marie 
Caroline, var gift med Niels Peter Aakjær, 
der også i en periode var skibsfører for 
»Margrethe«. Hans helbred var dog ikke det 
bedste, og han valgte at gå i land i 1891 in-
den for fyrvæsenet. Han kom senere til 
Bornholm og endte sit liv i 1912 som fyrme-
ster for Dueodde fyr.

Den yngste søn, Peter Theodor Hansen, 
overtog som nævnt Listedgård for 25.000 kr. 
En stor del af denne sum bestod i, at han 
måtte overtage gårdens gæld, som dog blev 

afdraget over årene. Th. Hansen overtog 
også formandsjobbet for fiskerlejet i nogle 
år, og han drev stort set Listedgård uændret 
indtil 1914, hvor han solgte gården og flyt-
tede til Møllebakken i Svaneke. Th. Hansen 
blev gift med Louise Myhre, en søster til 
den kendte fotograf, Valdemar Myhre fra 
Svaneke. Han fotograferede gerne i området 
og var årsagen til de mange fotografier af 
Listedgård fra 1900-1910.

Epilog – hvordan var A. P. egentlig? 

Vi ved meget lidt om A. P.’s personlighed, 
og vi har ingen optegnelser eller breve fra A. 
P. selv, der kunne fortælle noget om hans 
menneskelige egenskaber. Var han nem af 
omgås, har han været sjov, underholdende, 
kedelig, hidsig eller nøjeregnende? Vi ved 
det ikke. A. P. er flere steder omtalt som 
driftig. Og det er der ingen tvivl om, at han 
var. Allerede fra tidligt i sit liv opkøbte han 
gårde og jord, byggede en ny gård, byggede 
kvaser og senere også store sejlskibe. Så han 
har været rigtig god til at se og udnytte nye 
muligheder, og han må også have været me-
get flittig i sit arbejde. Og så har han haft et 
udpræget handelstalent, uden hvilket det 
ikke ville have været muligt at lykkes med 
de mange relativt store projekter.

Hans tilnavn Listedkongen signalerer 
flere ting. Både magt og en vis egenrådig-
hed, men også en man kunne respektere og 
se op til. Respekten fra omgivelserne er 
åbenlys, og han må desuden have været re-
lativt populær i Listed og omegn. Egenrå-
digheden ses også i, at han ikke tilpassede 
sig tiden med dampskibe og industri, men at 
han stædigt holdt fast ved de gamle tider til 
sin død. Også selv om det kostede ham det 
meste af hans formue.

Listedgård sommer 2008. Foto Peter Aakjær.
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Degnegaard har ikke altid været en almin-
delig gård. Den har været degnens bolig. 
Der har været skole og brugs. Og der er ble-
vet holdt katolsk messe for polske landar-
bejdere. Den kom først i privateje i 1918. 
Den har aldrig haft et gårdnummer, men 
har matrikelnummer nr. 4. Gårdens navn 
henviser til, at det tidligere var degnens bo-
lig, og at den tilhørte kommunen.  

Tiden før familien Brandt

Flere steder fungerede degnen, eller andre 
med lidt boglig viden, som undervisere for 
børn og unge ude på gårdene om vinteren. 
Sådan har det formentlig også været i Bo-
dilsker. Ifølge Sjællands Stifts Degnehisto-
rier havde der siden 1688 været otte degne 
i Bodilsker. Degnen Samuel Prahl, som 
kom i 1788, blev den sidste under den gam-
le ordning. Han døde 7. august 1819, og der 
var i mellemtiden kommet en lov om under-

visningspligt i 1814. Hvornår det blev be-
sluttet at oprette en skole på Degnegaard, 
ved vi ikke, men på et tidspunkt blev der 
bygget tre fag til stuehuset i den østre ende. 
Her blev indrettet skolestue med skorsten  

Annemari Brandt blev gift med Verner Brandt 
og kom til Degnegaard i 1966. »Jeg blev straks 
meget fascineret af gårdens specielle historie 
og historierne om de personligheder, der  
har haft tilknytning til Degnegaard. Jeg har 
altid interesseret mig for historie og har altid 
snakket meget med min svigerfar, Hans  
Peter Brandt. Han kom hver dag og hjalp os 
de første år vi havde gården. Han kom også en 
dag med en meget stor cigarkasse med skøder 
og andre dokumenter fra det tidsrum, hvor 
gården har været i familiens eje. Derudover 
har jeg fået breve og barndomsberetninger  
fra flere af de gamle onkler og tanter. Alt dette 
har jeg her forsøgt at formidle.« 

Historien om Degnegaard 
i Bodilsker

Af Annemari Brandt

Degnegaard i Bodilsker i 2003 efter flere om- og tilbygninger. Foto Kruses Luftfoto. Hvor intet andet 
er nævnt er billederne i artiklen i privateje. 
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ren ikke må fjerne eller bortskaffe buske og 
træer fra haven. Det nævnes endvidere, at 
der er et opmuret væksthus med glastag op 
ad sydmuren på stuehuset. Degneparret fik 
en datter og tre sønner. Efter godt 40 år som 
lærer, lod han sig pensionere i 1862. Ægte-
parret flyttede til deres søn Hans Christian 
Schow på Østre Kirkebogaard. Hans kone 
døde i november 1864 og han i januar 1865. 
De blev begge begravet på kirkegården i 
Bodilsker. Hans gravsten står opad muren 
ved våbenhuset mod øst.

I forbindelse med at Esper Hansen Schow 
skulle gå på pension, blev der udstykket syv 
tønder land fra Degnegaard, øst for gården 
op mod den nuværende Plantagevej. På 
denne udstykning blev der bygget en ny 
skole med lærerbolig. Den nye skole blev 
indviet 6. december 1862 af pastor Agger. 
Der står i forpagtningsbetingelserne: »For-
pagteren forpligtes til at give Skolebørnene 
i Sognets nordre Skole Adgang til Vand i 

Degnegaardens værende Brønd, til de Tider 
da der nemlig har vist sig Mangel paa til-
strækkeligt Drikkevand i den ved nævnte 
Skolebygning anbragte Brønd«.

Ny forpagter

Degnegaard, der nu var på 54 tønder land 
og 3200 kvadratalen og var sat til 4 td. 1 
skp. 2½ album i hartkorn, blev udbudt til 
forpagtning for en periode på 50 år, gæl-
dende fra 1. januar 1863. Der blev afholdt 
auktion på Degnegaard den 9. august 1862, 
da der ikke var kommet tilfredsstillede bud 
ved en foregående auktion den 15. april 
samme år. I den forbindelse blev der afgivet 
to bud. Det første bud lød på 61 tdr.1 skp. af 
Mogens Jensen fra Nexø. Det andet bud lød 
på 61 tdr. 2 skp. af Peter Matias Jørgensen 
fra Bodilsker. Mogens Jensen havde som 
kautionist: Andeus Jensen på Væggeløse-
gaard i Bodilsker. Peter Matias Jørgensen 

til opvarmning og en forstue til børnenes 
tøj.

Der blev ansat en seminarieuddannet læ-
rer. Det blev Esper Hansen Schow. Han var 
født på Præstegårds grund i Klemensker 
1798. Da kirkebogen er brændt, kan hans 
dåb ikke findes, men der er optegnelser om, 
at han som 17-årig blev konfirmeret 3. ok-
tober i 1813. Det vides ikke på hvilket semi-
narium han var uddannet, måske i Nylars 
Præstegård. Der er ikke lister over alle ele-
ver i de år seminariet fungerede, men han 
blev 7. oktober 1820 viet i Nylars Kirke til 
Christine Marie Hintze, som var født i nær-
heden, på 24. selvejergårds fortov. Ved vi-
elsen blev han benævnt som lærer og kirke-
sanger i Bodilsker.

Han var ikke alene lærer, han var også 
landmand. Han drev gården godt. I Born-
holmske Samlinger 1958 s. 27 står der, at 
han var foregangsmand, idet han anskaffe-
de flere nye redskaber til gården. Således en 
svingplov i 1827, som han skrev om i Born-
holms Avis, hvor han tilbød alle interesse-
rede at melde sig, for at få flere oplysninger. 
Han var også meget interesseret i havebrug. 
Han blev i Bornholmske Samlinger i 1955 
omtalt i en artikel af havearkitekt Johannes 
Trolle, som i en amtsbeskrivelse om haver-
ne på Bornholm i 1839 havde læst om 
Schow: »Degnen i Bolsker Hr. Schow er 
ogsaa en flittig og god Havedyrker, og han 
fortjente vistnok Understøttelse til at virke 
paa Havekulturen ved at kunne give Under-
visning, at gjøre Anlæg af Planteskole, føre 
Frøhandel o.s.fr.«. 

Tante Astrid, som blev født på Degne-
gaard i 1897, har fortalt, at der i hendes 
barndom var både et platan- og et akacietræ 
i haven. Der står også i betingelserne for 
forpagtningen af Degnegaard, at forpagte-

»Degnen Schow«. Kirkesanger og skolelærer 
Schow, født 16. okt. 1798 død 16. jan. 1865. 
Esper Hansen Schow var lærer på Degnegaard i 
ca. 43 år. Affotografering af ældre visitkortbille-
de af Bendt Kjøller.

Nordre Skole blev bygget i 1882 på en udstykning fra Degnegaard. Foto Sylvest Jensen.

E.H. Schows gravsten opad østmuren på våben-
huset ved Bodils Kirke.



ANNEMARI BRANDT HISTORIEN OM DEGNEGAARD I BODILSKER

54 55

havde som kautionist sin far Jørgen Peder-
sen, boende på 1. slg. gr. i Bodilsker, tidli-
gere Juelsgaard. Udover kautionist skulle 
der stilles sikkerhed i Kongelige Obligatio-
ner eller andre anerkendte aktiver. Efterføl-
gende skulle obligationer/aktiver opbevares 
i sogneforstanderskabets varetægt. Dog 
skulle forpagteren have udbyttet udbetalt.

Peter Matias Jørgensen fik forpagtnin-
gen. Han var født 4. januar 1834 på 14. slg. 
gr. i Poulsker. Hans familie flyttede senere 
til Bodilsker, hvor han blev konfirmeret i 
1848. Han blev viet til Cecilie Margrethe 
Jensen i Bodils Kirke 5. december 1862. 
Cecilie Margrethe var datter af Mikkel Jen-
sen på Østre Slamragaard i Bodilsker. De-
res fædre stod som vidner ved vielsen, hans 
far med ført pen. Efter at Cecilie Margrethe 
og Peter Matias Jørgensen havde overtaget 
Degnegaard, fik de to piger og tre drenge, 

inden de i 1876 valgte at overdrage forpagt-
ningen til Peter Hansen Brandt, som ejede 
Gadeby Mølle. Til gengæld overtog Peder 
Matias Jørgensen møllen. Her blev deres 
yngste født i 1878. Cecilie Margrethe døde 
allerede i november 1887, kun 52 år gam-
mel. Peder Matias døde pludseligt i januar 
1889, kun 55 år gammel. De er begge begra-
vet på Bodilsker Kirkegård. Deres grav-
stene er fredet, de står ved en rødtjørn, syd-
øst for våbenhuset.

Peter Hansen Brandt

Peter Hansen Brandt blev født 30. maj 1850 
på Egesgaard  i Bodilsker, som søn af Ca-
roline Dorthea Hansen og Anders Peter 
Brandt. Hans far, Anders Peter Brandt blev 
født i 1819 på Østre Kællingebygaard i Pe-
dersker, og moderen, Caroline Dorthea 
Hansen, i 1825 på Vestre Slamragaard i Bo-
dilsker. Hun kom som fireårig i pleje på 
Egesgaard hos sin mormor, Karen Kirstine 
Larsdatter, som boede på aftægt hos sin 
datter og svigersøn. Efter mormorens død i 

Gadeby Mølle som den oprindelig så ud, senere 
blev den kalket hvid. Den blev revet ned engang i 
1960’erne. Foto Th. Jørgensen, BM. Peter Hansen Brandts aftale om forpagtning 1876. 

Familien Jørgensens gravsten – som er fredet – 
står samlet ved kirken i Bodilsker. 
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1835 opholdt hun sig fortsat hos sin moster 
Martha Katrine og onkel Lars Andersen på 
Egesgaard. Da de var barnløse blev hun  
betragtet som deres datter, og da hun blev 
gift med Anders Peter Brandt 30. juli 1847, 
overtog de gården.

Peter blev født som den ældste af tre sø-
skende. Martine Kristine blev født i 1855, 
Jochum Laurits blev født i 1857. Peters far, 
Anders Peter Brandt, var meget optaget af 
alt nyt, både landbrugsfagligt og de ånde-
lige strømninger, der var på den tid. Han 
var tilhænger af pastor P. C. Trandberg, som 
fik lov til at holde møder i laden og i skoven 
på Egesgaard. Anders Peter var også vinter-
bader. Han badede i Øle å. Det var efter et 
sådant bad han kom syg hjem og døde plud-
seligt 20. april 1870 kun 50½ år gammel.

Peters søster, Kristine Brandt, skrev i Jul 
på Bornholm 1955 om sin barndom på 
Egesgaard. Her nævnte hun ikke sin ældste 
bror Peter. Det kan måske skyldes, at han 

var fem år ældre end hende, og at han ikke 
boede hjemme i sin barndom. Han boede 
hos sin onkel og tante på Brandsgaard i  
Aaker for at gå i skole på Hegnede Skole 
hos lærer Dam, der var kendt som en dygtig 
lærer. Det var på pastor P. C. Tranbergs op-
fordring, at Peter kom i skole i Aaker, og 
senere på højskole i Dalum hos Kresten 
Kold i vinteren 1867-1868. Senere var Peter 
soldat på Kastellet i København. 

I 1874 købte Peter Gadeby Mølle, som lå 
på lejet jord fra Gadebygaard. Den solgte 
han til Peder Matias Jørgensen, da han 
overtog dennes forpagtning af Degnegaard. 
Forpagtningsafgiften udgjorde 61 tdr. 2skp. 
byg efter kapiteltaksten, første gang 11. juni 
1876. Peter og Magdalene blev viet i Nexø 
Kirke 15. april 1877. Magdalene Christiane 
Kofoed var født 4. oktober 1858 i Store 
Kongensgade i København, og blev døbt i 
Vor Frelser Kirke. Hendes søster, Antoi-
nette Juliane, blev født i 1861. Deres far, 

Egesgaard, 6. slgd., Bodilsker. Peter Brandts fødehjem. Gården blev revet ned ca. 2010. Foto Frithjof Ipsen. Degnegaard ca. 1900, som den så ud da der blev indrettet udsalgssted for sognets brugsforening på gården. 

Peters Brandts forældre, Caroline Dorthea og Anders Peter Brandt. Ukendt fotograf.   
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viet i 1900. Alle disse opgaver var Peter 
Brandt blandet ind i, i mere eller mindre 
grad. I 1890 var der planer om at sognekir-
ken skulle rives ned, da man mente, at der 
var fare for at den ville falde sammen. Der 
var en personkreds, som havde planer om, 
at der skulle bygges en ny kirke syd for lan-
devejen. Man havde ønsker om, at Mathias 
Andreas Bidstrup skulle bygge den nye 
kirke, som han havde gjort i Vestermarie, 
Rø og Gudhjem. Sammen med mange an-
dre blandede Peter Brandt sig, selv om han 
slet ikke var kirkegænger eller interesseret 
i kristendom. Det endte med at Bidstrup 
restaurerede den gamle kirke og byggede 
nordfløjen til kirkeskibet. Den blev indviet 
i 1911.

Men det projekt, som Peter var med i, og 
som også berørte hans familie, var brugs-
foreningen. Ved et møde på friskolen i som-

meren 1888 besluttede man at oprette en 
brugsforening. Man valgte en bestyrelse 
med Thor Kofoed på Skovgaard som for-
mand. På spørgsmålet om lokaler og udde-
ler tilbød Peter Brandt, at det kunne være på 
Degnegaard og at hans kone kunne være 
uddeler. Magdalene havde allerede ansvar 
for hus og hjem og seks børn at passe, og 
der kom fire børn til i den tid hun var ud-
deler. Brugsen blev indrettet i hendes væve-
kammer. Her fungerede den fra 1. novem-
ber 1888 indtil sidst i 1899. På generalfor-
samlingen i 1899 blev de to første kvinder 
valgt ind i bestyrelsen. Det var Johanne 
Larsen fra Gadebygaard og Magdalene 
Brandt. Det var meget usædvanligt, at kvin-
der blev valgt, set i lyset af, at det var 16 år 
før kvinderne fik valgret.

Peter Brandt var meget historisk interes-
seret. Han var meddeler til Dansk Folke-

Bendt Kjøller Kofoed, blev født 7. april 
1819, på Store Engegaard i Bodilsker. Han 
var skibsfører på en skonnert, der sejlede  
på England, Kanaløerne og de Baltiske 
lande. Hendes mor, Petra Amalie Møller, 
var født 26. oktober 1829 i Hjørnegade i 
Nexø, som datter af skibsfører og købmand 
Bærild Hansen Møller og Magdalene Pe-
dersdatter. Da Bendt Kjøller blev syg, flyt-
tede familien hjem til Grønnegade i Nexø. 
Her døde han 1. februar 1862, da Magda-
lene og hendes søster kun var hhv. tre og et 
år gamle. Deres mor giftede sig igen med 
avlsbruger og købmand Jens Michel Holm. 
Han havde en datter, der var sindslidende. 

De fik sammen endnu en datter, hun var 
evnesvag. Derfor var Magdalenes barndom 
nok ikke særlig munter, men hun havde 
gået i en god skole og havde lært at bestille 
noget.

Det har været en stor opgave Magdalene 
gik ind til, da hun som nitten årig giftede 
sig med Peter. Han var otte år ældre end 
hende og ikke særlig interesseret i landbru-
get. Men Magdalene var dygtig og flittig. 
Hun tog ansvar og fik det til at fungere. Den 
første udfordring kom, da Peters yngre bror 
Jochum blev gift i 1880 og deres mor skulle 
bo på aftægt. Det gik slet ikke, de to kvin-
der gik ikke godt i spænd. Caroline havde 
nok aldrig lært at være arbejdsom, men var 
til gengæld god til at kommandere. Derfor 
blev der på Degnegaard indrettet en lille 
lejlighed i den gamle skolestue. Her kom 
hun til at bo sammen med sin egen tjeneste-
pige til sin død 1. oktober 1892. I folketæl-
lingen for 1890 er der nævnt en bolig nr. to 
på Degnegaard, og dens beboere var Caro-
line Dorthea Brandt og hendes pige Enge-
line Kathrine Funch.                                            

Peter var meget optaget af alle mulige 
samfundsforhold og engagerede sig i man-
ge forskellige sager. Ifølge Bornholms Ti-
dende kom han i sognerådet 3. januar 1883. 
Han blev sognerådsformand først i 1891 
som konstitueret i et år og ved et møde 7. 
januar 1892 blev han valgt som formand. 
Denne stilling havde han indtil 1894, hvor 
han udtrådte af sognerådet. Der skete en 
meget stor udvikling i sognet på den tid. 
Der blev oprettet mejeri i 1887, friskole i 
1889 og sygekasse i 1884. Bodilsker Plan-
tage blev tilplantet i disse år. Der blev af-
holdt en stor fest i 1893, da plantagen var 
færdig. Jernbanen Rønne-Nexø blev også 
lagt igennem Bodilsker Sogn. Den blev ind-

Magdalene og Peter Brandts brudebillede. Foto 
Johan Hansen, Nexø.

Festen ved afslutningen af Bodilsker Plantages tilplantning 1893. 
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Der var ikke megen selskabelighed på 
Degnegaard, men der kom mange forskel-
lige slags folk ind og snakkede med Peter. 
De fik en enkelt romtoddy. Den slags havde 
Magdalene slet ikke tid til, hun var en me-
get dygtig husmor. Hun bagte, bryggede og 
syltede, foruden at hun vævede meget og 
støbte lys. Hun fik også hver sommer en 
masse gæslinger fra folk i Nexø. De gik på 
kornstubben efter høst og blev fedet op. Til 
jul slagtede hun dem og fik lov til at be-
holde hver sjette. Ofte var det flere end fa-
milien kunne bruge og dem solgte hun. Det 
var et godt tilskud til husholdningen.  Sam-
men med alt dette passede hun Brugsen 
tirsdag, onsdag og lørdag, samt søndag for-
middag til kl. 9. Fra 1878 til 1897 fødte hun 
et barn hvert andet år, ti i alt. Tre piger og 
syv drenge. 

Pigerne blev alle tre gift med landmænd 
og boede alle på den sydøstlige del af Born-
holm. Den ældste af drengene, Bendt, tog 
præliminæreksamen og læste til lærer på 
seminariet i Nexø. Han blev senere ejer af 

et privat gymnasium i Århus. Han købte en 
strandgrund på Balka i 1911, hvor han se-
nere byggede nogle små, simple huse, der 
blev benyttet som sommerlejr. Senere blev 
de brugt, dels af familien og dels til udlej-
ning. Nogle af disse huse findes stadig og 
ejes af hans efterkommere. Den mellemste 
af drengene, Christian, tog også prælimi-
næreksamen i Nexø og lærte forstvæsen 
hos skovridder Brüel i Almindingen. Han 
blev skovfoged i Boller Skovdistrikt ved 
Horsens. De andre fem drenge udvandrede 
til Amerika, hvor de arbejdede dels ved 
landbrug og dels i de store skove ude vestpå 
ved Tacoma. Senere fik de fire af dem deres 
egne farme, mens Frederik derimod kom 

mindesamling. Han skrev flere referater til 
Bornholms Tidende. Han skrev engang et 
indlæg i avisen, hvor han skrev kritisk om 
kapiteltaksten. Det var under Estrups pro-
visoriske regering og ytringsfriheden var 
ikke så stor dengang. Peter blev idømt en 
måneds tugthus, som han sad af i Nexø Ar-
rest. Da det var en sag, der berørte mange 
sogneboere, idet der var mange der var ar-
vefæstebønder, tog de imod ham, da han 
kom ud, og de havde lavet en hyldestsang til 
ham. Den gemte Magdalene væk. Hun syn-
tes ikke om den slags. Hun var mere auto-
ritetstro end Peter.  

I starten af det tyvende århundrede kom 
der mange polske landarbejdere til Born-

holm. Der kom også en til Degnegaard, 
som hed Carol Sibotski. Han arbejdede på 
Degnegaard i længere tid og boede i det, der 
før havde været den gamle bedstemor, Ca-
roline Dorthea Brandts køkken. Det var 
lavet om til et værelse med egen indgang fra 
gården. Hans værelse blev samlingspunkt 
for mange af de andre polakker i sognet. 
Han hjalp dem med praktiske ting, fordi 
han kunne læse og skrive, både polsk og 
dansk. Derfor kunne han hjælpe, hvis de 
følte at de blev snydt. De kom til ham om 
søndagen, og så holdt de andagt. Han havde 
en lille rød bønnebog, som han læste op af, 
medens de andre sad med deres rosenkran-
se. De sang også hjemlandets sange.

Magdalene og Peter Brandt efter de var flyttet til 
»Home«. 

Bendt Brandts strandlejr. Det er Bendt Brandts 
kone Fannie på billedet. Foto Nexø Museum. 

Familien på Degnegaard i 1894. De to yngste af de ti børn blev født i 1895 og 1897. Frederik Brandt 
ses længst til venstre.  



ANNEMARI BRANDT HISTORIEN OM DEGNEGAARD I BODILSKER

62 63

blev viet til (Andrea) Margrethe i Sankt Pe-
ders kirke 25. oktober 1911. Margrethe var 
født 16. maj 1886 på Nørregaard i Nyker (nu 
nedlagt), men hendes forældre, Hans An-
dreas Olsen og Marie Rømer, flyttede til 
Vassegaard i Pedersker, da Margrethe kun 
var et år. (Hverken Margrethe eller Frederik 
brugte deres første fornavn). 

Frederik var meget foretagsom. Han byg-
gede om og til på hele gården og han mo-
derniserede stuehuset og skiftede stråtaget 
ud med cementtegl. Han fik arvefæsteskøde 
på gården i september 1914, og blev selvejer 
i 1918, da loven om afskaffelse af arvefæste 
kom. Han var nok en bedre landmand end 
sin far, men han engagerede sig mindst lige 
så meget i samfundet omkring sig. Han 
kom hurtigt i mejeriets bestyrelse og alle-
rede i 1917 blev han valgt til formand. Her 

var han meget driftig. Han blandede sig 
også i det rent faglige og der blev taget man-
ge nye ting i anvendelse på den tid. I det 
arbejde kom han i forbindelse med Henrik 
Tholstrup, der havde beskæftiget sig med 
osteproduktion. Det kom også til at påvirke 
mejeriets drift. 

Hans nok største fortjeneste blev dog 
kampen mod tuberkulose. Han havde som 
barn oplevet, at en nabodreng, som Degne-
gaardsbørnene kendte godt, døde af tuber-
kulose som 20 årig. Frederiks far havde 
også sikret sig, at børnene kun fik mælk fra 
»Bællakoen«, som var erklæret fri for tuber-
kulose. Frederik arbejdede i Amerika på en 
farm, hvor mandens første kone var død af 
tuberkulose. Han havde derefter giftet sig 
med hendes søster, men hun og de tre små 
piger, der var under ti år var alle syge. Da 

tilbage. Peter havde i 1901 fået arvefæste-
skøde på Degnegaard og udstykket 7 Tdr. 
land i den vestre del af jorden. Da Frederik 
kom hjem blev »Home« bygget som af-
tægtsbolig til Peter og Magdalene. Her bo-
ede de indtil Peter døde 24. januar 1922. 
Magdalene flyttede derefter til Nexø, hvor 
hun boede i Grønnegade indtil sin død 20. 
oktober i 1938.

Frederik Brandt

(Magnus) Frederik blev født 4. juli 1883. 
Efter konfirmationen kom han i lære som 
mejerist på Bodilsker Mejeri. Som 20 årig 
rejste han til Amerika, hvor han, ligesom 
brødrene, arbejdede først på en farm og se-
nere i skovene. De oplevelser, som han 
havde derover har nok haft indvirkning på 
hans senere liv. Efter fem til seks år kom 
han tilbage og overtog Degnegaard. Han 

»Home« der blev bygget i 1911 som aftægtsbolig til Magdalene og Peter Brandt. Foto Sylvest Jensen. 

Degnegaard ca. 1920. Efter Frederik havde skiftet stråtaget ud med teglsten. Foto Frithjof Ipsen. Frederik Brandt da han kom hjem fra USA.



ANNEMARI BRANDT HISTORIEN OM DEGNEGAARD I BODILSKER

64 65

konen blev sengeliggende kom der en nonne 
for at passe hende til hun døde. Nonnen 
sagde til Frederik: »Du skal se at komme 
væk herfra, ellers bliver du også syg. Disse 
små piger vil ikke nå at fylde 15 år, men kan 
du nogensinde gøre noget imod denne syg-
dom, så gør det!« Det gjorde Frederik nu, i 
årene 1923-1928 blev alle køer hos Bodil-
sker Mejeris leverandører fri for tuberkulo-
se. Allerede i 1918 blev det på generalfor-
samlingen besluttet, at alle leverandørernes 
køer skulle turberkulinprøves, ellers kunne 
der ikke leveres mælk til mejeriet. I 1926 
blev Frederik valgt som formand for meje-
riforeningen og nu fortsatte han her sin 
kamp mod tuberkulose. Bornholm blev fri 
for tuberkulose og det arbejde fik han rid-
derkorset for. Det var ikke kun Frederik, der 

arbejdede for dette. Dyrlæge Albrechtsen i 
Aakirkeby havde allerede i 1880’erne været 
fortaler for, at bekæmpelsen skulle være 
mere målrettet, det skete efter at tyskeren 
Robert Koch i 1882 havde identificeret den 
bakterie, der giver tuberkulose. Frederik var 
i 1929 blevet indvalgt i Bodilsker Sogneråd, 
hvor han sad i fire år. Her så han mulighed 
for at lave et sammenarbejde. 

Under arbejdsløsheden i 1930’erne blev 
der plantet pil i Bodilsker Mose. De blev 
brugt til vidjer til smørdritler. Bodilsker 
Mejeri havde, som eneste mejeri på øen, 
eget bødkerværksted, men konkurrencen 
fra fabrikker var for stor. Det var ikke alle 
Frederiks ideer, der lykkedes. Han havde 
set dambrug i Amerika og fik gravet ørred-
damme i Bodilsker Plantage. Han havde 

Mejeribestyrelsen ved Bodilsker mejeri 1937. Fra venstre: Carl Matias Hansen, Gadegaard; H.P. 
Tranberg, Fløjgærdet; mejeribestyrer Knud Hansen; Frederik Brandt, Degnegaard; Christian Hansen, 
Stensebygaard; Henning Nørregaard, Ll. Pilegaard. Foto Kaare Rasmussen. 

Fremstilling af vidjer til smørdritler. Pilene blev dyrket i Bodilsker Mose, der hvor Mosegaarden  
senere blev bygget. 

dog ikke taget højde for, at de kunne ud-
tørre. Han var også i bestyrelsen for Nexø 
og Omegns Bank i mange år, og her opnåe-
de han stor anseelse.

Også privat var han på forkant med ud-
viklingen. Han havde traktor allerede i 
1920. Samme år var han og Margrethe på 
ferietur til Skagen på motorcykel. Det var 
ikke helt almindeligt dengang. Han bygge-
de meget om og meget nyt. Han byggede i 
1927 en kort fløj til stuehuset, ud i haven og 
der blev sat nye vinduer på hele sydsiden. 
Det ændrede stuehusets udseende markant. 
Den nordre længe blev erstattet af en ny, på 
den tid moderne kostald, og den vestre læn-

ge, som var lade, blev gjort bredere og hø-
jere. På markerne blev der også lavet for-
bedringer. Der blev drænet og merglet. 
Marken ned mod Øle Åen havde altid været 
våd. Før åen blev reguleret i 1870’erne var 
hele dette stykke eng.

Der blev brudt sandsten mange steder i 
sognet, da stenen flere steder lå ret grundt 
(højt i terrænet). Der var også blevet brudt 
sandsten på Degnegaard. Der lå en stak 
brudsten et sted, og en gang Henrik Thol-
strup var på besøg, sagde han til Frederik: 
»Sådanne sten kan jeg godt sælge for dig. 
Send mig en skudefuld, så skal jeg nok få 
dem afsat«. Sådan gik det til at Frederik  
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leverede sandstensfliser til Fredensborgs 
Slotsplads. I starten brød han i et brud lige 
nord for gården. Senere købte han en ejen-
dom op mod Slamrebjerg. Han havde på 
dette tidspunkt en nevø Gunnar Pihl, som 
medhjælp, Gunnar overtog senere sten-
bruddet og arbejdede videre med brydning 
af sandsten igennem hele sit liv.

Der hørte ikke oprindelig skov til Degne-
gaard, men 14. maj 1901 var der auktion i 
Nexø over stenværksejer kaptajn O.E. Son-
nes konkursbo. Her købte Peter Brandt og 
Magdalenes fætter, Bendt Antoni Kjøller 
Hansen på Lindholm et stykke skov, som 
var en del af statens udmarksjorder, matr. 
nr. 202. De delte således, at Peter fik matr. 
nr. 202a og 202b, medens Bendt Kjøller 
Hansen fik matr. nr. 202c. I sommeren 1931 

købte Frederik matr. nr. 202c af Jokum 
Hansen på Lindholm. Til sidst købte han et 
stykke jord i Poulsker, matr. nr. 123cd, som 
grænser op til gårdens skov. 

På den måde blev Degnegaardsskoven på 
ca. 22 ha. skabt. Frederik havde stor inte-
resse for skovdrift. Han var med til at starte 
skovdyrkerforeningen på Bornholm. Han 
udnyttede også selv træerne i sin skov. Han 
etablerede en savbane og på den skar han alt 
det tømmer, han brugte til sine byggerier. 
Han var også jæger, men det var nok mest 
fælleskabet med andre jægere, som han 
satte pris på. Han skrev to jagtsange: »Op 
alle gæve Jægersmænd« og »Naar Solglan-
sen svinder i Skyer i Høst«. Disse sange 
blev udgivet som små foldere, der kunne 
ligge i lommen sammen med jagttegnet, 

Der høstes på Degnegaard i 1920. Jens Marcher kører traktor og Frederik Brandt sidder på selvbinderen. 
Traktoren er en Fordson F, produceret fra 1919 og sikkert en af de første på Bornholm.

Sandstensbruddet ved Slamrabjerg midt i 1940’erne.

Degnegaards stuehus efter ombygning i 1927. Der blev bygget ud i haven og der kom nye gavle både 
mod øst og vest.



ANNEMARI BRANDT HISTORIEN OM DEGNEGAARD I BODILSKER

68 69

som reklame for Fridolf Christensens firma 
i Svaneke.

Frederik købte 1. oktober 1935 nogle 
strandlodder af Aage Packnes, som havde 
købt dem af et konsortium ved C.V. Johnsen 
m.fl. i 1922. Her byggede han ca. 35 små 
sommerhuse. 

Han skar tømmer og brædder op af træer 
fra sin egen skov. Han havde opkøbt en hel 
del krydsfiner på en auktion i Nexø. Det 
stammede fra et finsk skib, der var grund-
stødt udfor Aarsdale. Han havde haft fine-
ren opbevaret i gårdens lade. Husene blev 
bygget i en størrelse, så pladerne blev ud-
nyttet optimalt. De blev beklædt med bræd-
der udvendigt og krydsfinerpladerne ind-
vendigt. Han sørgede også for vandforsy-
ning, idet han etablerede et lille vandværk, 
der forsynede husene med vand. Han an-
lagde også veje imellem dem og den store 
vej, som nu går igennem området, er op-

Frederik Brandts sommerhuse i 1936 før de blev malet. Her kan man se kvaset, som er lagt ud foran 
husene. Nederst er pil og marehalm vokset op foran. Ca. 1940. Vippe og gynge og til højre for dem toiletbygningen ved Frederik Brandts sommerhuse på Balka.

Margrethe og Frederik ved deres sølvbryllup i 
1936.
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(Rønnevej 30). Herfra arbejdede han videre 
med både sandsten og Balkahusene indtil 
midten af 1940’erne. 

Derefter flyttede de til Nexø, hvor de bo-
ede i Grøndalsvænge indtil deres død. Fre-
derik opholdt sig på Degnegaard for at blive 
passet de sidste måneder, før han døde 16. 
marts 1965. Margrethe boede alene i Nexø 
indtil sin død i 1968. Hun døde på sin 82 års 
fødselsdag.

Hans Peter Brandt

Hans Peter købte Degnegaard 13. novem-
ber 1937. 

Han blev viet til Helga Margrethe Her-
mansen i Betania ved Aakirkeby (Valgme-
nigheds Kirken) 22. april 1938. Helga var 
født på Kattesletsgaard 24. januar 1916, 
som datter af Hermandine og Olaf Herman-
sen. Helga og Hans Peter fik to børn: Ver-
ner i 1940 og Ellen Margrethe i 1942. Ver-
ners forældre drev gården traditionelt, indtil 
midten af 1950’erne. Derefter satte de kø-
erne ud og gik over til ægproduktion.

Verner Brandt

Verner overtog gården 1. januar 1966. Vi 
blev gift 26. marts, og gik straks i gang med 
at ombygge til svineproduktion. 

Vi satte hønsene ud gradvist, medens vi 
øgede svineholdet. Vi havde en lukket pro-
duktion med både søer og slagtesvin. Svi-
gerfar kom hver dag og hjalp os de første 14 
år. I 1981 lagde vi produktionen om til 
S.P.F. (specifik patogen frie, fri for fem for-
skellige sygdomme). 

Vi sluttede svineproduktionen i 2005, og 
forpagtede jorden ud. Nu har vi boet på går-
den i tolv år som pensionister, men nu er det 
tid til noget andet. 

Vi har to piger: Margrethe født 1970 og 
Kathrine 1972. De er begge uddannet på 
landbohøjskolen, Margrethe som agronom 
og Kathrine som landskabsarkitekt. De er 
begge bosat »ovre«, og har hver sin selv-
stændige virksomhed, så vi forlader nu går-
den som fjerde og sidste generation. Efter 
et langt og godt liv på Degnegaard.

kaldt efter ham. Der blev også skabt klitter 
foran husene ved at bunker af grankvas fra 
skoven blev udlagt, så det holdt på sandet, 
når det føg om vinteren. Heri blev der plan-
tet pil og marehalm. Han tænkte også på 
badegæsterne nede på stranden. Der blev 
bygget en toiletbygning og sat vippe og 
gynger op samt bygget en kiosk. 

Margrethe og Frederik fik to sønner og en 
datter. Den ældste søn, Hans Peter Brandt 
født 12. januar 1914, overtog gården. Næste 
søn, Aage født 1916, blev uddannet ship-
pingmand og arbejdede for rederiet Laurit-
sen. Før Anden Verdenskrig arbejdede han 
i Burenos Aires. 

Da verdenskrigen brød ud, kunne han 
ikke komme hjem. Samtidig var der en  
ung pige fra Gotland, som havde fået en tur 
med sin bedstefar, der var skibskaptajn. 
Hun strandede også i Argentina af samme 
grund. De var blevet gift og havde fået  
deres ældste søn, før de kom hjem til Dan-
mark i 1947. Datteren Esther født 19. okto-
ber 1921, blev gift og boede forskellige 
steder i Nexø, før hun og hendes mand 
overtog alle sommerhusene efter Frederik 
omkring 1950 og flyttede til Balka.

Da Frederik overgav Degnegaard til Hans 
Peter blev han ikke pensionist af den grund. 
Margrethe og han flyttede til »Bakkain« 

Kiosken nede på stranden. Det er Frederik Brandts datter Esther der står foran.

Margrethe og Frederik Brandt fotograferet ved 
deres guldbryllup.

Helga og Hans Peter Brandt. De havde Degne-
gaard fra 1937 til 1966.
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Dette er historien om den faderløse hus-
mandssøn Georg Bidstrup, som voksede 
op på det lille husmandssted »Pilely« i 
Østermarie sammen med moderen, Marie, 
og sine fem søskende. Om familiens her-
komst, Georgs drengeår og ungdomstid, 
hvor han allerede fra barns ben stifter  
bekendtskab med Bornholms Valgmenig-
hed og Højskolen, som del af øens »folke-
lige bevægelser«. Ud over landbruget bliver 
sang, folkedans og ikke mindst gymnastik-
ken hans foretrukne interesser.  

Som 20-årig forlader Georg Bornholm 
for at dygtiggøre sig på en række højskoler. 
Her opholder han sig de næste fire år, dels 
for at suge ny viden til sig og blive uddan-
net til højskolelærer, dels samtidig under-
vise i gymnastik for at mindske udgifterne, 
ligesom han ind imellem tjener ved land-
bruget for at skaffe penge til de videre sko-
leophold. Som 24-årig emigrerer Georg til 
Brasstown, North Carolina i USA, hvor 

han sammen med Ms. O.D. Campbell og 
Marguerite Butler er med til at opbygge 
John C. Campbell Folk School og dens 
landbrug. Georg køber sin egen farm, gif-
ter sig med Marguerite og bliver med tiden 
skolens forstander. 

Om denne spændende historie, som er 
under udgivelse i en biografi om Georg 
Bidstrup, bringes her begyndelsen på den 

Gunnar Solvang, mag.art. i Europæisk  
Etnologi fra Københavns Universitet og ph.d. 
i Kulturstudier fra Syddansk Universitet. 
Museumsinspektør 1986-2007 på Køge  
Museum. Har forsket og skrevet artikler og 
bøger om Nyere tids kulturhistorie – bl.a. 
husmandskultur, landindustri og -håndværk, 
vadehavets kulturhistorie, Køge bys historie, 
bygningskultur samt fredningsplanlægning 
og kulturmiljøer. 

Højskolemanden  
Georg Bidstrup
– en bornholmsk udvandrer til Brasstown,  
North Carolina, USA 

Af Gunnar Solvang

Georg Bidstrup fotograferet i 1933 af den berømte amerikanske fotograf Doris Ulmann. GS/RS-Arkiv.
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og dyrkes foder til kreaturerne. Mens Ju-
lius tog sig af sit håndværk – ofte langt 
borte og i perioder også i København – 
passede Marie hjemmet og den voksende 
børneskare, som med årene kom til verden 
– Ingeborg (1890), Johannes (1892), Anna 
(1894), Holger (1897), Ellen (1899) og til 
sidst Georg (1902).1    

Barndoms- og ungdomstiden

Med årene var Julius blevet mere og mere 
syg, og ved Georgs fødsel var faderen 
stærkt mærket og nedbrudt af sygdom – tu-
berkulose, som var datidens altovervejende 
svøbe i mange familier både i byerne og på 
landet. Julius døde allerede året efter i ja-
nuar 1903, kun 40 år gammel, og kun 8 

måneder efter Georg var kommet til ver-
den. Hjemmet i Povlsker blev solgt, og med 
hjælp fra familie og gode venner flyttede 
Marie med de yngste børn til Østermarie, 
til det lille husmandssted »Pilely«, der så-
ledes blev Georgs barndomshjem. Til at 
købe husmandsstedet hjalp farbror Markus 
i Amerika familien med en panteobligati-
on, fordi Julius i sin tid havde hjulpet sine 
tre brødre med billet til rejsen over Atlan-
ten: Sammenhold og gensidig social for-
pligtelse bandt stadig familien sammen 
trods de store afstande.

De ældste børn i den faderløse søskende-
flok – Ingeborg, Johannes og Anna – kom 
foreløbig straks i pleje hos familie og ven-
ner i nærheden af hjemmet, da Marie flyt-
tede til Pilely med de tre yngste børn, som 

lange historie, inden han emigrerede til 
USA i 1926.

Georg Lyster Bidstrup blev født 4. maj 
1902 som den yngste af seks i en børneflok 
på et lille husmandssted i Povlsker Sogn, 
det sydligste på Bornholm. Faderen, Julius 
Bidstrup (1862-1903), var gårdmandssøn 
fra St. Bjerregård. Han havde som ung væ-
ret marinesoldat, kom siden i lære og blev 
uddannet som snedker. Moderen Marie  
(f. Lyster – 1861-1936), var fra Krykkegård 
i Klemensker. Hun havde tjent i Køben-
havn i syv år hos forstander Jeppe Tang, 
grundlægger af Blågård Seminarium og 
Emdrupborg Højskole. De to unge traf hin-
anden på højskolen, hvor Julius besøgte sin 

søster, som var elev der – højskolen kom 
således til at indgå som et vigtigt kultur-
træk i familiens livsgrundlag. 

Både Julius og Marie var rundet af gam-
le bornholmske slægter – Bidstrup, Lyster 
og Kofoed – som kan spores tilbage til 
1600-tallet og før – gennemgående ret vel-
havende gårdmandsfolk. Efter at Julius var 
blevet udlært svend, og mens de to endnu 
var forlovet, købte han det lille sted i Povl-
sker, hvor han slog sig ned og indrettede sit 
eget snedkerværksted. Da de blev gift i 
august 1889, flyttede Marie ned til Julius 
på husmandsstedet, som lå lidt afsides ud 
til vejen med omtrent 2½ km til Snogebæk 
og til det nyopførte Dueodde Fyr i syd.  

Med tiden blev der lejet en jordlod i Kæ-
ret, så der kunne holdes 2-3 køer lidt høns 

Georgs far, den unge snedkersvend Julius Bid-
strup i forældrenes forlovelsestid ca. 1889. Foto: 
Ukendt.

Georgs mor, Marie Bidstrup (f. Lyster) ca. 1888, 
da hun tjente hos seminarieforstander Jeppe Tang 
i København. Foto: P. Th. Olsen, København.

Enke og husmandskone Marie Bidstrup sammen med Ellen foran Pilely i Østermarie ca. 1912. Foto: 
Chr. L. Sundbøll, Rønne.
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som de øvrige søskende i Østermarie Sko-
le hos lærer Riis – hvor bror Holger i øvrigt 
senere kom i pleje frem til sin konfirmati-
on. Ved siden af deres skolegang hjalp de 
til med pasningen af husmandsstedet.

Det var ingenlunde let for moderen at 
opretholde et hjem og skabe en tilværelse 
for familien uden en fader og mandlig for-
sørger, selv om Marie hængte i sammen 
med de mindste børn. Lykkeligvis for alle, 
var de større børn i de første år tæt på 
hjemmet, så de hele tiden kunne være i 
kontakt med hinanden, træde hjælpende til 
om nødvendigt, og moderen kunne så også 
følge med i deres gøren og laden. Alligevel 
har det været uhyre svært for hende at måt-
te »afgive« sine børn så tidligt til andre, 
mens hun som ene voksen sammen med de 
mindste skulle bjerge føden og opretholde 
hjemmet – men det var vilkårene for man-
ge småkårsfamilier.

Gennem familiens breve til hinanden, 
får vi et levende indblik i, hvordan Marie 
klarede dagen og vejen, ligesom de afspej-
ler flere sider af familiens sammenhold – 
gensidig solidaritet, hjælpsomhed og social 
forståelse både i hjemmet, men også siden-
hen da børnene er fløjet fra reden – ja, i det 
hele taget, hvordan man på flere måder 
både sammen, men også individuelt fik 
økonomien og tilværelsen til at hænge 
sammen. I et brev fra Marie til Ingeborg, 
som nu var på Sorø Højskole, skriver hun 
1909 bl.a. om julen på Pilely under et for-
rygende snevejr: 

»... Anna var så hjemme et par timers tid, 
så sjokkede hun af, det er al hendes frihed 
i julen, for nu er det jo umuligt at færdes 
her imellem [på grund af sne]. Johannes 
[der tjente kort derfra] var hjemme juleaf-
ten og spise hos os og gik med omkring 

juletræet. Jeg var meget glad for han kom, 
ellers havde jeg følt dyb savn den aften. 
Børnene her er jo kun så små og husker 
intet af vort hjem fra faders tid. Vi har el-
lers i år som altid haft grund til at være glad 
og taknemmelige for alt det gode, der bli-
ver bevist imod os, vi har fået så meget til 
julen. Onkel Markus [i USA] sendte os 25 
kr. og fru Tang [højskoleforstanderens ko-
ne fra København] 10 kr. som sædvanlig, 
og tillige fik jeg sendt 5 kr. fra en Tang, der 
var slet ingen oplysninger hvem det var fra, 
jeg kan ikke vide om det var fra Torgny, da 

kom til at hjælpe med pasning af hus-
mandsstedet ved siden af deres skolegang. 
I 1906 er Holger, Ellen og Georg stadig 
hjemme, mens Ingeborg og Johannes nu 
tjener på samme gård, og 10-årige Anna 
endnu er i pleje. I 1911 er Ellen og Georg 
stadig hjemme og i 1916 kun Georg, der nu 
er i konfirmationsalderen.2 

Storesøster Ingeborg, som Georg knyt-
tede sig mest til, var kommet til sin moster 
Caroline og Peter Smidt, på Kirkekilde i 
Østermarie. Gården blev et kendt sam-
lingssted i den grundtvigske kreds, og de 

var meget aktive i Bornholms Valgmenig-
hed, og havde nær forbindelse til Born-
holms Højskole, som udgjorde et vigtigt 
led i områdets kulturelle netværk.3 Delta-
gelse i »menigheden« og højskolelivet blev 
i det hele taget et vigtigt omdrejningspunkt 
i den faderløse families tilværelse. Det fik 
derfor ikke blot afsmittende virkning på 
Marie og Ingeborg, men også de øvrige 
børn, herunder Holger og Georg, der pri-
mært kom til udfoldelse i højskolebevægel-
sen.

Georg voksede altså op på Pilely, kom 

De seks søskende samlet i haven foran barndomshjemmet Pilely ca. 1908. F.v. Anna, Ingeborg, Johan-
nes og Holger. Siddende Ellen og Georg. Foto: Ukendt

De tre søskende Ellen, Holger og Georg ca. 
1910. Georg var da 8 år gammel. Foto: Valdemar 
Myhre, Rønne.
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»Nu går du vel derovre og har kronede 
dage lige som mig, der går i skole. I går var 
Ellen til syskoleeksamen og fik ug i karak-
ter for syningen. Nu går vi og glæder os til 
at du kommer hjem, der kommer sikkert 
mange fremmede i julen. Frk. Kofod sagde 
til Ellen, at hun også kom i julen. – Nu skal 
vi snart til at slagte grisen, at vi kan have 
lidt til føde til I kommer hjem, men vi får 
nok noget. Nu må vi jo lave lidt i stand til 
vor svoger kommer [Ingeborg er blevet for-
lovet]. Her er ellers ikke noget nyt. Nu sid-
der jeg øverst i skolen. I aftes var Johannes 
og Anna hjemme, og vi fik kaffe med bol-
ler til, som jeg måtte kigge efter, vi var jo 
hjemme alle sammen i aftes så nær som du, 
men i julen da kan vi komme sammen alle. 
Nu vil jeg slutte for denne gang, jeg håber 
vi ses juleaften. En venlig hilsen fra din 
broder Holger.«

I samme julebrev fortæller moderen 
overraskende nyt om besøg af faderens 
brødre fra Amerika:

»... I fredags kan du tro vi blev glædelig 
overraskede, onkel Ludvig med hustru og 
sine to døtre, onkel Markus og hustru og 
hans søn kom i lukket vogn og besøgte os 
og endda lige til middag uden varsel ...«, 
hvilket naturligvis blev et kærkomment 
gensyn for dem alle.5  

Hvad Marie derimod den gang havde 
været mindre stolt af var, at Ludvig havde 
lagt ud med planer og forsøgt at lokke flere 
af de unge derhjemmefra med over til 
Amerika, bl.a. også Johannes, som den 
gang kun var 20 år; Holger og Georg, der 
også havde været tilhørere var da blot hhv. 
15 og 10 år: »Jeg kan næsten sige som Kr. 
Rasmussen Hoppegård sagde: »Jeg kunde 
blive gal på Ludvig Bidstrup, han vil friste 
og liste folk fra deres hjem, deres egne og 

Danmark, hvor jeg dog mener, at få har for 
meget og færre for lidt«. Onkel Ludvig har 
jo gjort det godt i Amerika, samlet sig en 
formue i Amerika, men vi må jo også hu-
ske på, han har levet i Amerika i over 20 år, 
og også sat sit helbred til der« – fortæller 
Marie i et senere brev.6 

Årene går, og efter endt skoletid og kon-
firmation forbliver Georg som den eneste 
af børnene hjemme på Pilely. Ind imellem 
tager han plads på gårde eller arbejder for-
skellige steder i nærheden, når der er bud 
efter ham, så »Georg kan nok tjene en del«, 
skriver moderen i 1920 til Ingeborg; hun 

jeg fik kort fra ham til juleaften, der står 
intet om det, jeg tror snarere det er fra As-
ger. Så fik jeg jo en dejlig kasse fra tante 
Lise [Galster, svigerinden i København] og 
tante Julies kurv med småting i som sæd-
vanlig – også fra Kristine (Lars Jensens) 
fik jeg også en god kasse med chokolade, 
kaffe og gode hjemmebagte kager – også 
Martine [Maries halvsøster] kom jo med 
sin julegave, når vi trådte sent i kirke om 
aftenen. Af hende fik jeg en lille kaffedug, 
kan også bruges som lysedug, og så fik jeg 
jo Larsen og Martines billede ... ja jeg vil 
jo skrive det alt sammen, for jeg ved jo du 
glæder dig med os. Du ved jo det er langt 

lettere for os at holde jul, når jeg er fri for 
at gå og regne ud både ved nat og dag hvor-
dan jeg skal få det til at slå til, at enhver kan 
få lidt til julen og ellers få betalt hvad vi 
skylder. Ja er det ikke, kære Ingeborg, som 
Vorherre sørger for os i alle måder, og så-
dan vil det jo også nok gå for dig.«4 

Storesøster Ingeborg var den første, som 
rejste uden for øen – til Stevns for at tjene 
på en gård, senere på Sorø Højskole – og 
hermed begyndelsen til søskendeflokkens 
adskillelse. Ved juletid 1910 skriver bror 
Holger på en side af et brev, som moderen 
sender til hende, om forventningerne til 
gensynet og at de alle samles i julen:

Hoppegård i Østermarie ca. 1910. Gunhild Rasmussen står midt på gårdspladsen blandt hønsene, 
bagved søsteren Edelborg samt Kristian Rasmussen med hesten. Foto: Ukendt. 

Georg i matrostøj ca. 14 år da han er i konfirma-
tionsalderen. Foto: Andr. Ibsen, Allinge.
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en. Johannes er altid på skovarbejde, bare 
vi nu ikke bliver syge alle på en gang, det 
sker jo så mange steder vores lige. Øster-
marie ligger af lungebetændelse og syge-
plejersker har været syg hele vinteren, nu 
har sygen for alvor taget fat her i Østerma-
rie, det eneste sogn skolerne ere lukkede, 
alle lærerinderne ere nu også syge ... Georg 
siger jeg skal hilse eder. Han er sådan en 
god dreng, siger han vil med glæde gå hjem 
til sin fader, hvis det er Guds vilje.«9 

Georg er heldig og kommer sig over syg-
dommen, og i september 1920 bliver det 
ordnet således, at han bliver hjemme og 
hjælper til om vinteren, »så jeg synes, jeg 
er kommet mig helt til rette ved det«, skri-
ver Marie.10 Alligevel melder tanken sig 
efterhånden fl ere gange, når hun har over-
stået et strengt arbejde: »... er det sidste 
gang? Du kan ikke meget mere«, skriver 
hun til Ingeborg: »Jeg kunne godt ønske 
mig det mere roligt, er heller ikke godt altid 
mere på de gamle dage, altid være optaget 
af arbejde og bekymringer, men det gør 
mig ondt, for Georg siger til mig: »Forlader 
du Pilely er jeg jo hjemløs og det er alle 
søskende; ingen vil komme til Bornholm 
mere, skal vi ikke gå til vores gamle kære 
hjem Pilely«? og ligesådan tænker jeg jo på 
Ellen, med sit svage helbred kan hun ikke 
tjene mere, og intet hjem er det så for 
dem.«11  

Ind til videre forbliver alt dog ved det 
gamle, livet fortsætter som før, og Georg 
synes at nyde tilværelsen hjemme, og han 
elsker at gå til fester, hvilket fx her kommer 
frem i et par linjer til Ingeborg: »... Georg 
har lige været hjemme, Gunhild [Rasmus-
sen, Hoppegård] kom så og tog ham med, 
de skulle til sang. Georg er meget optaget, 
onsdag var han til ungdomsselskab på 

Dalslund Mølle, torsdag høstgilde på Fri-
gård, i aften til sengs. I morgen til Nordre 
Skole; hans husbondfolk er så ked af han 
skal rejse ... kommer Georg hjem, men det 
bliver vel knap før efter jul.«12  

Gymnastik, sang og folkedans 

Allerede fra drengeårene og i den tidlige 
ungdom bliver Georg ligesom broder Hol-
ger optaget af tre væsentlige aktiviteter, 
som han ubetinget kaster sig over – gym-
nastik, sang og folkedans – og det takket 
være moderen, som tilskynder dem dertil. 
Dansen, som han allerede begynder på 
som 6-årig, indbefattede også legestue, 
dvs. et bal, hvor man kun dansede gamle 
danse. Det var ikke blot de lokale born-

var som den første af børnene blevet gift i 
1911 med Kristian Bertelsen og blev siden 
gårdmandskone på Damkærgård i Lilballe 
ved Kolding.7 

Når Georg i perioder ikke er på Pilely 
men ude at tjene, lægger han ofte vejen 
forbi og træder hjælpende til hjemme hos 
moderen, der her beretter: »... jeg har i den-
ne uge fået rugen høstet, fi k en nabo til at 
meje. Georg kom hjem og bandt mens jeg 
mejede op. Georg kommer hjem og ser til 
mig og hjælper mig, er gået hjem næsten 
hver aften, han er jo så mere, og må gerne 
hjælpe mig når jeg vil have hjælp, med hen-

syn til hjælp til arbejde er jeg ikke ilde stil-
let ...«8  

I 1919 bliver Bornholm ramt af den span-
ske syge, den fl orerede overalt i det øvrige 
land og ude i Europa; sygdommen kommer 
således også til Østermarie hvor hjemmet i 
»Pilely« rammes: 

»... jeg har Georg liggende hjemme me-
get syg af den spanske syge«, skriver Marie 
og fortsætter: »Der er jo kun få hjem uden 
de har fået mærket sygdom, sorg og savn i 
denne tid – så jeg deler min tid mellem sen-
gen og den daglige gerning. Georg ligger i 
sengen, og jeg sover på chaiselongen i stu-

Kaffebord på Hoppegård ca. 1915, hvor Ellen serverer for Gunhild Rasmussen, hendes søster Edel-
borg, broder Erling og Georg. Foto: Ukendt.

Ungdomsbillede af Georg Bidstrup ca. 1918, på 
det tidspunkt hvor han er optaget af at lede gym-
nastikken i sognet. Foto: Nyholm Olsen, Svaneke.
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glade for ham og møder så godt op, så han 
må jo være på sin plads. Så har han et hold 
på 30 drenge, de er nu de aller fremmeste 
... i dag til delingsførermøde, der er Georg 
også, han er jo de kvindeliges leder i Øster-
marie; det vil sikkert blive en rank befolk-
ning disse Østermarieboere.«16  

I foråret 1921 har Georg plads som karl 
på en gård, »... om aftenen kom Georg med 
sin frue, det er en frue som sætter liv i hu-
set«, fortæller moderen. Georg bor igen 
hjemme sommeren 1921, »livlig og glad« 
og derfor meget fornøjeligt for moderen, 
alligevel spekulerer Marie meget over, 
hvordan det skal gå dem til vinter. Hun 
mærker godt, at Georg har mest lyst til at 
være hjemme, for som hun skriver: 

 »... det kan jeg også så godt forstå, når 
jeg stiller mig på hans standpunkt. Han le-

der jo gymnastik, så mange hold, der fes-
tes, holdes taler, råbes leve for den leder. 
Nu leder han for amtsholdet til opvisning i 
Almindingen og de klarede det så flot. Da-
gen efter var der fest for ham på højskolen, 
hvor der overraktes ham en stor håndmalet 
vase af bornholmsk stentøj, den er meget 
smuk, nok 50 kr. Værdi forstår vi heller 
ikke at vurdere af den slags. Ellen var også 
med til gymnastikken i Almindingen, lige-
ledes til festen på højskolen, hun morede 
sig jo også grundet hun er søster til den 
feterede leder. Bare det gav lidt mere i lom-
men kunne han jo nok more sig lidt med 
det et par år endnu, så tænker jeg den meste 
interesse for gymnastikken svinder,« tæn-
ker moderen i sit stille sind.17  

Georg er nu blevet leder af både børn og 
de voksne karle, alt imens Holger allerede 

holmske folkedanse, men også »smådan-
se«, der var vidt udbredt uden at være til-
knyttet en egn.13 

Igennem de næste mange år følges brød-
rene, som moderen omtaler dem, så at sige 
ad dette spor. De både støtter, supplerer og 
hjælper gensidigt hinanden på forskellig 
vis, så det til sidst giver resultater; det hele 
udfolder sig i nær tilknytning til især høj-
skolekredse. Hermed lægges grunden til de 
hovedinteresser, der sammen med arbejdet 
ved landbruget, senere kommer til at indgå 
i Georgs virke blandt ungdommen, både 
herhjemme og især hans senere arbejde i 
Amerika.

I sine drenge- og ungdomsår dyrker  
Georg i sin sparsomme fritid sang i sang-
foreningen, gymnastik og folkedans i det 
lokale forsamlingshus, foruden at han – 
også sammen med moderen – deltager i 
valgmenighedens møder og følger med i alt 
hvad der nu foregår på højskolen; her del-
tager de to også i de årlige efterårsmøder. 
Det gjaldt fx også i 1920 hvor »... vi havde 
Povl Hansen, Vallekilde, han foredrog 
kæmpeviser og det gjorde han mesterligt« 
– højskolen indgik derfor gennem årene 
som del af familiens kulturelle liv på linje 
med »menigheden.«  

Genforeningen i 1920 med Sønderjyl-
land bliver på det tidspunkt fejret overalt i 
landet, således også på Bornholm. I Øster-
marie bliver det bl.a. markeret med sange 
på Hoppegård, som familien Bidstrup gen-
nem alle årene står i nær forbindelse med. 
Moderen skriver fx i den forbindelse til 
Ingeborg: »... Riis [bror til læreren] fra 
Halsegård kom og tog mig med. Vi skulle 
til Hoppegård, sangforeningen sang der, 
Georg synger jo med. Så var der en kreds 
indbudt til at høre på. Lærer Riis holdt en 

rigtig god tale, og de havde haven oplyst 
med kulørte lygter.«  

Sangen bliver således et tidligt holde-
punkt i Georgs tilværelse, og understreger 
hermed det lyse og muntre sind, som  
Georg gladelig udfolder ved mange lejlig-
heder, hvor end han kommer frem; det 
fremgår fx af moderens linjer til familien 
på Damkærgård, der venter broderens be-
søg: »... Nu kan I glæde eder til morbror 
Georg kommer. Han bringer humør til 
huse, synger så lang dagen er.« 

Ligesom Holger begynder Georg tidligt 
at gå til gymnastik, og kun 16-17 år gam-
mel overtager han ledelsen af den frivillige 
gymnastik i sognet. I et julebrev skriver 
han i kanten på moderens brev til søster 
Ingeborg: »Jeg har travlt, jeg skal lige op 
og lede et drengehold på 40 drenge. Det er 
en fornøjelse at arbejde med dem.«14 

I december samme år afholdes en stor 
gymnastikfest, hvor Georg er det naturlige 
midtpunkt blandt de mange fremmødte. 
Som tak for årets arbejde får han som leder 
»overrakt et skrivetøj, papirkniv, blæk- 
suger, askebæger af hamret kobber« –  
meget kønt fortæller moderen – det var så 
lønnen for det frivillige arbejde den som-
mer, hvilket var almindeligt som aflønning 
af den frivillige indsats i datidens bonde-
samfund til langt op i 1900-tallet.15 

Ved nytårstid (1920-21) er Georg igen 
hjemme og hjælper på Pilely, for som mo-
deren skriver: 

»Georg vil jo også helst blive hjemme, 
han har så godt med arbejde til sommer, så 
kan han også bedre dyrke sin gymnastik, 
det er jo også helt morsomt (men meget lidt 
indbringende). Han har et hold på 24 karle, 
flere af dem har overstået tjenesten og næ-
sten alle er ældre end Georg, men de er så 

Georg med et af sine børnegymnastikhold som han ledede i Østermarie, ca. 1919. Fotograferet ved 
Brugsforeningen i Østermarie. Foto: Ukendt.
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glimtvise beretninger, kan danne os et bil-
lede af, hvorledes den unge Georg udvikler 
sig, tænker, agerer og beslutter, alt imens 
han vedligeholder forbindelsen til familien 
– til moderen og især søster Ingeborg og 
bror Holger.20 

Højskoletiden 

Ollerup Gymnastikhøjskole vinteren 
1921-22

Kun 19 år gammel begynder Georg i vin-
teren 1921-22 at uddanne sig i gymnastik-
ken, der senere skulle komme til at udgøre 
den ene af de mere »faglige« sider i hans 

karriere. Han tager først på Ollerup Gym-
nastikhøjskole, hvor han får gratis ophold 
på vinterholdet fra november til maj.21 

Skolen var blevet opført året forinden af 
den navnkundige gymnastikpædagog og 
-leder Niels Bukh, og lå ved siden af den 
daværende Ollerup Folkehøjskole med fæt-
teren Lars Bækhøj som forstander. Ideen 
var at forene Grundtvig og Kolds højskole-
tanker med en ny form for gymnastik, og 
skolen blev hurtigt et kraftcenter inden for 
gymnastik, idræt og legemskultur. Her får 
Georg i løbet af opholdet sin uddannelse 
som delingsfører, og hermed det »stem-
pel«, som senere skulle blive et vigtigt, 
bærende element i hans videre højskolefor-
løb. Georg vender i sommeren 1925 tilbage 
til Ollerup på et kort, supplerende kursus, 
og Bukh og hans gymnastikform bliver et 
forbillede for Georg, som han senere gen-
tagne gange ser tilbage på i sit virke. 

Det samme gjaldt bror Holger, der tidli-
gere på året havde gennemgået et gymna-
stikkursus på Ollerup; efterfølgende tager 
han på Askov Højskole, siden til Vestbirk 
Højskole, hvor Georg også senere kommer 
til at undervise. De to brødre følger som 
nævnt i hinandens fodspor, og Holger sy-
nes at bane vejen.

Georg bliver fra starten opslugt af under-
visningen på Ollerup, og inden han ser sig 
om er det jul (1921), som han tilbringer 
sammen med flere søskende på Damkær-
gård hos søster Ingeborg og Kristian Ber-
telsen. Gården bliver med tiden samlings-
sted og nyt, foreløbigt hjem for flere af de 
søskende, som er fløjet fra reden og opholdt 
sig uden for Bornholm, herunder Georg. 
Alene rejsen hjem til øen var lang, besvær-
lig og kostbar, så var det lettere at komme 
rundt i »hovedlandet« og på Fyn, hvor  

i sommeren 1921 kommer på sit første må-
nedskursus på Ollerup Gymnastikhøjsko-
le. I september 1921 har Georg »sine unge 
mænd« til opvisning, og skriver moderen: 
»Det gik så udmærket, havde ikke før set 
dem så kvikke og kommanderet så fint. 
Folk klappede og var så fornøjede, og så 
førte han dansen op med frk. Kirkebjerg 
fra Ollerup (hvor Holger var). Ja det var en 
stor dag for Georg, og jeg tror aldrig, der 
har været så mange mennesker på salen 
før.«18 

Interessen for gymnastikken, som mode-
ren havde håbet måske ville fortage sig, var 
dog på ingen måde blevet svækket – tvært-
imod, hvilket hun måske inderst inde også 
godt anede. Det kom sig derfor som lidt af 
en overraskelse for familien, da Georgs 
fremtidsplaner i efteråret 1921 – nu alle var 
så glade, moderen vel mest, for at Georg 
skulle være hjemme – tog en anden retning 
til fordel for gymnastikken og højskolen. 
Der var sket følgende, som moderen skri-
ver til Ingeborg: »At Georg søgte under-
hold til den højskole på Ollerup Gymna-
stikhøjskole, og som jo skulle være indgi-
vet inden 1. maj. ... Ingen havde jo heller 
ikke regnet med at Georg fik understøttel-
se, da han kun er så ung, lige 19 år«.

Georg havde selv sørget for det hele, fået 
sendt anbefalinger, skema osv. hvorefter 
tavsheden i mellemtiden havde sænket sig 
om hans forehavende: »... Så hørte vi intet 
fra det før 8 dage før november, så fik Ge-
org brev fra Bukh, der var bevilliget ham 
225 kr. Han sagde jo han ville give afkald 
på det, men det synes jeg var for stort [et] 
offer for ham at bringe; gå her hjemme når 
han kunne komme til gymnastikskolen, 
han, som altid har været sådan en gymnast, 
og han havde penge stående og jeg kan nok 

hjælpe ham lidt. Så gik det nu sådan han 
kom afsted. Jeg havde brev fra ham på 10 
sider i går. I har vel også hørt fra ham?« 
skriver Marie til familien på Damkærgård, 
og fortsætter: »Nu er der jo en ny bekym-
ring dukket op, Ellen er syg ... Aftenerne er 
jo ensomme ... jeg laver jo lidt, strikker 
strømper til Holger og Georg til julen, skal 
også have syet et par skjorter til dem hver, 
jeg fik jo næsten ingen ting tillavet til Ge-
org heller på den korte tid, og så skulle jeg 
jo have brænde og alt ordnet til vinterens 
komme [1921–22] og det har jeg fået, na-
boerne har hjulpet mig. Nu har jeg fem 
børn at skrive til, Johannes er nok her, men 
er jo så langt borte, jeg taler så sjældent 
med ham.«19 

Da Georg i efteråret 1921 forlader Born-
holm, begynder en nyt afsnit i hans liv. 
Han bliver i de næste 4-5 år optaget på en 
række forskellige højskoler. Dels for at ud-
danne sig og indsuge ny viden inden for 
højskolefagene og det landbrugsfaglige, 
dels at undervise i gymnastik og folkedan-
se; på den måde er han i stand til at finan-
siere hovedparten af de forskellige skole-
ophold. Pengene slår imidlertid ikke altid 
til, selv om moderen givetvis hjælper ham,  
og ind imellem må han tage job ved land-
bruget, men da det jo er et af hans vante 
arbejdsområder, tager han også let og  
ubekymret denne udfordring op for at nå 
videre i tilværelsen. 

Kontakten til Bornholm svækkes dog in-
genlunde, selv om Georg bevæger sig om-
kring i den danske højskoleverden. Forlø-
bet de næste år indtil foråret 1926 lader sig 
følge i flere breve, der dog langt fra er fuld-
tallige, ligesom nogle blot optræder i form 
af en enkelt, løsrevet side. Men det er dog 
alligevel nok til, at vi gennem de bevarede 

Georgs bror Holger Bidstrup, som var den første 
som tog på Ollerup Gymnastikhøjskole og i vin-
teren 1918-19 var elev på Askov Højskole. Foto: 
Karl Kristensen, Askov.
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på besøg og bliver der julen over. Om be-
søget fortæller han: »For tiden har vi tre 
engelske [de var amerikanske] damer her 
på skolen, de skal lære at kende en rigtig 
dansk højskole. De kommer også og skal 
høre på mit foredrag i aften i geologi, så jeg 
må nok stramme mig an. De har været 
nede og set på gymnastikken og er meget 
begejstret for Bukhs gymnastik. De kan 
ikke tale dansk, så nu får jeg praktisk brug 
af mit engelsk.« 

Således skriver Holger til moderen, der 
ligger i sengen, »... men godt er det at Ellen 
er der, så behøver du ikke bekymre dig så 
meget for det huslige,« trøster han moderen 
med, og er ellers upåvirket af de tre »da-
mers« entre på skolen. Deres ophold skulle 
imidlertid efterfølgende få afgørende be-
tydning for Georg, idet denne første kon-
takt tre år efter kommer til at vende op og 
ned på hele Georgs liv og tilværelse – men 
herom senere.25  

I den korte juleferie rejser Georg – intet-
anende om de omtalte »amerikanske da-
mer« – hjem til Bornholm og fejrer den 
sidste jul på Pilely sammen med moderen 
og søster Ellen. Efter julen vender han til-
bage til Try, hvorfra han frisk og i begej-
strede vendinger skriver til Damkærgård, 
om genoptagelsen af arbejdet:  »... ja det er 
en fornøjelse at arbejde heroppe med gym-
nastikken; jo mere jeg arbejder med gym-
nastikken jo mere kommer jeg til at elske 
det arbejde, ja det er en lyst at se med hvil-
ken lyst og interesse der bliver taget fat på 
gymnastikken her på skolen. Det er også 
vældig fornøjeligt at arbejde med børnene 
her på skolen, at undervise dem i gymna-
stik og sanglege. Jeg har en flok piger på en 
12-13 stykker, det er helt forbavsende at se 
dem udføre de smukke sanglege så smukt 

og behageligt, som de kan udføre dem, og 
med hvilken lyst og energi de gør det. Ja 
jeg elsker ligefrem de børn og jeg elsker det 
arbejde som gymnastikken medfører, men 
desværre er det jo så lidt indbringende, ja 
man må jo tænke på fremtiden, det er ikke 
altid så lysteligt. Jeg står jo lidt tvivlende, 
jeg ved ikke rigtigt hvilken vej jeg skal gå, 
men min lyst og interesse, det er at arbejde 
med voksne og børn til gymnastik, men det 
er måske ikke noget solidt levebrød, man 
ved jo aldrig hvad fremtiden vil bringe« – 
lyder Georgs overvejelser.

Efter vinteropholdet på Try står Georg 
igen overfor, hvad han nu skal foretage sig. 
Han er både i tvivl om, hvilken uddannelse 
han skal slå ind på – det svinger fra lærer 
til præst – og på kort sigt, hvad han skal 
lave til sommer. Konklusionen bliver, at 
det første og vigtigste er, at han må tjene 
nogle penge: »... for uden penge kan man 
ikke udrette meget. Hvad enten det er på 
landjorden eller man skal læse og studerer, 
så skal der også mange penge til. Det nytter 
ikke at man har energi, når man ikke har 
midlerne til at nå frem. Nå men alting går 
vel nok, og vi vil jo håbe, at det går til det 
bedste,« betror han til søster Ingeborg og 
fortsætter i brevet: »... jeg vil gerne bede 
min store, fornuftige, kloge, erfarne, klart-
seende søster om råd og vejledning om min 
fremtid, også med hensyn til arbejde til 
sommer; I har vel ikke et godt råd som I 
kunne synes der passede mig?« spørger 
Georg.

Men så kommer samvittigheden op i 
ham, når han tænker på moderen, der nu 
sidder alene hjemme på husmandsstedet: 
»... værst er det jo næsten med moder, hvor-
dan hun skal klare det i fremtiden. Det vil 
jo blive noget kedeligt for hende, at sidde 

Georg opholder sig på skift på forskellige 
højskoler i de følgende år.

Efter jul følger det første af Georgs egne 
breve, heri takker han for den dejlige jule-
ferie og skriver begejstret om sit højskole-
liv på Ollerup: »I kan tro vi måtte hænge i 
efter jul, vi havde så travlt lige fra tidlig 
morgen til silde aften, så vi har ikke tid til 
at tænke på at lave fest. Men derfor kunne 
jeg nok have tid til at skrive til jer. Rejsen 
herover gik uden forhindringer. Den nien-
de havde vi ottedags kursus for gamle de-
lingsførere, her var 40 i alt, så var her jo et 
hold i december, som også var på 40 og så 
er her 120 elever. Det bliver altså 200 de-
lingsførere her, der går ud fra skolen i vin-
ter. Bukh ved ikke bestemt om her bliver 
månedskursus i sommer for karle. Hvis der 
bliver, så er det over bestyrelsen, der holder 
det. Så hvis det kan passe Holger, så kan 
han nok få gratis plads, men det er jo ikke 
sikkert, at han kan blive optaget, for det er 
kun få gamle delingsførere. Lærerne men-
te dog han kunne, så det går nok. Nu er 
Bukh ved at træne et tyve mands hold, som 
skal til København og lave opvisning, men 
jeg har spist for megen risengrød i julen, til 
at komme med der. Til fastelavn, bliver her 
vældig fest, her kommer cirka 200 gamle 
elever som skal være her i 3 dage, så mange 
mennesker kan selvfølgelig ikke komme i 
seng alle, men så skal vi danse nætterne 
igennem. Men jeg skal nok meddele jer 
hvordan den spænder af. Jeg vil så slutte 
med endnu engang tak for juledagene, jeg 
håber så snart at høre fra jer. Hilda kan jo 
skrive brev til mig, ja hils alle de tre søde 
småpiger og alle på Damkærgård. Hilsen 
fra Georg Bidstrup.

efs. Jeg har fået brev fra moder, hvori 
hun skælder ud over min håndskrift, så det 

behøver I ikke. Vi har ikke tid til at tænke 
på slige ting.«22 

Georg afslutter sit ophold på Ollerup i 
maj 1922, men hvad han laver først på 
sommeren er lidt uklart. Senere er han dog 
hjemme på Bornholm, hvor han hjælper 
moderen og fortsat kan dyrke gymnastik-
ken. Holger, der efterhånden har fået gode 
forbindelser i højskoleverdenen, antyder i 
et brev til moderen i august 1922, at Georg 
går med planer om at komme på semina-
rium og læse til lærer; samtidig arbejder 
Holger – der p.t. er på Østfold Folkehøg-
skole i Norge – på de indre linjer for at 
hjælpe lillebroren, så han kan komme vi-
dere: »Jeg har nu forsøgt at skaffe Georg en 
gymnastiklærer plads, og hvor han så sam-
tidig kan forberede sig til seminariet, han 
er nu kommet i forbindelse med Try Høj-
skole, der har jeg en kammerat, men der 
foreligger vist ikke noget resultat endnu. 
Jeg vil ønske, at han fik pladsen, det er 
flinke folk, og de skal nok hjælpe ham i 
gang hvis hans arbejde er tilfredsstillende 
og for øvrigt, får Georg plads til vinter, så 
bliver mor nødsaget til at vælge huset, og 
det var jo vort ønske.«23 

Try Højskole vinteren 1922-23

Georg følger Holgers råd, og i november 
1922 kommer han til Try Højskole både 
som gymnastiklærer og som deltager i un-
dervisningen. Han kommer godt i gang 
inden juleferien, og Holger længes efter at 
høre fra ham, for som han siger: »Den før-
ste gang har noget eget over sig, noget der 
aldrig kommer igen de øvrige år.«24 

Mens Holger er gymnastiklærer på Vest-
birk Højskole ankommer der i begyndelsen 
af december 1922 tre fremmede »damer« 
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fået et godt indtryk af dem, så han har for-
talt noget om det her fra, også om den store 
skyttefest har han vel fortalt. I søndags 
havde jo De samvirkende danske Ung-
domsforeninger møde i Ryslinge, det var 
også en dejlig dag. Om formiddagen guds-
tjeneste i kirken af pastor Ring (formand 
for De danske Ungdomsforeninger) og om 
eftermiddagen var der møde på højskolen 
med tale af Hans Lund, Askov, og forstan-
der Povlsen. Ja Ryslinge Højskole er et dej-
ligt sted at komme, jeg tror næsten jeg fore-
trækker den frem for Ollerup. Jeg vil se om 
jeg kan få lejlighed til at blive medhjælper 
der engang, for derved at komme til at ken-
de den ret. Jeg ved ikke om dette brev det 
træffer eder medens Holger er der. I går fik 
jeg brev fra Ellen hvor hun var glad ved at 
være kommet ud i det fri igen. Jeg har nu 
vældig travlt med at studere sundhedslære, 
og i det hele at forberede mig til vinter. 
Man må jo forberede sig til at blive idealist, 
når man vil være ungdomslærer, og det kan 
jo nok være vanskeligt. Det er jo godt for 

moder, at Holger rejser med hjem og hjæl-
per med det hele derhjemme. Jeg har endnu 
ikke længes noget efter at komme hjem, jeg 
føler mig altid hjemme hvor jeg kommer, 
men dog ikke uden at jeg glemmer eder, 
det er mig altid en stor glæde at få brev fra 
eder, men det sker jo desværre så sjælden. 
Så der bliver intet fastelavnsgilde af denne 
gang med Holger, men vi håber så det kom-
mer næste gang. Hvis dette brev ikke kom-
mer inden moder er der, vil I så ikke skrive 
snarest muligt, da jeg jo ellers må skrive 
hjem til Pilely; I må i alle tilfælde også godt 
skrive engang mere, ellers kærlig hilsen til 
eder alle fra eders Georg Bidstrup.«28 

I brødrenes videre karriereforløb er det 
igen Holger, som fører an og baner vejen 
både for sig selv og endnu engang for sin 
lillebror. Om de forskellige, forestående 
muligheder for dem begge fortæller Hol-
ger, som allerede har gennemgået sit an-
det vinterophold på Askov Højskole, og 
p.t. sommeren 1923 underviser på høj-
skolen: »Med hensyn til vinteren har jeg 

ene hjemme i et lille hus, hvis hun ikke kan 
have nogen af børnene hjemme, men der er 
jo forresten heller ikke mange til at være 
hjemme længere, så det er jo ikke så nemt 
at ordne det til det bedste... Nå, jeg håber så 
I er alle ved godt helbred og godt humør 
derovre. Jeg var meget ked af, at jeg ikke 
kom over og besøgte jer i julen, jeg glæ-
dede mig ellers længe for tiden til at kom-
me og besøge jer, men jeg er nu også glad 
over, at jeg kom hjem til moder, jeg ved jo 
ikke når jeg kommer hjem igen. ... Men så 
håber jeg at snart høre fra eder, og at I må 
komme med gode råd og vejledning, de 
kærligste hilsner til jer alle, din broder  
Georg.«26 

Problemet med moderen løses i løbet af 
foråret 1923, hvor storebror Johannes og 
Dorthea overtager Pilely, og Marie flytter 
ind i et lille hus i Nexø.

Karl på Gultvedholm  
sommeren 1923

Hvorvidt der kom råd fra søster Ingeborg, 
og hvad udfaldet blev, fremgår ikke. Men 
sommeren 1923 står for døren, og Georg 
skal nu til at tjene penge for at kunne finan-
siere sit videre skoleforløb, studier eller 
hvad det nu end måtte blive til. Frem til 
november tager han plads som karl ved 
landbruget på Gultvedholm, en gammel 
proprietærgård ved Kværndrup på Fyn.    
Allerede 6. maj giver Georg livstegn fra sig 
i et brev til sin niece Hilda på Damkærgård 
– Ingeborgs ældste datter, som han takker 
for hendes brev. I takkebrevet har han lavet 
en enkel tegning af, hvor han går i marken 
og pløjer, men ellers er det sparsomt med 
oplysninger; dagens vante dont, har nok 
ikke været særligt relevant at skrive om. 

Måske drømmer han sig tilbage til Born-
holm og opholdet på Try, idet han på den 
korte tid allerede har modtaget seks breve 
bl.a. fra gamle kammerater fra sidste vin-
ter. Han fortæller lidt om gården og forhol-
dene:

»Her er jo ingen børn, da manden ikke er 
gift; det kan jo være et savn somme tider, 
men til gengæld er her jo mere ro til at læse, 
skrive og spille, eller hvad jeg nu har fun-
det på. Nu må du snart skrive igen og for-
tælle mig om præsten har været der og hørt 
på eder. Gården her ligger dejligt lige ved 
en skov, og har en stor smuk have til, som 
jeg glæder mig til at nyde sommeraftenen 
i. De kærligste hilsner fra Georg Bid-
strup.«27 

I juli følger lidt mere fra en velfornøjet 
Georg, der via moderen kærkomment har 
hørt nyt om familien på Damkærgård, 
hvilket han kommenterer til Ingeborg, som 
han også indvier i sine videre planer og 
hvad han har foretaget sig i fritiden: »Ja det 
lader jo til at du holder ferie med udflugter, 
men det er jo sådan det skal være, lad os 
bare tage livet fra den lyse side, det nytter 
ikke noget at gå og se sort på de hele, det 
har jeg nu heller aldrig gjort. Nu er jeg 
også så glad, som jeg aldrig har været før 
over det, at jeg har udsigt til at komme til 
Vestbirk til vinter [1923–24]. Jeg tror også 
nok det skal gå for mig der, det gik jo dog 
så godt for mig i Try, så efter det håber jeg 
nok også det skal gå i Vestbirk. Desværre 
har Fogt ikke svaret mig på mit sidste brev, 
enten han nu er blevet fornærmet eller han 
har tabt interessen for mig, så når jeg ikke 
kan komme derop, ved jeg ikke. Jeg har det 
jo stadig godt her, jeg synes bedre og bedre 
om folkene her efterhånden, som jeg lærer 
dem at kende. Jeg håber også Holger har 

Georgs tegning af sig selv som plovmand på Gultvedholm på Fyn i 1923 – på et brev til niecen Hilda 
på Damkærgård ved Kolding. 
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haft mange planer. Først fik jeg tilbud om 
at komme til Vallekilde Højskole som læ-
rer i naturfag og gymnastik, men da jeg 
skrev det til Vestbirk, svarede de med et 
meget smukt tilbud. Jeg kunne få helårlig 
plads på fysikken og så ville de gerne, at 
jeg oprettede en selvstændig delingsfører-
skole, og af hensyn til det sidste har jeg 
forespurgt gymnastikinspektøren om der 
kunne blive plads til mig til efteråret på 
Statens Gymnastikinstitut, det kræves jo 
for at få en delingsførerskole anerkendt, 
at man har gennemgået statens kursus. 
Jeg har så fået det svar, at det nok kunne 
blive plads til mig, så enden bliver nok at 
jeg tager derover, og så ser at få Georg til 
Vestbirk, det kan han jo have meget godt 
af, lære meget ved særligt at komme under 
påvirkning af Grønvald Nielsen ... Statens 
Lærerhøjskole [som Holger åbenbart straks 
havde søgt optagelse på] kunne jeg jo ikke 
komme på i år, og nu vil jeg gerne blive helt 
færdig med min uddannelse, jeg er jo snart 
noget oppe i alderen [27 år], så det er rart 
at få sig en fast plads og måske danne et  
hjem.«29 

Lærer på Vestbirk Højskole 
1923-24

Planerne for brødrene forelå som skitseret 
af Holger alt imens sommeren på Gultved-
holm går på hæld. Georg inviteres til Inge-
borgs fødselsdag på Damkærgård i august, 
men da det er midt i landbrugets travleste 
tid, må han desværre takke nej: »... jeg si-
ger så mange tak for invitationen til fød-
selsdagen, men jeg kan desværre ikke 
modtage den, da vi jo nu står lige overfor 
høsten.«

Georg fortæller videre, at Holger har be-

søgt ham på Fyn, om fester og livet på går-
den:

»... vi var ovre i kirken hos Rørdam ... 
Holger har en artikel om Ungdom og idræt 
i Højskolebladet om delingsføreruddannel-
sen, er såmænd helt fornuftig ... Jeg har i 
den sidste tid været med til en del fester, jeg 
er nu vældig godt kendt med ungdommen, 
og føler mig også hjemme hos dem, også 
dem på gården her, ja et dejligt hjem med 
nogle folk, som forstår lidt mere af livet 
end akkurat det politiske.«30 

I brevet kommer Georg også ind på det 
forestående vinterophold på Vestbirk, som 
takket være Holgers gode forbindelser og 
anbefalinger nu bliver en realitet: »... jeg 
har min fritid meget optaget af at forberede 
mig til vinteren, og ellers følger med i ti-
derne, i avisen, vi holder her Fyns Tidende, 
det er et udmærket blad, det ser sundt på 
tidens spørgsmål. ... Jeg ved ikke om jeg 
kan nå at komme derover [til Damkær-
gård], nu jeg rejser til Vestbirk, men nu  
får vi se. Hvordan går det med sengetøjet 
til Vestbirk? Da jeg jo også skulle have sen-
getøj med skrev Nørgaard, vil I ikke give 
mig nogen oplysninger om det hvordan  
det kan blive med det. Venlig hilsen eders 
Georg.«31  

Som sagt så gjort, Holger tager et år på 
Statens Gymnastikinstitut i København, 
hvorefter han igen vender tilbage til Vest-
birk til november 1924 og tager fat på den 
nyoprettede delingsførerafdeling og tillige 
underviser hele skolen i gymnastik, fysik 
og sundhedslære.

I den tid, hvor han er i København, over-
tager Georg undervisningen i gymnastik 
og sundhedslære. Holger har banet vejen 
og brødrene hjælper igen gensidigt hinan-
den til fælles bedste. Vintermånederne 

Vestbirk Højskole, hvor Georg i vinteren 1923-24 afløste bror Holger som gymnastiklærer. Stående ved 
indgangsdøren Grønvald Nielsen, skolens tidligere forstander. Foto: Ukendt.

med Georgs gymnastik og øvrige under-
visning forløber til alles tilfredshed: »Vin-
terholdet 1923-24 vil med glæde tænke på 
ham både som lærer og en god kammerat«, 
kan man læse i højskolens årsskrift fra det 
følgende år.32 

I påsken er Holger hjemme på Bornholm 
og se til moderen, der nu er flyttet fra Pi-
lely til et lille hus i Nexø. Siden er han i 
København for at lede gymnastikopvis-
ning i Højskoleforeningen, og her samler 
han 30 gamle elever fra Vestbirk til møde 
med forstander Nørgaard og frue, som er i 
byen, for at holde foredrag og at oprette 
Vestbirk Kredsen. 

Holger skriver hjem om, hvad lillebror 
har fortaget sig efter sit overståede vinter-
ophold på Vestbirk Højskole og røber, hvil-
ke opgaver han nu har kastet sig ud i for at 
tjene penge: 

»Bror Georg flottede sig sådan, at han 
gav mig 10 kr. til at købe hvad jeg ville 
have, så det var jo flot, men han er jo også 
daglejer og tjener store penge, han har 
overtaget et stort mergelarbejde, skriver 
han, og han tilbyder også mig arbejde der i 
sommer og løn på forskud, så det er jo 
smukke betingelser. Nu er jeg helt færdig 
med mine eksamener fra 1. maj [1924] i 
både gymnastikken og sanglege.«33 
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dog at du vil kunne forstå mig. Til sommer 
ved du vel hvis alt går vel at jeg tager op til 
Den Internationale Højskole ved Helsin-
gør, nærmere for at studere sprog, samtidig 
med at jeg skal have gymnastik der. Det 
bliver kun til kosten for hver morgen, så det 
venter jeg mig ikke så meget af, og om lør-
dag aften skal jeg have folkedans. Han 
[forstanderen] vil desværre ikke give mig 
helt gratis ophold, men jeg skal betale 40 
kr. om måneden, det kursus varer fra maj 
til august. August skulle jeg til Ollerup 
hvis alt går som det skal, og have et nyt 
kursus i gymnastik. Så kommer der to må-
neder, som jeg skulle tjene mig et 200 kr. 
på en eller anden måde, så jeg kan have til 
vinteren, og så til vinter tager jeg til Askov 
igen 2. år. Ja alt det har jeg sådan omtrent 
klar, og der skal komme uventede forhin-
dringer, hvis det ikke skal gå i orden. Så du 
ser, jeg har et godt arbejde at gå ind til, men 
jeg har også godt mod og lyst til at tage 
dysten, så det går nok.« 

Til sidst i brevet når Georg frem til det, 
der måske ligger ham allermest på sinde, 
nemlig drømmen om at rejse ud, en tanke 
der tidligere har været fremme og givetvis 
var opstået den gang onkel Ludvig fra 
Amerika i 1911 havde besøgt dem hjemme 
på Pilely, og da havde »fristet« flere af de 
unge i familien til at rejse med ham tilbage 
til Amerika? Nu her godt 15 år senere skul-
le Georg imidlertid ud fra andre omstæn-
digheder træffe et valg, som han – af brevet 
at dømme – endnu ikke har taget endelig 
stilling til: »... Men så kommer nok det 
store spørgsmål, som er lidt mere usikkert, 
men som jeg håber skal gå i orden, og det 
er Amerika igen. Sidste gang jeg talte om 
det, blev det jo ikke til noget, men nu har 
jeg atter det ønske. Du ved, at der for et par 

år siden var tre amerikanske damer og be-
søge danske højskoler, det har Holger sik-
kert skrevet til dig om. Nu vil de begynde 
en højskole derovre, og gennem Holger har 
de tilbudt mig pladsen som hjælper derov-
re. Det er et godt tilbud, hvis jeg kan mag-
te det, og hvis jeg kan få det, de vil nemlig 
helst have at jeg skal komme så hurtigt som 
muligt, og det kan jeg jo ikke, da jeg har 
bundet mig for et år. Men hvis alt går vel, 
så håber jeg det går sådan, at jeg kan rejse 
derover herfra Askov næste år. Men det 
hele er jo lidt usikkert endnu, men jeg må 
indrømme, at jeg arbejder for at få det til at 
gå i orden, og så håber jeg nok også det går. 
Men nu kan du jo skrive hvad du synes om 
det. Jeg ved det trænger til en længere for-
klaring, men klokken er 1, så det er ikke for 
tidligt at jeg kommer i seng.«36 

Igen kommer tvivlen om det videre livs-
forløb frem i Georg, og han tyr derfor også 
denne gang til familien om råd, vejledning 
og forståelse – denne gang hos moderen. 
Samtidig med at han vurderer, om han nu 
også kan klare opgaven, vil han også gerne 
afvente moderens reaktion på at hendes 
yngste dreng vil emigrere til Amerika. 

Sidst vi hørte om de gymnastikinteres-
serede amerikanere var, da Holger mødte 
dem på Vestbirk i julen 1922. Nu var der så 
kommet henvendelse fra »de amerikanske 
damer« der skrev, at de gerne ville have 
ham over for at hjælpe med at opbygge 
gymnastikken på den nye højskole, som 
skulle oprettes efter dansk forbillede. Nu 
var det jo Holger, som tilbuddet fra Brass-
town gjaldt, men da han lige var blevet for-
lovet med Meta – datter af gårdejer og 
amtsrådsmedlem Hans Jensen fra Sjørslev 
– og allerede var godt engageret som fast-
ansat lærer på Vestbirk Højskole, med ud-

Georgs 1. år på Askov Højskole 
1924-25 

Nogenlunde velbeslået må vi formode – 
takket være sit »entreprenørskab« i sit 
mergelgravningsprojekt – indleder Georg 
fra november 1924 sit første vinterophold 
på Askov Højskole. Her bliver han ansat 
som hjælpelærer i gymnastik og på lærer-
kursus i sommertiden.34    

Ved siden af gymnastikken følger Georg 
undervisningen i flere fag, julen tilbringer 
han hos familien på Damkærgård, hvoref-
ter han vender tilbage til skolen. Han står i 
jævnlig forbindelse med moderen hjemme 
på Bornholm; hun servicerer ham givetvis 
med hensyn til hans tøj, som han i et brev 
i begyndelsen af det nye år efterlyser:  
»Kære moder – Ja jeg håber at du har mod-
taget den pakke, som jeg sendte hjem for 14 
dage siden. Men det er sådan, at jeg gerne 
snart vil have den igen, da man jo har brug 
for skjorterne.«

Efterfølgende går Georg over til at tale 
om vejret, hvilket han som landmand trods 
alt følger med i selv om han underviser og 
er på skolebænken: »Det er dog en sjælden 
mild vinter vi har i år, på Fyn har de alle-
rede begyndt at så korn. Det er vel ikke 
sådan på Bornholm, men I har det vel også 
mildt, det er jo en stor betryggelighed, og 
der går jo heller ikke så meget til i kakkel-
ovnen.« 

Endelig får vi lidt at vide om skolen og 
hvad han foretager sig ved siden af gymna-
stikken:

»... Det er også godt for os som er på sko-
len, vi kan rigtig gå og nyde det gode vejr. 
Jeg har også blomster i vinduet, både vin-
tergækker og tulipaner, det er så dejligt at 
have det og fryde sig over. Ja jeg skulle el-

lers skrive stil »Hvad man forstår ved den 
offentlige mening«, men jeg er kørt træt, så 
gav jeg mig til at skrive brev ... det går 
nemmere. Det er ellers interessant at sidde 
og slide med stileopgaver, sidste uge skrev 
jeg en stil om Niels Bukh og hans gymna-
stik, det var en rigtig stil for mig, men den 
blev også læst op for klassen, så det var jo 
en ære for mig. Ja nu skal jeg ned og synge, 
vi forbereder til en stor koncert, hvor vi er 
en 150 sangere, der synger sammen med et 
stort orkester. Jeg har ellers ikke været med 
i sangkoret, da det tager så megen af min 
tid, men jeg har lovet Hasseris at være med 
til denne koncert.«35 

Senere i februar 1925 følger næste livs-
tegn fra Georg, hvor han fortæller moderen 
om sine oplevelser på Askov: »Fastelavns-
mandag skal jeg sammen med en del kam-
merater til Lundsmark, det er en skole der 
ligger lige ved Ribe. Vi skal køre i lastbil, 
det glæder jeg mig til. Fastelavnsmandag 
skal vi jo have alle slags lege her og skole-
bal om aftenen. I mandags var jeg ude hos 
Kirstine Kirkebjerg, hun holdt punsebal, 
det var også meget fornøjeligt. Det er jo 
flinke folk at komme til, men man skal jo 
tage sig vel i agt for ikke at få for meget i 
sig. Det er der nu en særlig fare for, når 
man er en gymnastiklærer.«

Efter at have betroet moder om sine »ud-
skejelser« vender Georg blikket indad, idet 
han reflekterer over sin situation: »Jeg er 
også bange for at jeg har for megen med-
gang. Jeg synes alting lykkes for mig alt for 
let, så jeg er bange for at jeg ikke kan tåle 
det. Jeg bliver nok nødt til at udsætte mig 
for en større modgang, så at jeg virkelig 
kan få at vide, om jeg duer til noget. Og 
derfor grunder jeg på en plan, som måske 
ikke falder til behag for dig, men jeg håber 
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morgenstund solen var ved at stå op, og så 
være sammen med en flok kammerater, 
syngende morgensang, og have det rart på 
alle måder.

Nå men nu er jeg så ankommet til Helsin-
gør og [har] fået de første indtryk, det kan 
ikke nægtes, at de jo er lidt blandet på for-
skellige områder, men jo også interessante 
på mange måder; det er jo en broget for-
samling at komme herop til. Her er 60 ele-
ver, langt de 30 er udlændinge fra forskel-
lige lande. Det kniber desværre lidt med 
sproget, at forstå det. Det er jo engelsk, 
men det kommer antagelig snart, men der 

hører jo noget til, for at forstå et foredrag 
på engelsk, men det er jo det vigtigste for 
mig at blive perfekt i sproget, men ellers 
kan jeg ikke udtale mig om noget herfra 
endnu, da jeg endnu ikke er kendt med det.  
Min skole ligger jo underligt her tæt på 
Helsingør. I går, det var søndag, var vi på 
en tur til stranden, det var meget interes-
sant, vi legede sanglege og morede os på 
forskellig måde skønt vi jo havde rejst hele 
natten før, og som sådan ikke fået søvn en 
hel nat; når jeg siger vi, er det en askov-
kammerat, som også er her. I eftermiddag 
skal jeg en tur til Helsingør og gøre nogle 

sigt til en sikker fremtid og stor bolig i 
form af et hus, »Solbakken« – fravælger 
han derfor tilbuddet. Resultatet bliver, at 
han i stedet for foreslår lillebror Georg – 
igen til begges fordel skulle det vise sig. 

Der indløb snart et positivt svar fra Ame-
rika, som Holger naturligvis straks fore-
lagde Georg og efterfølgende meddelte 
familien på Damkærgård, hvortil han skri-
ver: »Nu har jeg så fået brev fra de damer i 
Amerika, og de vil gerne have Georg der-
over så snart han kan komme afsted, så han 
kan altså få sit ønske opfyldt; men han bli-
ver jo ikke præst på den måde med mindre 
han tager på præsteskolen bagefter, det vil 
han jo have gode betingelser for, når han 
har lært sproget rigtigt først. Men der er 
noget at ordne før man kan få tilladelse til 
rejsen, det er i det hele taget ikke sikkert, 
at han kan få tilladelsen; men nu får vi se, 
måske at han allerede har opgivet det. Fru 
Trier har en søn, som hun gerne vil have 
som Georgs arvtager i Askov, men det har 
hun nok skrevet til dig om.« På kanten af 
brevet, som søster Ingeborg videresender 
til moderen på Bornholm, påfører hun: 
»Nu er det jo med Georg om han nu vil til 
Amerika, eller hvad han vil, ved han måske 
ikke selv. Pladsen kan han jo så få.«37 

Holger betroede sig også i et brev til mo-
deren om de forestående muligheder, selv 
om ingen af dem endnu vidste, hvorvidt 
Georg havde taget endelig stilling til at 
rejse. Men som Holger skriver: »Ja, nu har 
jeg så skaffet Georg plads i Amerika, som 
han antagelig har skrevet om; men forelø-
big rejser han ikke derover, men han har 
ikke skrevet til dig om sine planer. Det 
kunne desuden være lærerigt for ham at 
tage til Amerika et par år. Han er endnu 
ikke rigtig klar over hvad han vil, for hvis 

han vil læse til præst, så skulle han snart 
begynde. Nå han klarer sig nok i denne ver-
den, det har jo hidtil gået godt for ham« – 
Georgs afgørelse lader vente på sig.38 

Georgs evt. planer om, at ville læse til 
præst kommer ikke uventet i forlængelse 
af, at han også tidligere havde gået med 
tanken om at læse til lærer. Det sidste ville 
have varet fire år, så her har økonomien 
helt givet været den årsag, der umuliggjor-
de disse drømme. Om »præstetankerne« 
vides ikke nærmere.  

Georg på Den internationale  
Højskole i Helsingør 1925

I april 1925 er Georg færdig med sit første 
højskoleophold på Askov, og rejser som 
planlagt direkte til Den International Høj-
skole i Helsingør for bl.a. at lære sprog, 
men også for at deltage i undervisningen, 
således at han kan få reduceret skolepen-
gene for opholdet. Snart hører familien nyt:

»Ja, nu er jeg så ankommet her til Helsin-
gør. Det er ikke så morsomt sådan, at plan-
te sig selv om fra en kammeratskabskreds, 
som man efterhånden har lært at kende, og 
hvor man har fået sig en vennekreds, så er 
det tungt, at skulle forlade den. 

Sidste aften vi var på Askov tog vi jo af-
sked med Rosenkjær som nu rejser fra 
Askov til Roskilde. Om aftenen fulgte vi 
Rosenkjær til toget, med 50 fakler, det var 
et underligt syn, og så det store fakkeltog 
og mærke den højtidsstemning der var over 
toget. Det var jo vores bedste lærer som der 
forlod Askov. Vi havde en dejlig rejse fra 
Askov til København. Vi var jo nogle asko-
vitter, så det var en fornøjelse med den 
rejse, vi tog fra Askov om aftenen kl. 10, 
særlig sejlturen over Storebælt i den tidlig 

Den internationale Højskole ved Helsingør, hvor Georg opholdt sig i sommeren 1925. To år før havde 
hans senere hustru, Marguerite Butler, sammen med Ms. Campbell opholdt sig på skolen i forbindelse 
med studierne til deres egen folkehøjskole i USA. Foto: Marguerite Bidstrup. 
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langt, at man kan have lidt forståelse af 
hvad det er man læser, så er det morsomt.«41 

I et sidste brev fra Askov, til moderen 
fortæller Georg kort om de sidste nyheder 
foruden lidt om sin økonomi: »... Vi har 
lige haft sønderjysk præstekonvent her på 
skolen, det giver lidt afveksling fra det dag-
lige. I år har vi jo ikke pastor Koch [Ub-
berup] som kommer og holder foredrag og 
ligeledes er det jo et savn, at vi mangler 
Rosenkjær, da han mere end nogen af de 
andre lærere kunne sætte sindene i bevæ-
gelse. Det er jo godt med det videnskabe-
lige, men det er også rart med om jeg så 
kan sige [det] rent menneskelige. Nå det får 
vi da også her, alene det hvad kammerat-
skabet giver er store menneskelige værdier, 
og det har vi en stor rigdom af her på sko-
len.

I dag, det er søndag, skal vi over i kirken 
og høre pastor Hjortkær fra Haderslev, han 
har en datter som er elev her. Jeg hørte ham 
også i Vestbirk til efterårsmødet; det er en 
ret betydelig mand. Hans Lund satte meget 
pris på pastor Jespersen, han havde været 
sammen med ham dengang han var på 
Bornholm, han er meget tilfreds med sin 
bornholmerrejse. I har jo i disse dage Anna 
Krog fra Snoghøj derovre og lede gymna-
stik, jeg er kommet til at holde meget af 
disse to piger på Snoghøj eftersom jeg er 
kommet til at kende hende.

Ja, ellers har jeg ikke nogen nyheder  
sådan at fortælle dig, men jeg vil gerne 
have om du engang ved lejlighed ville sen-
de mig 50 kr. derhjemmefra, det haster 
ikke så stærkt, men det måtte helst være 
engang inden for længe, man kan jo ikke 
leve uden penge. De kærligste hilsner fra 
din Georg.«42 

Georg slutter sit Askovophold sidst i 

marts, pakker sine ting og belaver sig på at 
rejse til Amerika. Han runder givetvis 
Bornholm for at tage afsked med moderen 
i Nexø og den øvrige familie og vennerne 
inden afrejsen fra København. Efterføl-
gende kan man i Vestbirk Højskoles Års-
skrift læse:

»Georg drager til De Forenede Stater for 
at indføre den bukhske gymnastik på den 
højskole, som de amerikanske damer, vi 
tidligere omtalte, er ved at begynde der.«43 

Rejsen til Amerika

Stemplet i Georg Lyster Bidstrups danske 
pas – som i dag ligger i museet på John C. 
Campbell Folk School – markerer med da-
toen den 7. april 1926 – Copenhagen Den-
mark – sted og afrejsedagen, hvor han be-
giver sig ud på den lange tur til Amerika. 

Alt imens bror Holger og Meta den 22. 
april holder deres bryllup, er Georg be-
gyndt på sin rute ned gennem Tyskland, 
Belgien og Frankrig, hvorfra han med ski-
bet – som trans emigrant – den 27. april 
runder havnebyen Harwich lidt nord for 
London. Herfra tager han til Liverpool, og 
med emigrantskibet SS Adriatic, stævnede 
Georg herefter ud på Atlanterhavet med 
kurs mod New York.44  

I et tilbageblik har tankerne under over-
farten til Amerika givetvis kredset om de 
»bånd«, der allerede længe forud havde 
været knyttet tværs over Atlanten. Til den 
del af Bidstrupfamilien, som emigrerede 
før ham – moster Anna, der nu boede i 
Ohio, men især de tre farbrødre, Christian, 
Ludvig og Markus, der alle sammen havde 
bosat sig i Aurelia, Iowa og senere Currie i 
Minnesota. Ludvig og Markus, der med 
deres respektive koner og børn pludselig en 

små indkøb, det er jo det værste med den 
skoletid, det er kun udgift på udgift, og in-
gen indtægt, men det må vi jo tage med, det 
kommer jo antagelig. Ja jeg siger tak for 
brevet som jeg modtog for noget siden, i de 
sidste dage jeg var på Askov. Nu er det jo 
snart min fødselsdag, så hører jeg mon fra 
eder igen; ellers må du hilse alle venner og 
bekendte, Ellen hilses også. De kærligste 
hilsner fra Georg.«39  

Det er sparsomt med oplysninger om  
Georgs ophold i Helsingør, da de fleste 
breve er gået tabt, og kun nogle få forelig-
ger i brudstykker, her bl.a. en side, som er 
sendt til moder angående lidt nyt, men også 
om nødvendig »kvindehjælp«, som han i 
første omgang ikke fik fra søster Ingeborg. 
Georg skriver bl.a.: »... foruden de danske 
timer, så er det ved at løbe lidt rundt for mig 
til at begynde med, håber jeg det går lidt 
bedre når vi først kommer lidt længere hen 
på sommeren. Her er jo ellers så dejligt som 
man kan tænke sig heroppe i Nordsjælland, 
skolen ligger en lille km fra Helsingør.

Når jeg sidder i mit værelse, så har jeg 
den prægtigste, ja man kan godt sige den 
herligste udsigt over Øresund og over til 
Helsingborg, så man kan jo aldrig ønske 
sig et bedre liv en sommer. Vi lever da 
også som det var på et rigtigt hotel, sådan 
en kost får vi også. 

Men det er jo det med, at det koster pen-
ge. Jeg betaler 60 kr. md. Men jeg vil ikke 
være bekendt at betale mindre, da jeg ikke 
har flere undervisningstimer. Men de pen-
ge fortryder jeg nu ikke, og håber aldrig at 
skulle komme til det. Men det var angå-
ende nogle økonomiske ting jeg skulle 
slutte med. Jeg har lige siden jeg er kommet 
ventet på en pakke fra Ingeborg med lagner 
og håndklæder, men den er ikke kommet, 

og jeg trænger så vældig til begge dele, så 
jeg ville gerne om du ikke ville sende mig 
et sæt så hurtigt som muligt, men du skulle 
ikke skrive noget om det til Ingeborg, for 
så bliver hun lidt ked af det. Jeg skal selv 
skrive når blot jeg får tid engang, men vil 
du ikke nok huske det? De lagener jeg har, 
er så vældig skidne.

Ja jeg kunne have lyst til at fortælle me-
get endnu, men jeg har en engelsk stil der 
ligger og venter på mig; engelsk stil er no-
get der kan sætte én grå hår i panden ... Jeg 
skal snart skrive igen. De bedste hilsner fra 
Georg.«40 

Askov Højskole vinteren 1925-26

Efter opholdet på Den Internationale Høj-
skole tager Georg som planlagt et måneds-
kursus i august på Ollerup Gymnastikhøj-
skole for at få udbygget sin faglighed på 
området. 

Til november 1925 vender Georg tilbage 
til Askov Højskole for at afslutte sin 2-åri-
ge uddannelse. I den periode vender han 
kun enkelte gange tilbage til Damkærgård 
og Pilely, som var blevet overtaget af bror 
Johannes og Dorthea. Georg koncentrerer 
sig om undervisningen, især det engelske 
med henblik på rejsen til Amerika. Fra det 
sidste Askovophold foreligger der blot et 
enkelt brev til niecen Hilda på Damkær-
gård, hvori han takker for hendes kort og 
en indbydelse om at komme over til hendes 
fødselsdag: »... men desværre er min tid 
sådan optaget, at jeg snart ingenting har tid 
til. Jeg længes ellers efter at få dine engel-
ske lektier gennemgået med dig; nu i denne 
måned skal jeg også til at lægge hovedvæg-
ten på engelsk. Men jeg er også glad ved at 
arbejde med det; når man først kommer så 
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om økonomisk hjælp til Georg, uden at 
have fået noget svar; men så en dag modtog 
hun panteobligationen på lånet i Pilely – 
aflyst: Markus havde eftergivet moderens 
gæld. På denne måde eksisterede der stadig 
– trods årene der var gået og den store af-
stand – en vis social forståelse, som knyt-
tede dem sammen via usynlige familie-
bånd.

På den anden side var der også onkel 
Ludvig, som jo havde gjort det godt og 
»samlet sig en formue i Amerika«, hvor 
han havde levet i mange år, men samtidigt 
sat sit helbred til. Ludvig, der da han var 
hjemme på besøg havde fristet de unge i 
familien til at rejse til Amerika for at prøve 
lykken, og også havde opfordret Johannes 
til at rejse, hvilket moderen på det kraftig-
ste havde modsat sig, da han endnu var for 
ung – mange var da allerede rejst fra øen 
og emigreret – hvilket havde skabt bekym-
ringer og utryghed i familien.   

Ligeledes har Georg givetvis også under 
sørejsen gjort sig mange tanker om det 
nært forestående møde med det nye land. 
Og ikke mindst forventninger til de men-
nesker, som han nu skulle møde og frem-
over samarbejde med på et nyt og fremmed 
sprog, som han havde forberedt sig på, så 
godt han nu kunne under de forskellige 
højskoleophold.

I følge skibslisten anløber SS Adriatic 
den 1. maj New York, hvor Georg går i land 
på Ellis Island.45 Herefter rejser han videre 
til Washington, hvor han bliver modtaget 
af to personer; den ene er danskeren Chris 
L. Christensen, leder af Landbrugsmini-
steriet i Washington vedrørende Andels-
væsenets Organisation og Salgsadmi- 
nistration – senere generalsekretær for  
»Federal Farm Board.« Den anden er Olive 

D. Campbell, forstander på den nyoprette-
de højskole i Appalacherne, som Georg er 
på vej til. Sammen med Ms. Campbell – 
som hun blev kaldt – går turen nu med tog 
til Murphy, hvor de bliver afhentet og kørt 
i bil det sidste stykke til John C. Campbell 
Folk School langt ude i bjergene i den lille 
by Brasstown i det yderste hjørne af staten 
North Carolina. Her modtages de af den 
anden af »de amerikanske damer«, Mar-
guerite Butler – Georgs rejse er sluttet, og 
han er klar til at begynde sit virke, som helt 
fra starten bliver betydeligt mere omfat-
tende og varieret end først ventet. 

Hvad der siden hændte  
Georg i Brasstown

Få dage efter at Georg Bidstrup er kommet 
til Brasstown, får han til opgave at opbygge 
skolens landbrug fra grunden; samtidig be-
gynder han at undervise i gymnastik, sang 
og folkedans og med tiden også andre høj-
skolefag. Halvandet år efter ankomsten 
køber Georg sin egen farm på 125 tdl. som 
han driver med en bestyrer, og senere ud-
videt til 270 tdl. I 1936 gifter han sig med 
Marguerite Butler. Georg og Marguerite 
bygger i 1948 deres eget hus oppe på »Bjer-
get« som ligger omgivet af Bidstrup Acres 
ned til Hiawassee River, og fra 1952 til 
1967 bliver Georg skolens forstander.

Georg besøger sammen med Marguerite 
med 5 års mellemrum familien i Danmark 
på nær under Anden Verdenskrig, ligesom 
han i alle årene opretholder forbindelse 
med sit danske, faglige netværk. Sidste 
danmarksbesøg er i 1968 efter at Georg er 
gået på pension, men han driver fortsat sin 
farm, hvor jorden nu er tilplantet med gran-
træer. Georg dør i 1971.

dag uventet havde aflagt besøg på Pilely 
hjemme på Bornholm ved juletid i 1911 – 
jo, Georg huskede dem godt, selv om han 
kun den gang var 8 år. Men han tænker 
også på sin far, Julius, som han jo aldrig 
havde kendt, og som i sin tid havde hjulpet 

sine brødre med billetten til rejsen. Og 
Markus, der havde ydet moderen et lån, da 
hun ved faderens død måtte afhænde det 
lille husmandssted i Povlsker, og flytte til 
»Pilely« i Østermarie. Senere da det kneb 
med pengene, og hun havde bedt Markus 

Georg kigger ind ad vinduet til sin mor på Pilely i 1936. Det var anden gang han var på besøg hjemme 
på Bornholm, han var da lige blevet gift med Marguerite (f. Butler). Det var sidste gang Georg så sin 
mor, der døde mens de var på tilbagevejen over Atlanten til USA. Foto: Marguerite Bidstrup.



GUNNAR SOLVANG HØJSKOLEMANDEN GEORG BIDSTRUP

100 101

1  Kirkebog Povlsker Sogn, Søndre Herred, Bornholm: 
1882-1903 samt Solvang, Randi 2017: Barn i 1890’erne 
på Bornholm, fortalt af Ingeborg Bidstrup Bertelsen 
Upub.

2  Kirkebog Østermarie Øster Sogn, Herred, Bornholm 
1892-1923, Folketælling Øster Marie Sogn, Bornholm: 
1901,1906,1911 og 1916. 

3  Hansen, Andr.: Bornholms Valgmenighed 1897-1947. 
1947.

4  Brev 1 (Moder-IB) 1909-10.
5  Ibid.
6  Brev 3 (Moder-IB) 1912. 
7  Brev 9 (Moder-IB) 7. september 1920.
8  Brev 8 (Moder-IB) 11. august 1920.
9  Brev 6 (Moder-IB) 10. marts 1919. I følge en opgørelse 

fra 1919, døde der på Bornholm 5.934 af Den spanske 
Syge af en befolkning på 44.000. Ikke mindre end 50 mil-
lioner mennesker omkom på verdensplan - heraf 12.000-
14.000 danske ofre. 

10  Brev 9 (Moder-IB) 7. september 1920 og brev 11 (Moder-
IB) 28. september 1920. 

11  Brev 13 (Mover-IB) 20. oktober 1920.
12  Brev 12 (Moder -IB) 15. oktober 1920.
13  Otterstrøm, Andr. og H.H. Hansen: Legestue, Kbh. 1934.
14  Brev 14 (Moder-børn- Ellen) 4.11. 1920 og brev 7 (Moder 

+ GB-IB) 20.12. 1920?
15  Brev 14 (Moder-børn- Ellen) 4.11. 1920 ff.
16  Brev 16 (Moder-IB) 21. marts 1921.
17  Brev 19 (Moder-IB) 16. august 1921.
18  Brev 10 (Moder-IB) 16. september 1921.
19  Brev 15 (Moder-IB) 16. november 1921.
20  Brev 22-31.
21  Folketælling: Ollerup Sogn 1921.
22  Brev 22 (GB-IB) Ollerup (Januar/februar?) 1922 – det 

første brev fra Georg. 
23  Brev 157 (Ho-Fam) Østfald Folkehøjskole Norge, 9.8. 

1922.

Noter

24  Brev 158 (Ho-Fam) Vestbirk, 7.11. 1922.
25  Brev 160 (Ho-Moder) Vestbirk 14.12. 1922. Budde-Lund, 

Holger: Et besøg fra De Forenede Stater. I: Vestbirk Høj-
skole Årsskrift 1923 s. 86. Marguerite Butlers dagbog (i 
privateje) og Olive D. Campbell: The Danish Folk School, 
New York 1928, s.143-45.

26  Brev 24 (GB-Fam/Damkærgård) Try 20.1. 1923. 
27  Brev 26 (GB-HS) Gultvedholm 6. 5. 1923.
28  Brev 27 (GB-Fam) Gultvedholm 26.7. 1923.
29  Brev 159 (Ho-Moder+Ellen) Askov 14.6. 1923.
30  Brev 28 (GB-IB) Gultvedholm 17.8. 1923.
31  Ibid.
32  Budde-Lund, H.: Vestbirk Højskoles Årsskrift 1925 s.106.
33  Brev 162 (Ho-Moder+Ellen) Vestbirk 29.4. 1924.
34  Budde-Lund: Vestbirk Højskoles Årsskrift 1925 s.106-

107.
35  Brev 25 (GB-Moder) Askov19.2. 1925.
36  Brev 30 (GB-Moder) Askov sidst i februar 1925. Højsko-

len i Lundsmark, som Georg omtaler, blev en årrække i 
1920’erne drevet af maleren, Agnes Smidt (1874-1952), 
som her kombinerede grundtvigske skoletanker med 
praktisk arbejde.

37  Brev 166 (Ho-IB) Vestbirk u.d. 1925. Brev 165 (Ho-Mo-
der) Vestbirk u.d. 1925.

38  Brev 166 (Ho-IB) Vestbirk u.d. 1925.
39  Brev 29 (GB-Moder) Helsingør u.d. 1925. 
40  Brev 31 (GB-Moder) Helsingør u.d. 1925.
41  Brev 32 (GB-HS) Askov 1.3. 1926.
42  Brev 33 (GB-Moder) Askov, u.d. 1926.
43  Budde-Lund: Vestbirk Højskoles Årsskrift 1925 s.106-

107.
44  Budde-Lund, H.: Vestbirk Højskoles Årsskrift 1926, s.95. 
45   Skibslisten, SS Adriatic.

Alle de bragte billeder er fra GS/RS-Arkiv.

Georg Bidstrup ved sit skrivebord på John C. Campbell Folk School i 1952, hvor han blev skolens 
forstander frem til 1967. Foto: Ukendt.



102 103

Formålet med udgivelsen af denne dagbog, 
der er ført fra dag til dag stundom fra time 
til time, i de mange bevægede dage vi har 
oplevet herovre på Bornholm, er at give læ-
serne navnlig udenfor Øen en virkelig 
sandfærdig beskrivelse af begivenhederne, 
som de indtil nu har formet sig, og samti-
digt give et glimt ind i den bornholmske 
folkesjæl i dens trængsler og lidelser.

Forfatteren er selv født på Bornholm og 
har øvet hele sin manddomsgerning her-
ovre. 

Det er et øjenvidne, der taler, og en, der 
kender den bornholmske folkesjæl. Måtte 
den bidrage til, at kærlighed og forståelse 
for denne Ø måtte vokse hos læsere i det 
øvrige land og for bornholmerne være et 
historisk minde om en tung og ond tid.

Sct. Peders Præstegård, 15. september 1953.1

Provst Levy Blang, f. 30. november 1889 i 
Rønne, d. 27. oktober 1976. Han var medlem 
af Folketinget for Venstre for Bornholms 
Amtskreds 1920-1928 og landstingsmand for 
3. Kreds (Bornholm) 1928-1934.  
 
Han blev i 1914 gift med Dora født 1893 i  
Vestermarie. Han blev student i 1909 og 
cand.theol. i 1914.  
 
Var sognepræst i Pedersker fra 1914, provst 
for Bornholms Østre Provsti fra 1927-1959  
og provst for Bornholms Vestre Provsti 1935-
1936.  
 
Han var Ridder af Dannebrog og har udgi-
vet: Et tidsbillede fra svundne tider, 1969.

Bornholm under krigen

Dagbogsoptegnelser fra en bornholmsk præstegård 
i tiden fra 1. januar 1940 til 5. april 1946

Af Levy Blang

Provst Levy Blang, foto Peter Elfelt, København. BØA.
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har opslået på kirkedøren, at gudstjenesten 
holdes i præstegården, hvor soldaterne af 
hensyn til kompagnichefen holder vejen 
farbar. Tyve mennesker var mødt. Gudstje-
nesten afholdtes i spisestuen.

Tirsdag d. 20. februar 1940

Havene er nu tilfrosne, og Bornholm er 
ganske isoleret fra omverdenen. Brændsels-
situationen er fortvivlet. Her er intet brænd-
sel mere i præstegården. Soldaterne fælder 
asketræer i haven for at skaffe præstegården 
brændsel af hensyn til kompagnichefen. Vi 
kan kun få 12 grader celsius i stuerne, men 
det føles helt lunt. Snedriverne når telefon-
trådene. 

Handelsministeriet bemyndiger amtman-
den til at beslaglægge og rationere alle 

brændselsforsyninger på Bornholm. Amtet 
forhandler med mig om brændselssituatio-
nen med henblik på gudstjenester og kirke-
lige møder.

Pedersker og Allinge  
d. 26. februar 1940

Bornholms provster har i dag udsendt føl-
gende bekendtgørelse: 

»Amtmanden over Bornholm har under 
17. d.m. på forsyningsudvalgets vegne te-
legrafisk indstillet til Handelsministeri-
ets godkendelse, at der træffes en række 
brændselsbesparende foranstaltninger i 
anledning af den særlige brændselssituati-
on for Bornholm, og har herunder anmodet 
Handelsministeriet om gennem Kirkemini-
steriet at søge brændselsbesparende foran-

Pedersker, nytårsdag 1940

Der har i dag været ringe tilslutning til 
gudstjenesten og kun 25 altergæster. Vinte-
ren raser med uformindsket voldsomhed. 
Alle veje er blokeret af sne, og toggangen 
har nu været indstillet på tredje dag. Vore 
sædvanlige nytårsgæster er ikke nået frem. 
Det bæres mig for, at dette år vil blive et 
alvorligt år for landet. Gud give, at vi dog 
ikke bliver inddraget i krigen.

Tirsdag d. 2. januar 1940

Vi har måttet aflyse de gamles juletræ. 
Himmel og jord står i et under en voldsom 
snestorm af sydvest. Termometret viser fem 
graders frost.

Søndag d. 21. januar 1940

Alle veje er blokerede efter den voldsomme 
snestorm i går, hvor vindstyrken var helt 
oppe på 11. Kun 10 mennesker i kirke.

Søndag d. 28. januar 1940

Vinteren bliver værre og værre. Der raser i 
dag igen en orkanagtig snestorm. Snedri-
verne når tagskægget, men det lykkedes at 
gennemføre gudstjenesten.

Tirsdag d. 1. februar 1940

Bornholms Værns 2. kompagni er i dag for-
lagt til Pedersker. Kompagnichefen, kaptajn 
Johs. Hansen, har i dag taget kvarter i præ-
stegården. 

Hans hest er på grund af den voldsomme 
kulde – der er flere graders frost i de tomme 
stalde her – opstaldet på Dammegård, hvor 

også kaptajnens oppasser er beordret i 
kvarter. 

Efter konference med mig har skoledirek-
tionen besluttet indtil videre at lukke sko-
lerne på landet for at spare på de knappe 
brændselsbeholdninger. Vejene er blokeret 
af sne, og kun en brøkdel af eleverne når 
frem.

Søndag d. 4. februar 1940

Vinteren raser fortsat. Varmerørene i kir-
ken er frosne og kirken var i dag iskold, kun 
30 mennesker overværende gudstjenesten.

Tirsdag d. 13. februar 1940

Temperaturen er nu faldet til 20 graders 
frost. Vejene er dog nu kastet og trafikken 
atter åbnet. Skolerne åbnes igen.

Torsdag d. 15. februar 1940

Voldsom nordøstlig snestorm. Alle veje er 
igen blokeret, al trafik på baner og veje er 
brudt sammen. Vi har igen i skoledirektio-
nen besluttet at lukke alle skoler på landet.

Lørdag d. 17. februar 1940

Stille pænt solskin. Kaptajnen rider op til 
kommandocentralen i Aakirkeby uden kap-
pe. Om eftermiddagen på ny voldsom sne-
storm. Kaptajnen ankommer hertil ud på 
aftenen, meget forkommen. Hesten måtte 
han efterlade på en ejendom og til fods for-
cere snedriverne de sidste to km.

Søndag d. 18. februar 1940

Alle indgange til kirken blokeret af sne. Jeg 

Vinter på Nexø-banen i 1940’erne. Ukendt fotograf. BM.
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Tirsdag d. 9. april 1940

Meget tidligt morgen mødte kaptajnen igen 
her for efter en gennemvåget nat at tage et 
styrtebad. Midt under badet ringede ober-
sten og forlangte ufortøvet at få talt med 
kaptajnen. Han afgav melding om, at tyske 
tropper tidlig morgen havde overskredet 
den danske grænse, hvor der var kæmpet. 
København og de vigtigste danske byer var 
besat, deriblandt Nyborg og Korsør. Born-
holm måtte efter regeringsordre ikke for-
svares. Kaptajnen stormer ind i soveværel-
set til mig, afgiver melding herom og brister 
i krampegråd. Skønt selv syg til legeme og 
sjæl måtte jeg forsøge at tale ham til rette. 
Kaptajnen iler til sine tropper og hudfletter 
regeringen i en voldsom tale3.

Der er dannet en samlingsregering i Dan-
mark, og Kongen har i dag udstedet en pro-
klamation til det danske folk. (Herunder).

Tirsdag aften d. 9. april 1940

De bornholmske blade bringer i aften en 
proklamation fra den tyske værnemagt. (Se 
herover) 

Onsdag d. 10. april 1940

Det voldsomme sjælelige pres i forbindelse 
med sygdommen og de to sidste nætters to-
tale mangel på søvn bevirker, at min hel-
bredsstilstand er således, at min hustru til-
kalder min læge, sygehuslæge dr. Nissen, 
Aakirkeby. Da han forstår, at jeg ved det 
hele, siger han rent ud, at store tyske trop-
pesamlinger i øjeblikket fortager landstig-
ning i Rønne. Oberst Waagepetersen har 
trukket sine tropper sammen i Aakirkeby, 
Aaker og Pedersker. De tyske tropper er nu 
på vej mod Aakirkeby, men gør efter alvor-
lig henstilling fra Bornholms kommandant 
holdt ved Lobbæk, medens kun de øverste 
tyske befalingsmænd i biler kører ind i 
Aakirkeby for at forhandle om overgivelse 
af Øen. Det hele gør et lammende indtryk 
på Bornholm. Her er ikke set fremmede 

staltninger gennemført også indenfor fol-
kekirken og trossamfundene på Bornholm. 
Kirkeministeriet har herefter under s.d. 
anmodet biskoppen over Københavns Stift 
om i forbindelse med pågældende provster 
at iværksætte det i denne sag fornødne, og 
biskoppen har under 20. d.m. bemyndiget 
Bornholms provster til at træffe de fornød-
ne foranstaltninger og indgive indberetning 
herom. Således foranlediget bestemmes:

1. Folkekirkens kirker må, sålænge op-
varmning er nødvendig, kun benyttes til 
de anerkendte faste helligdagsgudstjene-
ster og sædvanlige kirkelige handlinger, 
jfr. i øvrigt biskoppens cirkulæreskri-
velse af 12. d.m.

2. De under den folkekirkelige admini-
stration stående menighedshuse, missi-
onshuse og andre mødelokaler, må kun 
opvarmes en dag ugentlig; til denne dag 
må alle fornødne møder henlægges.

Man anmoder de udenfor folkekirkens ad-
ministration stående trossamfund om at 
træffe tilsvarende foranstaltninger.
Levy Blang                         Andr. Petersen«

Mandag d. 4. marts 1940

Endelig tø med storm af vest. Skolerne åb-
ner på ny.

Torsdag d. 28. marts 1940

Plukkede i dag de første vintergækker. He-
le marts måned hård frost med enkelte da-
ges tø afbrudt af snestorme. Haven nær-
mest begravet i sne. Driverne når stadig til 
tagfæsterne.

Lørdag d. 6. april 1940

Har i dag måttet gå til sengs af influenza. 

Mandag d. 8. april 1940

Kaptajnen, der i den sidste tid har haft sin 
hustru på besøg, besluttede i dag i det plud-
seligt indtrådte varme forårsvejr at låne min 
vogn for at køre en tur og besøge en kollega 
på en gård i nabosognet. Vognen holdt i går-
den, da telefonen kaldte kaptajnen. Det var 
chefen for Bornholms Værn, oberst Waage-
petersen2, der kort meddelte, at alle soldater 
skulle forblive i deres kvarterer. Al orlov 
var inddraget. En halv time senere afgaves 
fra obersten ordre om, at værnet ufortøvet 
skulde træde i højeste alarmtilstand. Men 
der gaves ingen nærmere motivering. Et 
forfærdeligt tryk bredte sig over sindene.  

Mandag aften d. 8. april 1940

Kaptajnen har nu skaffet sig efterretning 
om, at motiveringen for ordren om alarm-
tilstand er visse indberetninger fra Berlin 
og visse alarmerende skibsbevægelser fra 
den tyske flådes side i vore farvande. Man 
venter angreb på Norge.

Kaptajnen har uddelt skarpe patroner til 
mandskabet og ladet bajonetterne slibe. Alt 
mandskabet er trukket sammen i stations-
byen, hvor de øvrige befalingsmænd af 2. 
kompagni er stationeret. 

Kaptajnen selv har ladet sine revolvere 
med skarpt og har igen forladt præstegår-
den, for at overnatte hos sit kompagni i sta-
tionsbyen. Krigen synes at stå uden for vo-
res dør. Gud bevare vort hjem og vort fæd-
reland. Bornholms Værn er indstillet på at 
kæmpe for deres fødeø.
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tropper siden svenskernes besættelse af 
Øen 1658. Kaptajnen er så oprevet, at han 
er på grænsen af sindssyge.

Torsdag d. 11. april 1940

Man meddeler mig, at de tyske tropper nu 
ses på vejene i Pedersker og i dag har op-
slået en proklamation på ligkapellets dør ved 
kirken og mange andre steder. (Se side 108)

Søndag d. 14. april 1940

En nabopræst har forrettet gudstjenesten 
for mig. Jeg stod op til middag, feberfri, 
men meget mat.

Medens vi sad ved middagsbordet kom 
chefen for 4. kompagni, kaptajn Koefoed 
fra Allinge, fortvivlet herned for, som han 
udtrykte sig, »at trøstes«. Han var meget 
oprevet. 

Harmen over ikke at måtte kæmpe over-
vældede begge de to bornholmske officerer, 
der gennemhaglede regeringen. 

Jeg gik meget tidligt til ro. Jeg har i dag 
gennem amtet modtaget telefonisk ordre fra 
indenrigsministeriet om at give møde hos 
tyskerne til reception på Hitlers fødselsdag, 
hvis det kræves. 

Onsdag d. 1. maj 1940

Endnu ligger der sne i haven, hvor jorden 
ikke har været bar siden anden juledag. 

Sindene begynder at falde til ro. Tyskerne 
optræder overordentlig hensynsfuldt. Kom-
mandoen lod forespørge, hvorvidt de højere 
bornholmske embedsmænd ville sætte pris 
på at blive inviteret til reception på Hitlers 
fødselsdag d. 20. april hos kommandoen, 
men da der derpå blev besvaret benægten-

de, undlod man at invitere. Så slap jeg da 
for dette. I øvrigt havde jeg sendt sygemel-
ding, da jeg ikke var helt restitueret efter 
influenzaen.

Pinsedag d. 12. maj 1940

Det er noget svært at fejre pinse. Det synes 
ikke at være pinseånden, der går frem til 
sejr. I går rykkede de tyske tropper ind i 
Holland og Belgien. Tyskerne har nu mag-
ten i Norge og Frankrig står i farezonen. Vil 
maginotlinjen kunne holde?

Tirsdag d. 28. maj 1940

Kong Leopold af Belgien har nu kapitule-
ret.

Valdemarsdagen d. 15. juni 1940

Paris er nu faldet og Frankrigs skæbne sik-
kert derved beseglet. 

Tirsdag d. 25. juni 1940

Frankrig har kapituleret. Italien står på 
Tysklands side. Denne militærmagt synes 
at være herre over hele Europa. Freden sy-
nes nær. Men hvilken fred?

Mandag d. 2. september 1940

Efter at den har været fremvist for sognets 
beboere og pressen, har jeg i dag indviet 
Pedersker nye Centralskole som en fredens 
frugt midt i denne jerntid. Jeg holdt indvi-
elsestalen i ornat og indviede den i den tre-
enige Guds navn med bøn om, at den ger-
ning, der skal gøres herudfra blandt børn og 
unge måtte blive et fredens og opbygnin-
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for mig. Kirkegangen har været alt for rin-
ge. Materialismen fra forrige Verdenskrig 
gør sig atter stærkt gældende sammen med 
de stigende priser og gode afsætningsmu-
ligheder og hamstring. En stor sjælelig 
glæde, der mødte mig d. 21. december, gav 
mig dog fornyet kraft til mine julegudstje-
nester. Gud velsigne det nye år for os alle.

1941

Nytårsdag 1941

Stadig hård frost. Gudstjenesten relativt 
godt besøgt i formiddag. Ret mange søgte 
nadverbordet. Min prædiken var meget al-
vorlig. Jeg ser med ængstelse på tiderne.

2. påskedag d. 14. april 1941

Det synes mig, som om det onde går fra sejr 
til sejr på alle felter. 

Jeg har ikke kunnet lade være med at 
sammenligne den påske, da Jesus forrådtes 
og dræbtes, med denne påske. Hvor har 
ondskaben dog en forfærdende magt på 
denne jord.

»Tungt ruger Mulm over Jorden saa vide
langsomt i Natten kun Timerne skride,
hør, hvor det lyder fra Hjerter i Suk og Angst:
Kommer Dag ej snart?« (svensk)

Dog varsler opstandelsesbudskabet om 
Guds endelige sejr. 

Søndag d. 22. juni 1941

Radioavisen bragte i middags den forfær-
dende nyhed, der kom som et lyn fra en klar 
himmel, at den tyske hær var »trådt an« til 
et angreb på Rusland. Der meddeles, at al 
trafik mellem Bornholm og det øvrige land 
fra i dag af er indstillet både med flyver og 

gens arbejde under Guds velsignelse. Den-
ne skole, der er den første landsbyskole på 
Bornholm, der opfylder betingelsen i den 
nye skolelov af 17. maj 1937, er en dejlig 
bygning opført som en firelænget, rødkal-
ket gård med dejlige, lyse klasseværelser i 
forskellige farver, møbleret med borde og 
løse stole i lyst ahorn med håndgernings- 
og tegnelokale, sløjdlokale, stort moderne 
skolekøkken, gymnastiksal med brusebade 
etc. 

De tilhørende lærerboliger er alle mo-
derne indrettet og forsynet med al nutidens 
komfort, centralvarme, badeværelse til hver 
lejlighed osv. Den har kostet det lille sogn 
o. 200.000 kr.

Torsdag d. 12. september 1940

Der gøres alt klart til at gøre Kongens fød-
selsdag d. 26. september til en nationalt be-
tonet dag med festgudstjenester overalt. Jeg 

har imidlertid i dag modtaget en skrivelse 
fra biskoppen og har derefter måtte standse 
disse forberedelser. (Se side 111)

Juledag 1940

Juleaftengudstjenesten i aftes måtte holdes 
allerede kl. 15 på grund af mørklægningen. 
Desuagtet var kirken stopfyldt. Også i dag 
har kirkebesøget været meget stort. Det er 
let frost og stille sne. Velsignede jul!

Nytårsaften 1940

Det fryser 10 grader. Jeg sidder i øjeblikket 
ene på mit kontor og lader 1940 glide forbi 
mit sind. Hvor har det dog været et lidelsens 
år for mange og også for mig. Begyndelsen 
af året var præget af den frygtelige vinter. 

Da foråret endelig brød frem, brød de ty-
ske hære samtidig ind over vore landegræn-
ser. Efteråret har ligeledes været en svær tid 

Mandag 2. september 1940 blev Pedersker Skole indviet. Foto 1946 Kaare Rasmussen. BM.
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Søndag d. 11. januar 1942

Der har i dag være alliancegudstjeneste i 
kirken her efter bedeugen. Der blev talt af 
en prædikant fra Indre Mission, Luthersk 
Mission og metodistpræsten fra Nexø, pa-
stor Kofoed7, der er en af mine gamle kon-
firmander. Jeg forrettede selv altertjene-
sten. Kirken var stuvende fuld med stor al-
tergang. De hårde tider fører os sammen.

Søndag d. 25. januar 1942

Vinteren er atter sat voldsomt ind. Tempe-
raturen er nu nede på 28 graders frost. Stort 
arbejde med at tø vandrørene op. Al togtra-
fik standset undtagen Rønne-Aakirkeby.

Mandag d. 26. januar 1942

I nat frøs det 29 grader! Den elektriske 
pumpe, der stod frostfrit, er sprængt af fro-
sten. Vi må nu bære vandet ind fra gården. 
Selve centralvarmesystemet har klaret sig. 

Fredag d. 6. februar 1942

Den voldsomme vinter fortsætter med sne-
storme og hård frost. Jeg målte i dag istap-
per uden for mine vinduer på 2,17 m. Sneen 
ligger meterhøjt.

Onsdag d. 4. marts 1942

Der er i dag 14 graders frost. Nexø-toget 
har siddet indesneet på banelinjen hele nat-
ten. Al trafik på vejene er standset. Det er 
umuligt at få det varmt, vinduerne er alle 
opfrosne. Kun i mit værelse, der ligger i læ, 
kan opnås 14 graders celsius, og der føles 
helt lunt.

Onsdag d. 11. marts 1942

Det er dog et besynderligt vejr. I formid-
dags tøede det for første gang efter 65 dages 
uafbrudt frost, og nu i aften raser en nord-
østlig snestorm med op til 16 graders frost.

Torsdag d. 19. marts 1942

I dag igen snestorm af nordost. Kirkegår-
den er ganske begravet af sne. Det er 12 
graders frost.

Søndag d. 22. marts 1942

Stille fint solskin og let frost. Vi har nu fået 
gravet en gang ind til kirkedøren. Der var 
72 mennesker til gudstjenesten. Man skulle 
tro, at man befandt sig i Grønland. Vejene 
er ryddet for første gang siden nytår!

Søndag d. 12. juli 1942

Holdt i dag et stort møde i præstegårdsha-
ven. Mange mennesker deltog. Vi mærker 
såre lidt til besættelsen. Her er vistnok kun 
et meget lille troppekontingent herovre.

Alle helgens søndag 
d. 1. november 1942

Alt er roligt på Bornholm, men vi er dybt 
bekymrede for forholdene i det øvrige land. 
Den akutte politiske situation er nogle af os 
bekendt. Måtte Gud bevare vor gamle, syge 
konge.

Onsdag d. 11. november 1942

I dag holdtes der præstekonvent på menig-
hedshjemmet i Aakirkeby. Jeg imødeså på 

skib. Vi var i eftermiddag til selskab i 
Østermarie. Gæsterne ovre fra det øvrige 
land var panikslagne, da de følte sig inde-
lukket herovre. Overalt opslås i dag nye 
store plakater om fare for luftangreb på 
Bornholm. Gud får selv bevare denne Ø nu, 
da Østersøen er blevet krigsskueplads.

Onsdag d. 25. juni 1941

Trafikken mellem Bornholm og det øvrige 
land er genoptaget. Det særlige syn har i 
disse dage beset Øens gamle kirker. Det var 
d’herrer professor Nørlund, Dr. Macke-
prang og arkitekt Smidt4. Det var en rig  
oplevelse atter at være sammen med d’her-
rer.

Søndag d. 2. november 1941

Amerika er nu indtrådt i krigen!

Onsdag d. 5. november 1941

Det forlyder, at russiske enheder af Kron-
stad-flåden har forceret spærringerne og er 
trængt ned i Østersøen. En række skibe skal 
være sænket under Svenskekysten. Der her-
sker nervøsitet for vore rutebåde.

Onsdag d. 19. november 1941

Præstekonventet for Bornholms Østre 
Provsti har i dag været samlet i Aakirkeby 
Menighedshjem. Kun sognepræst Olsen5, 
Ibsker-Svaneke og sognepræsten fra Chri-
stiansø savnedes. 

Jeg ledede som sædvanlig konventet, der 
fik et udpræget nationalt forløb. For første 
gang i konventets historie blev salmebogen 
erstattet med fædrelandssange fra Højsko-

lesangbogen. Sognepræst Thorsager6, Aa-
ker-Aakirkeby holdt et gribende foredrag 
om »Danskhed og Kristendom«, efterfulgt 
af en alvorlig forhandling. Alle frygter vi 
onde tider, og vore tanker er hos vore præ-
stebrødre i Norge. 

Juleaften 1941

Voldsom regn og storm af sydvest. Til 
gudstjenesten i kirken var der ikke desto 
mindre stuvende fuldt. 

Den nye musikalske kirkesanger, første-
lærer Juul, har dannet et kirkekor, og det 
var derfor muligt at anvende hele Hart-
manns pompøse julelithurgi.

1. juledag 1941

Vinden er pludselig sprunget om i nordøst 
med frost og sne. Kirken atter i dag fyldt til 
sidste plads.

Nytårsaften 1941

Temperaturen ligger ved frysepunktet. Alt 
ånder fred. Nu ligger der atter et år bag os, 
trods alt et nådesår under Guds beskyttelse. 
Her i sognet har den voksende kirkelige in-
teresse givet sig udslag i stigende kirkebe-
søg til alle gudstjenester. Som sædvanligt 
holdt jeg igen i år andagt omkring vort ju-
letræ i havestuen ved midnat.

1942

Nytårsdag 1942

Nytåret er begyndt med stille, mildt vejr. 
Der var ca. 100 mennesker til gudstjenesten 
i dag og 50 søgte styrke ved nadverbordet.
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Torsdag d. 4. februar 1943

Jeg havde i dag den overraskelse og store 
glæde at modtage ridderkorset, dobbelt 
værdifuldt under disse forhold at bære 
det med dets inskription: Gud og Kongen.  
Biskoppen har i et privat brev meddelt mig, 
at det er ham, der har indstillet mig dertil 
som en påskønnelse af mit kirkelige arbej-
de. Også dette glæder mig meget.

Påsken 1943

Vi har haft en velsignet påske. Kirkekoret 
har gjort det muligt for mig også at anvende 
Hartmanns påskelithurgi. Kirken har været 
overfyldt. 

Forbindelsen med det øvrige land er rent 
fortvivlet. De få køjepladser på vore små 
både er til stadighed optaget, og flyveren 

kan kun bestilles tre uger i forvejen kl. 8 
morgen. 

Folk står i kø om natten for at sikre sig de 
få pladser. Det er først nu lykkedes mig at 
få en plads i flyveren til den offentlige audi-
ens i maj.

Tirsdag d. 26. maj 1943

Biskoppen er i dag ankommet til øen og har 
kaldt provsterne til konference i Rønne. I 
frokosten deltog kun biskoppen og begge 
provsterne.

Onsdag d. 27. maj 1943

Biskoppen har til i dag kaldt alle Born-
holms præster til Rønne. 

Biskoppen dvælede stærkt ved kirkens 
stilling i Norge8.

grund af de spændte, politiske forhold dette 
konvent med bange anelser, og jeg var glad 
ved, at jeg både som formand havde ledel-
sen og at jeg tilfældigvis denne gang selv 
skulle holde konventsforedraget. Jeg talte 
roligt og lidenskabsløst over det i denne si-
tuation neutrale emne: Hvad er det at vid-
ne? 

Jeg kunne dog ikke hindre, at talen under 
forhandlingerne kom ind på kirkens stilling 
til det dagen før dannede ministerium Sca-
venius. 

Bølgerne gik højt, men jeg måtte henvise 
til, at også dette ministerium var en af hans 
majestæt Kongen udnævnt regering med 
den fornødne parlamentariske basis i Rigs-
dagen, og at embedsmænd loyalt måtte 
bøje sig for en regering, der havde konge-
magt og lovgivnings magt bag ved sig, uden 
hensyn til, om man personligt havde ønsket 
en anden politik ført. Jeg henviste iøvrigt til 
Rom. 13,1 - .

Søndag d. 29. november 1942

Et familieselskab her i dag var nær druknet 
i sne ved en voldsom snestorm af nordost. 
Vejene ufarbare, togene standsede, og flere 
gæster måtte overnatte, hvorefter de måtte 
skaffe sig kane for at komme hjem, selvom 
de var kommet i vogn. Vinteren begynder 
tidligt.

Søndag d. 13. december 1942

Jeg ledsagede i dag biskop Fuglsang-Dam-
gaard under en bispevisitats i Nexø Kirke. 
Biskoppen katekiserede mesterligt med by-
ens unge, der var mødt frem på kirkegulvet 
i forbavsende stort antal, de fyldte både 
midtergang og kor.

Mandag d. 14. december 1942

Biskoppen havde i dag samlet alle Born-
holms præster i Rønne. Begge Øens prov-
ster blev indgående orienteret om stillin-
gen, der vel er alvorlig, men ikke synes 
alarmerende. Den politiske krise er drevet 
over for denne gang, men tyskernes kurs 
må antages at blive hårdere. 

Juleaften 1942

I det gode vejr var der en aldeles overvæl-
dende tilstrømning til gudstjenesten. Folk 
stod langt ude i våbenhuset.

Nytårsaften 1942

Så lider 1942 på hæld. Bornholm har stort 
set ligget i læ for alle vinde, og vi skilles fra 
året med tak til Gud.

1943

Nytårsdag 1943

Det er nu fjerde gang vi fejrer nytår efter 
krigens udbrud – endnu er freden ikke i 
sigte. Tilslutningen til gudstjenesten var i 
dag meget stor, kirken var fyldt, og der var 
stor altergang. Usikkerheden for, hvad året 
kan bringe, er kendbar.

Søndag d. 10. januar 1943

Atter alliancegudstjeneste. Kirken var fyldt 
og der var stor altergang. Metodisterne gik 
med deres præst i spidsen til alters sammen 
med menigheden. Som sædvanlig samledes 
lederne i præstegården efter gudstjenesten. 
Det fryser 12 grader.

Dora og Levy Blang på trappen til præstegården. Levy Blang modtog ridderkorset i februar 1943 ved 
biskop Fuglsang-Damgaards mellemkomst, fra Levy Blangs samling.
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Lørdag d. 28. august 1943

Rigstelefonen er i dag afbrudt kl. 17.30. Jeg 
nåede at få telefonisk meddelelse om rege-
ringens påtænkte svar på det tyske ultima-
tum. Sveriges radio meddeler i aften, at al 
forbindelse mellem Danmark og Sverige er 
ophørt. Gud bevare Kongen og vort fædre-
land. Dette vil blive værre end 9. april.

Søndag 29. august 1943

Efter en søvnløs nat aflyttede jeg til mor-
gen Kalundborg Radio. Efter sørgemusik 
oplæstes ca. kl. 8.20 følgende proklamation 
fra den øverstkommanderende for de tyske 
hære i Danmark, general v. Hannecken12, 
udstedt kl. 4.20 morgen.

»De sidste begivenheder har vist, at den 
danske regering ikke mere er i stand til at 
opretholde ro og orden i Danmark. De af 
fjendtlige agenter fremkaldte uroligheder 
retter sig umiddelbart mod den tyske vær-
nemagt. Jeg proklamerer derfor i henhold 
til artiklerne 42-56 i Haager-Landkrigsord-
ningen, den militære undtagelsestilstand i 
Danmark. Med øjeblikkelig varsel anord-
ner jeg følgende:

1. Embedsmænd og funktionærer ved of-
fentlige myndigheder og institutioner 
skal loyalt fortsætte med at opfylde deres 
embedspligt. De skal efterkomme de an-
visninger, der gives af de tyske myndig-
heder.

2. Sammenstimling og ansamlinger af mere 
end fem personer på gader og offentlige 
steder er forbudt.

3. Lukketiden fastsættes til mørkets frem-
brud. Fra dette tidspunkt er også enhver 
trafik på gaden forbudt.

4.  Enhver afbenyttelse af post, telegraf og 
telefon er indtil videre forbudt.

5.  Enhver strejke er forbudt. Opfordring til 
strejke til skade for den tyske værnemagt 
fremmer fjenden og straffes i reglen med 
døden. 

Overtrædelser af disse bestemmelser straf-
fes ved tyske standretter. Mod voldshand-
linger, sammenstimling osv. vil der hen-
synsløst blive gjort brug af våben. Enhver 
borger i Danmark, som efterkommer denne 
på folkeretligt grundlag hvilende krigslov, 
tilsikres persons- og ejendomsretsbeskyt-
telse i henhold til lovene.

Den øverstbefalende for de tyske tropper i 
Danmark.«

Det meddeltes i radioen kl. 9, at gudstje-
nester måtte afholdes som sædvanligt. 

Jeg holdt som sædvanligt den sidste søn-
dag i måneden gudstjeneste kl. 14. Der var 
kun sædvanligt kirkebesøg ca. 80 menne-
sker. Jeg var meget bevæget. Det viser sig, 
at togene kører herovre, og telefonen er li-
geledes åben – et resultat af amtmandens 
forhandling med den lokale tyske komman-
dant. General Hanneckens proklamation er 
opslået overalt, også på kirken. Befolknin-
gen er opbragt men rolig. I det øvrige land 
blev der kæmpet, og den del af flåden, der 
ikke kunne slippe til Sverige, sænkede sig 
selv efter ordre af admiralitetet.

Tirsdag d. 31. august 1943

Jeg har i dag været i Rønne og drøfte situa-
tionen med amtet og provst Mathiesen. 
Overlæge Olsen13, Bornholms Sygehus me-
dicinske afdeling er arresteret.

Torsdag d. 28. maj 1943

Min hustru og jeg har i dag afholdt middag 
for biskoppen i vort hjem. 

I middagen deltog provst Mathiessen med 
hustru og datter. 

Fredag d. 29. maj 1943

Alle menighedsrådsmedlemmer på Born-
holm har i dag været samlede i Rønne om 
menighedsrådenes opgaver uden her at 
komme ind på aktuelle forhold. Der dan-
nedes en menighedsrådsforening på Øen 
under provsternes ledelse.

Søndag d. 30. maj 1943

Biskoppen har i dag holdt visitats i Sct. 

Pouls Kirke. Kirken var stuvende fuld, og 
biskoppen katekiserede med de fremmødte 
unge mænd og piger, og det var mange.  

Pastor Hartvigsen9 holdt en god prædi-
ken. Efter visitatsen var der middag i præ-
stegården, hvorefter biskoppen holdt børne-
gudstjeneste kl. 14 i kirken.

Om aftenen var biskoppen, min hustru og 
jeg tillige med provst Mathiesen10 og sogne-
præsten i Rønne, Viggo Nielsen11, amtmand 
v. Stemanns og amtmandindens gæster til 
the.

Lørdag d. 14. august 1943

Holder nogle få dages sommerferie på 
Nordbornholm. Her raser en forfærdelig 
storm med isnende kulde.

Pastor Blang vender hjem til præstegården, efter en gudstjeneste i Peders Kirke, fra Levy Blangs samling.  
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Onsdag d. 1. september 1943

Bornholms kommandant, oberst Waage-
petersen14 er i dag arresteret sammen med 
alle tjenstgørende officerer i Bornholms 
Værn. Der går rygter om, at de bliver ført 
til Tyskland. Stemningen herovre er forbit-
ret, men rolig.

Fredag d. 3. september 1943

Ministeriet har inden det trådte tilbage i en 
skrivelse, der bærer påtegningen: »Må ikke 
offentliggøres« opfordret befolkningen til 
ro og bedt alle embedsmændene for landets 
skyld atter blive på deres poster og fortsæt-
te deres gerning til bedste for land og folk. 
Skrivelsen bærer påtegning om, at den bi-
faldes af kongen. 

Samtidig har biskoppen sendt mig føl-
gende brev: 

»Kære provst Blang. Jeg beder Dem med-
dele præsterne indholdet af medfølgende 
skrivelse.

Han som har hjulpet os hidindtil, Han 
hjælper nok herefter.

Hjertelig hilsen deres heng. Fuglsang-
Damgaard.« 

Skrivelsen havde følgende indhold:

»Meddelelse fra biskoppen:
1. Ordinære gudstjenester kan afholdes.
2. Særlige gudstjenester kan også afholdes, 

dog ikke møder i missionshuse og for-
samlingshuse. Gudstjenester skal finde 
sted i kirken og have gudstjenstlig form. 
De skal afsluttes så betids, at folk kan nå 
hjem før mørkets frembrud.

3.  Konfirmandundervisning kan finde sted. 
Dog bør det indskærpes børnene, at de 
ikke må gå hjem i grupper.

4. Bryllup og begravelse kan finde sted. 
Folk må, når de forlader kirken over-
holde de givne forskrifter.

5.  Søndagsskole kan afholdes, men også 
her må det indskærpes, at de ikke går 
hjem gruppevis, og stor forsigtighed må 
udvises.«

Jeg har endvidere i dag modtaget fortrolige 
underretninger både fra biskoppen og fra 
amtmanden om, at departementscheferne 
midlertidigt har overtaget forvaltningen så 
vidt det er gørligt. Embedsmænd vil blive 
ansat ved konstitution.

Lørdag d. 4. september 1943

Alle ikke tjenstgørende befalingsmænd i 
Bornholms Værn er i dag frigivne. De øv-
rige officerer, herunder obersten, er ført til 
Sjælland.

Søndag d. 5. september 1943

Jeg har i dag prædiket ved en festgudstjene-
ste i Gudhjem Kirke i anledning af kirkens 
50 års jubilæum. 

Jeg talte over Davids 46. salme, vers 1-6. 
Sognepræsten, Hjorth Lange15, var ikke 
særlig forsigtig i sine udtalelser. Om for-
middagen havde jeg talt hjemme for en 
overfyldt kirke. Under lydsløs stilhed oplæ-
ste jeg fra prædikestolen et hyrdebrev fra 
biskoppen. (Se side 118 og 119).

Tirsdag d. 7. september 1943

Igen i dag har jeg haft en konference med 
amtmanden og med provst Mathiesen ang. 
de kirkelige møder. Provst Mathiesen og 
jeg enedes om, at provst Mathiesen, der 

Hans Fuglsang-Damgaard, biskop i Køben-
havns Stift fra 1934 til 1960. Under besættelsen 
udarbejdede han på vegne af bispekollegiet hyr-
debrevet i 1943, som fordømte jødeforfølgelser-
ne. Foto Nationalmuseet.

som sønderjyde taler flydende tysk, skulle 
foretage en direkte henvendelse til den ty-
ske kommandant på Galløkken for at opnå 
tilladelse til, at også de udenfor folkekirken 
stående religionssamfund og de indenfor 
folkekirken stående retninger, f.eks. de  
lutherske missionsforeninger, kunne holde 
deres søndagsmøder.

Lørdag d. 11. september 1943

Provst Mathiesen meddeler mig, at den af-
talte henvendelse havde fundet sted og givet 
det ønskede resultat. 

Også præsternes store årlige konvent 
måtte afholdes. Kommandanten havde dog 
udtalt, at han betragtede kirken som den 
værste hetzer i national henseende. Men i 
øvrigt havde han optrådt venligt og forstå-
ende.

Søndag d. 26. september 1943

I anledning af Kongens fødselsdag afhold-
tes i dag festgudstjeneste. Kirken var smukt 
pyntet og fyldt til sidste plads. Efter prædi-
ken foreslog jeg at afsende følgende tele-
gram til Kongen: »Pedersker Sognemenig-
hed sender i dyb taknemmelighed deres 
majestæt vor underdanigste og hjerteligste 
lykønskning i forbøn for vort kongehus og 
fædreland«. Menigheden gav tilslutning 
ved at rejse sig. Fra alle provstiets kirker 
sendtes lignende hilsner.

Torsdag d. 30. september

Aktionen mod de ulykkelige jøder ryster 
alles sind. Jøderne på Bornholm siges alle 
at have nået Sverige. Man står ganske ufor-
stående over for en sådan handling, thi som 
udsæd så følger også høst.
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Søndag d. 10. oktober 1943

Ved gudstjenesten i dag var der stor alter-
gang. 

For den dybt grebne menighed oplæste 
jeg fra prædikestolen følgende skrivelse fra 
de danske biskopper ved biskop Fuglsang-
Damgaard. (Se side 123).

Torsdag d. 14. oktober 1943

Københavns Stift holdt i går Landemode i 
København. 

De bornholmske provster fandt det 
ikke forsvarligt begge at forlade Øen un-
der de herskende forhold, hvilket med-
deltes biskoppen, der delte provsternes 
opfattelse. Jeg modtog i dag en hilsen fra 
Landemodet undertegnet af biskoppen 
og samtlige provster samt bispekontorets  
chef. (Nedenfor).

1944

Nytårsdag 1944

Året er begyndt med et frygteligt vejr, syd-
vestlig storm med sne, blandet rog16 og is-
nende kulde. Der var kun 40 mennesker i 
kirken i dag. Mon året skulle blive lige så 
stormfuldt for Danmark?

Søndag d. 9. januar 1944

Der har i dag været alliancegudstjeneste. 
Vejret er forfærdeligt med nordvestlig 
storm og haglblandet regn. Kirken var ikke 
desto mindre fyldt, og der var atter i år stor 
altergang. En af Øens kendteste præster, 
sognepræsten i Nexø, Johs. Pedersen17 har 
søgt afsked fra sit embede for at lade sig 
ansætte som rejsepræst for »Kirkelig For-
ening for Indre Mission«. Han var en meget 
myndig formand for Bornholms Indre Mis-
sion og var medlem af hovedforeningens 
bestyrelse. 

Mandag d. 31. januar 1944

I dag står både vintergækker, erantis og pri-
mula i blomst her i haven.

Søndag d. 27. februar 1944

Ved gudstjenesten i dag oplæstes et hyrde-
brev fra Danmarks biskopper.18

Lørdag d. 29. april 1944

Pedersker Sogn er i dag besat af store styr-
ker tysk militær. En stor bombemaskine 
strøg ved 14.30 tiden hen over den sydlige 
del af sognet lige syd om præstegården. 
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ske militærpersoner, der ville tale med mig. 
Jeg gik ud i gården og blev straks omringet 
af en befalingsmand og en del tyske solda-
ter, skarpt bevæbnet.

Man spurgte, om jeg havde forstået den 
telefoniske ordre. Jeg svarede: Ja. Og blev 
atter spurgt: Hvilken? Jeg svarede dertil, at 
jeg forstod, at en af de nedstyrtede ameri-
kanske flyvere var dræbt, og at jeg havde 
skaffet kiste, samt at liget skulle være ved 
kirken om en halv time. Man sagde deref-
ter, at liget ikke måtte begraves, før jeg 
hørte nærmere fra værnemagten. Derefter 
trådte de af med militærhilsen – ikke Hit-
lerhilsen. Jeg gik derefter ind og fortsatte 
middagen lidet anende de lidelser som de, 
der var hjemme i præstegården, måtte ud-
stå.

Her trængte et par tyske befalingsmænd 
ind i stuerne og traf min gamle svigermor. 
De spurgte efter mig, men fik det svar, at 
jeg ikke var hjemme. De forlangte nu be-
sked om, hvor jeg var og fik det at vide. De 
ville nu til telefonen, men her sagde sviger-
mor så bestemt nej, at de måtte gå. Da de 
var gået, opdagede man, at alle veje til præ-
stegården, præstegårdsskoven og haven var 
tæt besat af tysk militær. De arme menne-
sker troede, at det drejede sig om en arresta-
tion, og forvandt først deres ængstelse, da 
min hustru og jeg noget over midnat kom 
hjem. Det meget militær skulle kun tage 
amerikanerne, hvis de skulle søge til præ-
stegården, hvad de heldigvis ikke gjorde. 
De var for øvrigt næsten øjeblikkeligt hjul-
pet i skjul. 

Mandag d. 1. maj 1944

Inselkommandanturen har i dag beordret 
mig til at begrave den dræbte amerikanske 

flyver på Pedersker Kirkegård i morgen kl. 
11. Der måtte ikke tales, ikke synges, og 
»dansk publikum« måtte ikke opholde sig 
på kirkegården. Jeg måtte for en tysk tolk 
oplæse begravelsesritualet. Kisten ville 
blive sat ned af tysk militær. Kun ved meget 
kategorisk at meddele, at jeg i hele min præ-
stetid, 30 år, aldrig havde forrettet nogen 
kristen begravelse uden at kirkeklokkerne 
ringede, fik jeg lov hertil mod personligt at 
garantere, at dette ikke ville fremkalde epi-
soder på kirkegården. Jeg svarede, at jeg var 
lige så interesseret i, at begravelsen foregik 
på sømmelig måde.

Tirsdag d. 2. maj 1944

Jeg har i dag begravet den nedstyrtede fly-
ver, som jeg fik oplysning om var stabsser-
geant Harry Ambrosini nr. 19003327-T41-
S42-0 fra Fresno, California. Hans fald-
skærm havde ikke foldet sig ud. En halv 
time før begravelsen ringede pastor Hart-
vigsen, Poulsker, at han havde besøg af tysk 
militær, der beordrede ham til at begrave en 
nedstyrtet flyver, men han kendte intet der-
til. Jeg svarede ham, at begravelsen foregik 
her om 30 minutter. I løbet af få minutter 
var de tyske militærbiler her. Kirkegården 
blev besat. Vejret var forfærdeligt med 
storm og øsende regn. 

Begravelsen foretoges på dansk men med 
militær honnør. Et æreskompagni var mødt 
op under befaling, vistnok af næstkomman-
derende ved hovedkvarteret på Galløkken. 
Tyske soldater satte kisten ned, et arbejde, 
de åbenbart var ganske ukendt med, me-
dens æreskompagniet stod ret. Efter begra-
velsen trådte den befalingshavende hen til 
graven og nedlagde en krans fra den tyske 
værnemagt, hvorefter han gjorde militær 

Den ene efter den anden af besætningen 
sprang ud med faldskærm, hvorefter maski-
nen styrtede brændende til jorden lige inde 
på Poulsker grænsen. Forpagteren kom fa-
rende og råbte, at faldskærmstropper sprang 
ned. Jeg løb ud, men måtte straks over i 
kirken, hvor den ældste datter på Damme-
gård skulle vies.

Under middagen på gården erfarede jeg, 
at det var en amerikansk bombemaskine, at 
to mand af besætningen var slået bevidst-
løse, men havde fået lægehjælp fra lægen19 
i Pedersker, og at de på vejen til sygehuset i 
ambulance var taget af tyskerne, der be-

satte ambulancen og dirigerede den til det 
tyske lazaret på Galløkken. Resten af be-
sætningen på ti mand var som sunket i jor-
den, da de tyske styrker nåede frem. Midt 
under middagen blev jeg kaldt til telefonen. 
Det var den tyske værnemagt, der meddelte 
mig, at en død mand var fundet ca. 50 m fra 
Munkegård, kiste skulle skaffes og liget 
være anbragt i kapellet inden aften. Jeg fik 
efter en konference med sognerådsforman-
den20, der som onkel til bruden var tilstede, 
alt ordnet og satte mig igen til bordet. Et 
kvarter efter blev jeg atter kaldt ud af betje-
ningen, der hviskede til mig, at der var ty-

Peders Kirke, omkring 1920. Ukendt fotograf, fra Levy Blangs samling.
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Fredag 30. juni 1944

Der går vedholdende rygter om general-
strejke og store kampe i København.

Lørdag d. 1. juli 1944

Bornholm er igen helt isoleret fra omverde-
nen. Al trafik ligger stille.

Tirsdag d. 4. juli 1944

Strejken har nået Bornholm. I den vold-
somme hede går man til stranden. Alle bu-
tikker er lukket. Men herovre er nærmest 
sommerferiestemning. 

Onsdag d. 5. juli 1944

De tyske militæropkøb tager et vældigt om-
fang. Store tyske marinefartøjer lægger ind 
til øen sætter mandskabet i land og lader 
disse »købe op«. De forlanger æg, flæsk og 
andre fødemidler. Afvises de møder en of-
ficer op med to soldater, der optræder meget 
truende. De bornholmske gårde navnlig her 
på Sydbornholm er meget udsat. Tit kom-
mer adskillige patruljer om dagen. Det nær-
mer sig plyndring. Amtet har nedlagt skarp 
protest. 

Søndag d. 9. juli 1944

Der har i dag været afholdt stort havemøde 
i præstegårdshaven med talere fra de for-
skellige samfund indenfor folkekirken samt 
metodisterne. Der var ca. 400 mennesker. 
Vor store, dejlige have begynder at blive 
kendt. Det er voldsomt varmt – 29 grader i 
skyggen. Om aftenen og natten stærk tor-
den.

Tirsdag d. 1. august 1944

Den tyske kommandant Rosenberg22 er 
kaldt tilbage og afløst af fregattenkapitæn 
Morath.

Søndag 3. september 1944

Finland har sluttet våbenstilstand med Rus-
land. Man er forberedt på, at den russiske 
flåde nu vil slippe ned i Østersøen. Overalt 
ventes nu invasion. Det er isnende koldt 
med orkanagtig storm, men dog 70 men-
nesker i kirke.

Tirsdag 19. september 1944

Alt politi ovre er arresteret. Herovre flygte-
de politiet op i de uvejsomme egne midt på 
øen. Amtmanden og den tyske komman-
dant har sluttet overenskomst om, at det 
bornholmske politi gives frit lejde mod at 
aflevere deres våben. 

Onsdag 20. september 1944

Det bornholmske politi nægter at fungere 
under hensyn til behandlingen af politiet i 
det øvrige land.

Søndag d. 24. september 1944

Kirken var i dag stuvende fuld. Under stor 
opmærksomhed oplæstes biskoppens hyr-
debrev i anledning af Kongens fødselsdag. 
En tilsendt anonym skrivelse oplæstes ikke, 
da den ikke ses at stamme fra ansvarlig, 
kirkelig myndighed. To fremmede mænd 
– formentlig Gestapo – fulgte fra pulpituret 
hele gudstjenestens forløb. Hyrdebrevet lød 
som følger. (Se side 128).

honnør ved graven. Han vendte sig derpå 
imod mig, hvem han takkede hjerteligt for 
den smukke måde, begravelsen var fore-
gået på, trådte af med militær hilsen, hvor-
efter æreskompagniet og de øvrige soldater 
marcherede af og kørte bort. 

Begravelsen blev fulgt fra Dammegård, 
der ligger klos op ad kirkegårdsmuren. Gra-
ven dækkedes derefter straks med et væld 
af blomster.

Sognet er i går og i dag gennemtrawlet af 
tysk militær, og en række afhøringer er 
foretaget af Gestapo, tit under ret hårdhæn-
dede former, men amerikanerne er over 
alle bjerge, og ingen i sognet har set det 
mindste til dem! Det er meddelt mig, at de 
allerede er i Sverige. Mod dem, der ydede 
de sårede hjælp, er intet foretaget, man ind-
rømmer, at det var almindelig menneskelig 
pligt. 

Søndag d. 7. maj 1944 

Et mærkeligt vejr. Markerne er i dag hvide 
af sne. Det er nordøstlig storm. Kun 14 
mennesker i kirke.

Mandag d. 8. maj 1944

Sneen er gået over til øsende regn. Der er 
siden lørdag faldet 70 mm. Alt står under 
vand.

Mandag d. 15. maj 1944 

Bøgen er i dag sprunget ud.

Lørdag d. 20. maj 1944

Rugen skrider21 allerede, og gøgen høres 
kukke.

På Pedersker Kirkegård er to gravsteder fra An-
den Verdenskrig. På det ene står: Harry J. Am-
brosini, født i USA i 1920, død i 1944. Ti mand 
var der i en flyvemaskine, der var blevet ramt af 
skyts over Tyskland og brudt i brand. BM. 

T.M. Twomey var besætningsmedlem i et Lan-
caster-fly, som forulykkede i Østersøen i sensom-
meren 1944. Hans lig drev i land på Sydborn-
holm og han ligger også begravet på Pedersker 
Kirkegård. BM.
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Onsdag d. 27. september 1944

Bornholms præsters store årlige konvent 
afholdtes i dag i Rønne. Konventet fik et ret 
stormende forløb med hårde udfald mod 
den tyske brutalitet.

Fredag d. 29. september 1944

Jeg har i dag begravet en ilanddrevet en-
gelsk flyver uden identificationsmærker. 
Begravelsen fandt sted efter ordre af den 
tyske værnemagt kl. 11 under samme for-
mer som den amerikanske sergent. Her blev 
dog ikke givet krans, men æreskompagniet 
var som sidst mødt op. 

Der blev af den befalingshavende gjort en 
kort Hitler-hilsen over graven. Jeg blev 
denne gang tilbudt honorar, hvilket jeg be-
stemt afslog. Jeg handlede kun på embeds 
vegne. (Se gravstenen side 126).

Lørdag 30. september 1944

Der oprettes vagtværn til ordenens opret-
holdelse.

Torsdag d. 12. oktober 1944 

Der er givet ordre til, at rutedamperen til 
København skal anløbe Arkona på Rügen. 

Fredag d. 13. oktober 1944

Russiske undervandsbåde har sænket den 
danske damper »Hilma Lau« øst om Born-
holm23.

Lørdag 14. oktober 1944

Handelsministeriet har i dag fritaget begge 

de bornholmske dampskibsselskaber deres 
passagerlicens på grund af faren ved de 
russiske undervandsbådes operationer. De 
må kun sejle som fragtbåde, dvs. med 12 
passagerer, men de nægter også at tage 
disse med.

Onsdag d. 18. oktober 1944

Der er truffet den ordning, at rutedamperen 
konvoyeres til svensk søterritorium og der-
efter går gennem Falsterbokanalen. Tysk 
militær må ikke være ombord. Det skaber 
et rent eldorado for illegal trafik til Sverige, 
idet der springes overbord i Falsterbokana-
len.

Mandag d. 13. november 1944

Der er i dag forøvet et bombeattentat på 
Vestre Skole i Rønne, der lige er beslaglagt 
til hovedkvarter for Gestapo. Min søster, 
kommunelærerinde frk. Blangs ejendom, 
Ellekongstræde 10, lige overfor skolen, blev 
alvorligt beskadiget, idet vinduer blæste ind 
overalt. 

Gestapo er ude af sig selv af forbitrelse 
og en mængde arrestationer er foretaget. 

Fredag d. 24. november 1944

Motorskibet »Frem« tilhørende dampskibs-
selskabet på Bornholm af 1866, er pludselig 
uden varsel blevet taget af tysk militær. Pro-
test er afvist, idet der hævdes, at beslaglæg-
gelsen af dette andet skib af vore rutebåde 
– »Hammershus« er tidligere taget – er re-
pressalie for, at den ene af Storebæltsfær-
gerne er undsluppet til Sverige. Der er pla-
ner om at sprænge skibet i luften, men det 
bevogtes strengt.
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Hellig Tre Kongers dag  
d. 6. januar 1945

Det meddeles mig officielt, at tysk gendar-
meri er ankommet til Øen og har taget bolig 
på Missionshotellet i Rønne. 

Søndag d. 7. januar 1945

Vi har i dag igen haft en stor allianceguds-
tjeneste her i kirken med talere fra samme 
kristne samfund som sidst. Mægtig tilslut-
ning og meget stor altergang. Vejret er godt, 
men meget koldt. 

Tirsdag d. 9. januar 1945

Som jeg i dag sad i mit studereværelse travlt 
beskæftiget med provstisager, indfandt kl. 
ca. 11 en chauffør sig ved min dør og med-
delte mig, at han holdt oppe ved kirken med 
sin lastbil. På bilen befandt sig en død tysk 
soldat samt en kiste. Han havde efter ordre 
fra værnemagten hentet liget nede i klit-
terne ved havet og kisten i Nexø. Han havde 
ordre til at anbringe liget i kirkens ligkapel. 
Jeg ringede over til graveren og bad ham 
sørge for det fornødne. Da jeg et kvarter 
efter passerede kirken på vej hjem fra post-
huset, holdt en stor tysk militærbil ved kir-
ken, medens to tyske soldater var på vej ned 
til præstegården. Jeg gik efter dem, og de 
forlangte nu liget, der var indlåset i ligka-
pellet, udleveret. Jeg ringede atter til grave-
ren og gik selv derop. Da døren til kapellet 
var oplåset, skruede man låget af kisten, og 
der blev nu stor ståhej, idet man påstod, at 
ligets støvler var stjålet. Jeg erfarede af den 
befalingshavende, at liget havde ligget i 
klitterne fra dagen før kl. 16, uden vagt. 
Den befalingshavende slog sagen hen, lod 

låget tilskrue, kisten anbragtes på vognen, 
der indeholdt endnu en kiste, og kørte bort.

Fredag d. 12. januar 1945

Jeg har i dag haft besøg af Gestapo. 
Medens jeg lå til sengs af forkølelse ind-

fandt Gestapo sig og traf min hustru ude på 
gårdspladsen. De præsenterede sig som det 
tyske politi og bad om at få sognepræsten i 
tale. Min kone viste dem ind på mit kontor 
og meddelte mig det. Jeg beroligede hende 
med, at det sikkert vedrørte de stjålne støv-
ler og bad hende gå derind og blive der, til 
jeg kom, idet jeg ikke så gerne ville have 
mine papirer gennemset. Jeg klædte mig på 
og gik derind. De præsenterede sig igen 
som det tyske politi – navnene var Jansen 
og Millert – og det viste sig straks, at det 
var støvlerne. Jeg sagde til slut til dem, at 
jeg måtte anse det for udelukket, at støv-
lerne var stjålne i kapellet, og da liget efter 
det oplyste havde ligget ubevogtet fra for-
rige dag kl. 16, kunne støvlerne være stjålet 
da og lige så af en tysk soldat som af en 
dansker. Med den besked gik de uden at 
spørge ud om andet.

Fredag d. 19. januar 1945

Jeg har i dag tilstillet Inselkommandantu-
ren omtalte regninger og samtidig meddelt, 
at jeg må anset det for udelukket, at solda-
tens støvler kan være stjålet her, idet liget 
kun har opholdt sig én time her i en tilskru-
et kiste i et aflåset kapel.

Lørdag d. 27. januar 1945

Det har været en begivenhedsrig dag.
Tidligt i morges arresteredes alle politi-

Mandag 4. december 1944

Der er foretaget en masse arrestationer, 
mest af unge mænd i Rønne, i forbindelse 
med påtænkt attentat på »Frem«. 

Juleaften 1944

Stille herligt vejr. Temperaturen omkring 
frysepunktet. Mægtig tilslutning til Guds-
tjenesten. 

Fredag d. 29. december 1944

Der har været stort kirkebesøg hele julen. I 
dag holdt vi de gamles juletræ for ca. 150 
gamle. Vi tilbragte dejlige timer sammen.

Nytårsaften 1944

Året ender, som det begyndte, med et fryg-
teligt vejr. Der raser en hård, nordlig sne-
storm med isnende kulde. Sneen ligger i 
store driver på vejene. 

Kun 14 mennesker nåede frem til guds-
tjenesten. Jeg sidder alene i min stue, me-
dens gæsterne er samlede i dagligstuen. 
Officielt skal jeg gennemgå min prædiken 
til i morgen, men jeg kan ikke holde mine 
tanker samlede derom. De glider tilbage 
over året der svandt. 

Takket være de fortrolige indberetninger 
fra Amtet og Centraladministrationen gen-
nem biskoppen er jeg godt orienteret. Det 
har i sandhed været et frygteligt år med me-
gen lovløshed. Man kan ikke lade være med 
at spørge sig selv, om vi i det hele taget er 
inde på den rette vej. Om dette er foreneligt 
med Kristendom. Navnlig generer den for-
færdende nedskydning mig. Dette at ringe 
på en mands dør og skyde ham ned, når han 

lukker op, er dog en besynderlig form for 
krig. 

Burde vi ikke i større grad gå over i passiv 
modstand, bøje os under Herrens tugt og bie 
på hans time? Jeg kan ikke helt klare mig 
dette. Man overvinder aldrig ondt med ondt. 
Dette står i hvert fald fast for mig. 

Det glæder mig, at den bornholmske fri-
hedsbevægelse, hvis ledende mænd jeg 
kender, arbejder med at hjælpe de forfulgte 
til flugt og udbrede underretninger til be-
folkningen, men ikke arbejder ved vold og 
mord. »Likvideringer« foretages ikke her 
på Øen. 

Nazismen har intet tilhold i befolkningen 
her. Disse mænd er snart talte. Der er en-
kelte kvinder, men det er erotik og ikke po-
litik, der driver dem.

1945

Nytårsdag 1945

Året begynder med hård frost og kaneføre. 
Kirkebesøget relativt lille men stor alter-
gang, idet ⅔ af kirkegængerne gik op til 
nadverbordet. Alle har en følelse af, at dette 
år vil bringe store afsluttende resultater, 
men hvilke? Jeg har i denne vinter påbe-
gyndt en udførlig gennemgang af Johannes 
Åbenbaring. 

Dens vældige fremtidssyner har samlet en 
relativ stor lyttende skare. Disse bibeltimer 
er som de sidste år holdt på den ny central-
skole, hvor hele lærerpersonalet er meget 
interesserede i dette. 

Jeg fryder mig over, at hele sognets lærer-
personale er så stærkt kirkelig interesserede, 
hvor forskelligartede de end er. Det betyder 
meget for et sogn og for den opvoksende 
ungdom.
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re, grundmurede pakhus. De har nu kun et 
træskur. Vandrehjemmet syd for Rønne og 
Alderdomshjemmet ved Blykobbe er taget 
til lazaret.

Tirsdag d. 20. marts 1945

Der er nu skarp telefoncensur for alle rigs-
telefonsamtaler.

Onsdag d. 28. marts 1945

Kommandoen over de tyske tropper på 
Bornholm er overtaget af den unge, stærkt 
nazistisk prægede v. Kamptz.24 Denne har 
henvendt sig til amtet og meddelt, at et an-
greb på Øen fra russisk side kan ventes 
hvert øjeblik. Øen vil blive forsvaret med 
alle til rådighed stående midler, og det må 
betragtes som en umulighed at evakuere 
civilbefolkningen, der må søge dækning 
bedst muligt. Alle ledende mænd på Born-
holm er adviseret gennem amtet, men med-
delelsen må ikke viderebringes til befolk-
ningen.

Skærtorsdag d. 29. marts 1945

Der er rettet henvendelse til Handelsmini-
steriet om øjeblikkelig afsendelse af lev-
nedsmidler til Øen, der når som helst kan 
blive helt afskåret. 

Store skarer af flygtninge ankommer sta-
dig uden levnedsmidler. Sognepræsten fra 
Ibsker-Svaneke25 meddeler mig telefonisk i 
aften, at et skib med militære flygtninge er 
løbet ind i Svaneke Havn. 

Det er lettere fra Randstaterne, og en felt-
præst anmoder om at låne Svaneke Kirke 
ud til en altergangsgudstjeneste i morgen 
langfredag. Jeg anbefaler at stille kirken til 

rådighed i henhold til biskoppens skrivelse 
af 30. april 1940, men underretter straks 
amtmanden, der opholder sig i Nexø, hvor 
store flygtningeskarer ustandseligt vælter 
ind. 

Denne sætter sig straks i forbindelse med 
Indenrigsministeriet og Kirkeministeriet, 
der giver mig ordre til at kirken skal udle-
veres, og brød og vin stilles til rådighed.  
Jeg har i dag i min kirke haft stor altergang. 
Alt er præget af bange anelsers knugende 
alvor.

Langfredag 1945

Sognepræsten i Ibsker-Svaneke meddeler 
telefonisk, at altergangen for letterne er af-
holdt. De er protestanter. Skibet er sejlet 
igen med kurs mod Allinge-Sandvig. Guds-
tjenesten her tåleligt besøgt – 65 menne-
sker. Regnvejr.

Påskelørdag d. 31. marts 1945

Det meddeles, at der er store lagre af rug og 
hvede på Øen, ligesom der er sukker til fire 
måneders forbrug. Derimod er der ikke 
mange kolonialvarer eller tobak. Kartofler 
er der katastrofal mangel på. Ingen vil sæl-
ge. Der bydes fantastiske priser.

Påskedag d. 1. april 1945

Vi havde i dag en god gudstjeneste, dog 
med mindre kirkebesøg end sædvanligt på 
denne dag – 125 mennesker.

Søndag d. 8. april 1945

En gribende konfirmation. Kirken fyldt – 
200 mennesker.

folk, der kunne antræffes i deres hjem midt 
under en forfærdelig snestorm. En af de 
første der toges, var politimester d’Au-
champ, og det lykkedes herfra at alarmere 
amtmanden, der tilfods begav sig ud til ty-
skernes hovedkvarter på Galløkken for at 
forespørge, hvad hensigten var med dette.

Overalt vrimlede det med tysk, svært 
udrustet militær. Også en række civilper-
soner arresteredes. Amtmanden nedlagde 
en skarp protest, idet der i sin tid var givet 
de bornholmske politifolk frit lejde, hvis 
de leverede deres våben fra dem. Man sva-
rede, at man handlede efter ordre ovrefra. 
(Efter en energisk indskriden fra amtmand 
Stemanns side lykkedes det virkelig at få 
politifolkene frigivne igen successivt i løbet 
af nogle dage).

Søndag d. 28. januar 1945

Vi skulle i dag have været til Allinge, men 
al togtrafik er indstillet på grund af snestor-
men, og det er sidste gang, at togene her-
ovre kører om søndagen. 

Bornholms Valgmenighed skulle have 
haft gudstjeneste her, men præsten nåede 
ikke frem, og jeg tog da selv deres gudstje-
neste – der var mødt to personer foruden os 
fra præstegården og kirkebetjeningen.

I går nedskødes en af tyskernes tolke, 
bogbinder Didriksen, på gaden i Rønne ved 
højlys dag på byens hovedgade. Han førtes 
i hårdt såret tilstand til Amtssygehuset.

Torsdag 30. januar 1945

I går udbragtes posten på slæde fra Aakir-
keby. I dag er også dette opgivet på grund 
af aldeles ufremkommelige veje. Alt ligger 
stille.

Onsdag d. 31. januar 1945

I dag er der atter øst på banerne. Der er syd-
østlig svag vind med let tøsne.

Mandag d. 5. februar 1945

Der er i går i København foretaget en razzia 
ombord på bornholmerdamperen »Øster-
søen« lige som den med alle sine passagerer 
skulle afgå til Bornholm. Damperen blev 
forsinket i fire timer, og ni passagerer ar-
resteredes. Da damperen passerede Falster-
bokanalen sprang seks af passagererne i 
havet og indbragtes til Sverige. Da dampe-
ren ankom til Rønne visiteredes passage-
rerne på ny, men her slap alle igennem.

Bogbinder Didriksen er i dag myrdet ved 
at revolverbevæbnede mænd tidlig i morges 
trængte ind på sygehuset og skød ham gen-
nem munden. Han døde under forfærdelige 
lidelser. Bornholmerne har svært ved at 
goutere slige metoder. »Likvideringen« er 
sikkert også foretaget af folk ovrefra. Det er 
næppe muligt at få nogen bornholmer til at 
snige sig ind på et sygehus og skyde en 
hårdt såret patient i hans seng, selvom det 
var hans værste fjende. 

Mandag d. 19. marts 1945

En række bygninger er nu blevet beslaglagt 
af det tyske militær. Rønne Kommunes 
Østre Skole. Da Vestre i forvejen er taget af 
Gestapo, er situationen for skolevæsenet i 
Rønne katastrofal. Det er til rekrutter. Sen-
ge og sengetøj er taget på hotellerne på 
Nordlandet. Rønne Missionshotel, hotel 
»Dana« samt hotel »Phønix« er ligeledes 
taget. Endvidere er taget Havnekontorets 
bygning, ligeledes Pakhusforeningens sto-
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Fredag d. 4. maj kl. 22 1945

Jubel i præstegården. Vi havde kl. 21 hørt 
meddelelsen fra London om tyskernes ka-
pitulation til Montgomery for hele Nord-
fronten, herunder Danmark. Glæden ken-
der ingen grænser. Telefonen kimer uaf-
brudt med lykønskninger. 

Fredag d. 4. maj midnat 1945

Vi sidder bevæget og lytter til den frie dan-
ske radio. 

Et nyt ministerium er trådt til under Buhls 
ledelse. Biskop Fuglsang-Damgaard har  
beordret klokkeringning mellem 8-9 i mor-
gen.

Lørdag morgen d. 5. maj 1945

Jeg har lige haft telefonforbindelse med 
provst Mathiesen; vi udsteder ordre om 
klokkeringning i en time mellem 8-9. Jeg 
går straks i gang med at ringe til samtlige 
sognepræster. Det er så tidligt, at det er let 
af nå igennem til dem alle.

Førstelærerens mor ringer til mig, at hen-
des søn har forladt skolen i nat efter ordre. 
Jeg forstår stillingen – aktiv frihedskæm-
per. Jeg beder hende meddele Centralsko-
lens lærerpersonale, at jeg selv kommer 
derover og leder morgenandagten. Kl. lidt 
før 8 er jeg på skolen. 

Lærerpersonalets og børnenes ansigter 
stråler af glæde. Jeg holder andagten over 

Mandag d. 16. april 1945

Der indløber meddelelser om store beslag-
læggelser af ejendomme. Præstegården ry-
ster under den voldsomme kanontorden fra 
Oderfronten. Krigen rykker stadig nær-
mere. De russiske flyvemaskiner viser sig.

Lørdag d. 21. april 1945

Man har indtryk af, at store tyske troppe-
styrker er trukket sammen på Øen. Overalt 
vrimler det med tropper. Togene kører 
ustandseligt for militærtransporter. 

Tirsdag d. 24. april 1945

I dag kl. ca. 17 blev alle veje indtil byerne 
besat af tysk militær og alle trafikanter blev 
standset. Cyklisterne blev med våbenmagt 
frataget deres cykler. 

De fik i stedet en seddel, hvori de henvi-
ses til at søge erstatning hos Bornholms 
Amt. De, der vægrer sig, fik en revolver 
holdt op for brystet. Det gik særlig ud over 
arbejderne, der kom fra deres arbejdsplad-
ser på vej hjem. Amtet har nedlagt protest, 
men denne er afvist med en bemærkning 
om, at det er repressalie for et bombeangreb 
på tyskernes befæstningsanlæg i Klemen-
sker, hvor et transformatortårn er sprængt i 
luften.

Onsdag d. 25. april 1945

Vi var i dag i Gudhjem. Vi skulle egentlig 
have været der i går, men der er nu kun tog-
forbindelse hver anden dag. Stemningen er 
forbitret, men rolig.

Søndag d. 29. april 1945

Foråret er kommet meget tidligt. Alt er 
usædvanligt langt fremme. Næsten alle 
træer er grønne og står i sit fagreste skrud. 
Men luften gennemrystes af kanontorden 
og ængstelse lurer i alle sind.

Onsdag d. 2. maj 1945

Situationen er nu på bristepunktet. Det ko-
lossale sjælelige tryk næsten uudholdeligt. 
Man venter hver nat angreb på Øen, der 
stadig overflyves.

Torsdag 3. maj 1945

Gennem rigstelefonen meddeles fra bispe-
kontoret, at der, så snart våbenstilstand og 
kapitulation foreligger, skal foretages ring-
ning med kirkeklokkerne i en time. Klok-
keslættene for denne ringning angaves med 
ordre om ufortøvet at bringe dette til sogne-
præsternes kundskab. Jeg ringer straks or-
dre ud til alle præstegårde i provstiet. Da jeg 
var kommet rækken igennem og var nået til 
sidste præstegård, blev telefonen afbrudt af 
den tyske censur, formentlig fordi jeg fik 
denne forbindelse over Rønne.

Tre timer senere kaldes jeg atter til rigs-
telefonen, det er bispekontoret der med-
deler, at den tidligere på dagen udsendte 
meddelelse om klokkeringning annulleres. 
Ringning må ikke foretages før efter nær-
mere ordre og præsterne må ikke under-
rettes om den første besked. Jeg svarer, at 
dette er sket, hvorpå jeg får ordre til så at 
annullere. Dette sker omgående. Præsterne 
udbeder sig nærmere telefonisk oplysning 
om, hvad der er foregået, jeg må svare, at 
jeg intet kan oplyse derom. 

Tyske flygtninge, på havnen i Rønne. Fra Erik Kopps arkiv, Hasle Lokalhistorie.
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at hjælpe også dem. Det virkede derfor for-
færdeligt at mærke, hvorledes andre af de 
tilstedeværende kun havde hån, hoveren og 
hævntørst tilovers for disse ulykkelige ofre 
for krigen. Nogle irettesættende ord fra min 
side afvistes af folk ovrefra med hånende 
ord om »øllebrødsbarmhjertighed«. Jeg har 
aldrig kunnet forstå, at man kan hade og 
håne en overvunden fjende. Noget sådant 
kan ikke forenes med virkelig tak. Jeg kør-
te hjem tidligt på eftermiddagen. 

Søndag aften d. 6. maj 1945

Store skarer af flygtninge uden våben og 
uden proviant skal i dag være ankommet til 
Nexø med småskibe fra Pillau og Hela-
Halvøen. Det skal dreje sig om 5000 mand. 
De slæber sig forsultne og forkomne langs 
landevejen forbi præstegården mod Rønne. 
De kommer stundom i store, ordnede ge-
ledder og stundom i spredte flokke og en-
keltvis eller ligger udmattede i grøfterne. 
Al forplejning synes at være brudt totalt 
sammen. Det er en trøst, at de, når de når de 
21 km til Rønne, får forplejning og føres 
bort. Det er forfærdeligt at se på.

Søndag aften d. 6. maj 1945

Der kommer alarmerende efterretning om, 
at 6000 svært bevæbnede soldater er an-
kommen til Nexø. Der trækkes telefontråde 
og byen befæstes mod nord. I Lystskoven 
mod syd ligger store troppekontingenter 
dog vistnok ubevæbnede. Men der er dog 
Gud ske lov nu fred.

Mandag formiddag d. 7. maj 1945

Et enestående herligt vejr. Solen skinner, 

lærken slår sine triller, og alt ånder fred. Jeg 
går til stationsbyen med hjertet fyldt med 
tak. Fem flyvemaskiner kommer jagende i 
sluttet formation. Den ene skiller sig ud og 
dykker ned mod mig, der vandrer ene ad 
vejen. Den hæver sig dog atter og flyver vi-
dere. Gud ske lov, at der nu er fred. Det er 
næsten ikke til at fatte.

Mandag formiddag d. 7. maj 1945

Der høres stærk skydning mod øst. Klok-
ken er ca. 10. Hvad kan det dog være?

Klokken er nu lidt over 12. En voldsom 
kanontorden lyder fra Nexø-egnen, blandet 
med kraftige bombenedslag. Lægens bil 
holder i gården. Han meddeler mig kort, at 
russerne og tyskerne kæmper ved Nexø, og 
at jeg ufortøvet må løbe over på Centralsko-
len og sende børnene hjem, men i spredt 
ordning og helst ikke langs vejene. Lægen 
er frihedskæmper. 

Medens store røgskyer vælter op mod 
himlen fra Nexø, der kun ligger 7-8 km her-
fra i luftlinje, løber jeg over på skolen. Cen-
tralskolen er hoveddepot for Røde Kors,  
og samtlige lærerkræfter er samaritter.  
Jeg møder lærerpersonalet på gangene, lig-
blege. 

Der er meldt katastrofeudrykning til 
Nexø, der er bombet, og alle som én vil de 
afsted. Jeg beordrer lærerinde frk. Asta 
Skov til at blive og få børnene hjemsendt 
hurtigst muligt men uden panik. De øvrige 
tager afsted i bil med forbindingsstoffer. 
Kanontordenen er ophørt, men luften er 
fuld af røg. Vi forstår alle, at krigen er kom-
met til Bornholm, medens freden er kom-
met til Danmark.

Jeg går hjem. Lærerinden går over for at 
være hos førstelærerens mor, hvis datter, 

Børn i Nexø fejrer, lidt betuttede 5. maj 1945. Måske kan man aflæse af flagenes størrelser, hvem der 
var søskende. Et tidligt farvedias af sagfører H.H. Jensen, Nexø. BM.

salme 103, »Min Sjæl lov Herren«. Jeg dvæ-
ler ved Danmarks besættelse og befrielse 
og udbringer et leve for Kongen og Fædre-
landet. Så sang vi stående »Kongernes 
Konge«, og børnene fik fri. Kirkeklokker-
nes kimen lyder over Øen.

Søndag d. 6. maj 1945

Vi har i formiddag haft en enestående fest-
gudstjeneste. Kirken blev i de tidlige mor-
gentimer festligt smykket med blomster og 
grønt. Vort store dannebrogsflag er op-
hængt i koret, og på nordre væg hænger det 
dannebrogsflag, der d. 11. juli 1920 vajede 
på Kongeskansen på Dybbøl under genfor-
eningsfesten. Jeg erhvervede det i min 
egenskab af rigsdagsmand ved at indbetale 

et beløb til Sønderjysk Fond. Det bærer ind-
skriften: »Dybbøl d. 11. juli 1920«, broderet 
i det øverste røde felt med hvid silke. Kir-
ken var fyldt til sidste plads, og takkesal-
merne løftede sig mod loft og korbue. 
Gudstjenestens hele forløb blev en ufor-
glemmelig oplevelse.

Søndag Aften d. 6. maj 1945

Vi var i eftermiddag på besøg på en gård i 
sognet. Vi så på vejen derhen store skarer af 
tyske flygtninge slæbende sig afsted ud-
asede og forsultne. En inderlig barmhjertig-
hed med disse ulykkelige fyldte min sjæl. 
Også disse er mennesker, der lider og læn-
ges mod deres hjem. Midt under den jub-
lende glæde og tak måtte jeg bede Gud om 
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der er under uddannelse til sygeplejerske og 
for tiden hjemme, er taget med til Nexø.

Da jeg kommer hjem kl. lidt i et lyder 
pludselig en voldsom skydning og bomb-
ning fra Rønne-egnen i vest. Jeg farer til 
telefonen. Den er lukket, idet der er alarm-
tilstand over hele Bornholm, men telefo-
nistinden meddeler mig grædende, at Nexø 
er bombet og Rønne bombes i øjeblikket.

Det står os klart, at vi har festet for freden 
for tidligt.

Mandag eftermiddag d. 7. maj 1945

Vejene vrimler nu af flygtninge fra Nexø. 
De kommer med deres få ejendele, træk-
kende på cykler og barnevogne. Jeg gik op 
til landevejen ved kirken og taler med dem. 
Efterhånden kan jeg danne mig et billede 

af, hvad der er foregået. Kl. 9 ¾ kom to rus-
siske rekognosceringsmaskiner flyvende 
over Nexø. Tyskerne åbnede ild fra deres 
luftskyts uden dog at ramme. Luftalarmen 
afblæstes. Kl. 12 ½, medens alle sad ved 
middagsmaden, kom en eskadrille russiske 
flyvemaskiner ind over byen i tre efter hin-
anden følgende bølger, idet de bestrøg ga-
derne med maskingeværer og lettere kano-
ner. Tyskerne åbnede en infernalsk ild fra 
alle kanoner. Folk flygtede rædselsslagne, 
medens husene gennemrystedes af bombe-
nedkastning. En familie fik to granater ind 
gennem den ene væg og ud gennem den 

Kaptajn Holms smadrede hus (foran Dommer-
boligen) i Damgade i Rønne, som blev ramt af en 
fuldtræffer 7. maj. Kaptajnen, hans hustru og de-
res to børn omkom. Fra Ernst G. Olsens samling.

Nordre Strandvej i Nexø med det hus, der blev totalt ødelagt under bombardementet 7. maj 1945. Taget 
tidligt om morgenen 8. maj af sagfører H.H. Jensen, Nexø. BM.
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anden. I en voldsom fart lavede de et be-
skyttelsesrum midt i stuen af madrasser 
stablet ovenpå spisebordet. Her var de lige 
krøbet ind og sad med de små børn på skø-
det, da huset skred sammen for en bombe, 
der faldt udenfor på gaden. De frelstes alle 
og nåede uskadt ud. Derefter flygtede alle 
beboerne ladende deres ejendele i stikken. 
Ingen havde rede på de eventuelt dræbte el-
ler sårede, mange vidste ikke en gang, hvor 
deres nærmeste familie var.

Mandag d. 7. maj kl. 18.30 1945

Der lyder voldsom kanontorden og bomb-
ning både i øst og i vest. Gud give, at vor 
nærmeste familie i Rønne dog kom herned. 
Rønne og Nexø bombes på ny.

Mandag d. 7. maj kl. 20 1945

En del af vor nærmeste familie fra Rønne 
er nået herned på cykel. De meddeler, at 
følgende er dræbte i Rønne: Kaptajn Janus 
Peter Holm, der lige var kommet fra Kø-
benhavn med rutedamperen »Østersøen« 
og var nået hjem dagen før, da han hus blev 
ramt af en fuldtræffer. 

Hans hustru og to børn, en søn og en dat-
ter, dræbtes. Endvidere er dræbt fru Kol-
ling, Lille Torv 5, fru Kristensen samme 
sted, fru Edel Fors, Stengade 22, motor-
vognsfører Villy Jørgensen, Stengade 24 
samt Niels Nielsen fra Klemensker, der 
dræbtes på gaden. 23 mennesker er kørt til 
Amtssygehuset.

Min niece, frk. Karen Blang Olsen var på 

Beboerne i Nexø og Rønne flygtede ud af byerne natten mellem 7. og 8. maj og tidligt om morgenen. 
Alle åbnede gæstfrit dørene. Her er vi i Ny Kirke i Nyker, hvor der er spredt halm på gulvet, så der er 
nogenlunde lunt at opholde sig. Foto fra Ernst G. Olsens samling. Tyske flygtninge, kvinder og børn, efter bombardementerne. Ved den gamle jernbanestation i Nexø. BM. 
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vej til sit kontor, da hun så et stort antal fly-
vemaskiner i meget stor højde over byen. 
Hun befandt sig på Store Torv, da maski-
nerne pludselig foretog en styrtdykning og 
åbnede ild. Rædselsslagen løb hun langs 
murene og nåede et beskyttelsesrum. Skyd-
ningen var forfærdelig både fra tysk og rus-
sisk side, og bomberne fik husene til at ryste. 

Radioen har meddelt, at der nu er kapitu-
leret på alle fronter, og at alle kamphandlin-
ger skal standse kl. 24 i nat over hele Euro-
pa. Der er atter glæde i præstegården.

Mandag aften kl. 21 1945

Det meddeles, at tysk militær beslaglægger 
alle køretøjer, der færdes ude, alle cykler og 

trækvogne samt barnevogne i husene langs 
landevejen mellem Nexø og Rønne.

Tirsdag morgen d. 8. maj 1945

Der ringes fra Centralskolen, at lærerkræf-
terne er beordret til Rønne – de tilhører 
som nævnt Samariterkolonnen – idet Amts-
sygehuset skal evakueres. Jeg går over på 
skolen kl. 8. Der er kun en lærerinde, frk. 
Skov, men den fungerende førstelærer, Ni-
mann Petersen kommer lidt efter med alar-
merende nyheder: Der er i aftes fra russiske 
flyvemaskiner nedkastet løbesedler, affat-
tet på russisk af følgende indhold:

»Til Garnisonskommandanten på Born-
holm!

Centralskolen i Pedersker, 1942. Med førstelærer Søren Andreas Juul i hvide bukser til højre. Ved siden 
af ham med briller Eli Niman Pedersen, førstelærer fra 1946. Lærerinden til venstre er Asta Rasmine 
Skov. Foto Kaare Rasmussen.

For at undgå yderligere unødig Blodsud-
gydelse foreslår vi Dem at kapitulere. Vi 
foreslår dem at afsende en kurer til Colberg 
inden tirsdag kl. 10 for at forhandle om 
Øens overgivelse. Der loves frit lejde.«

På henvendelse fra Amtet og Regionsche-
fen for Frihedsstyrkerne svares skriftlig fra 
den tyske kommandant over Bornholm så-
ledes:

»Hr. Regionschef Jørgensen.
På Deres skrivelse af 7. maj 1945 svarer 

jeg, at de nedkastede russiske flyveblade 
ikke bliver besvaret. Den tyske værnemagt 
på Bornholm har befaling til at beskytte 
Øen mod alle angreb. Efter våbentilstands-
betingelserne er Bornholm engelsk interes-
seområde. Jeg har befaling til kun at lade 
englænderne lande på Bornholm.

v. Kamptz, Inselkommandant« 

Der går rygter om, at amtmanden hele 
natten forgæves har søgt at komme i forbin-
delse med Danmarks udenrigsminister 
Christmas Møller. Der var i øvrigt livlig 
samtale mellem København og Amtet i nat.

Rønne by er beordret tvangsevakueret. 
Evakueringen er sket i panik. Amtssygehu-
set er nu rømmet undtagen de dødssyge 
patienter og de fornødne sygeplejersker til 
disse.

Midt under samtalen kommer forespørg-
sel om, hvor halvdelen af Pedersker Sama-
riterkorps er. Det viser sig, at de er glemt 
ved Amtssygehuset. En lastbil suser efter 
dem. Børnene sendes hjem med ordre til at 
skynde sig mest muligt. Kl. er blevet 9.

Tirsdag d. 8. maj kl. 9 ¾ 1945

Luften drøner af et enormt antal flyvema-
skiner. Ængstelse griber os alle.

Tirsdag d. 8. maj kl. 10 1945

Præstegården ryster af voldsomme bombe-
angreb i vest. 

Det er som jorden ville forgå. Vi indretter 
for alle tilfældes skyld et beskyttelsesrum 
midt i stuehuset ved hjælp af bord, læne-
stole og madrasser. Tyske tropper er gået i 
dækning i skoven lige udenfor præstegår-
den, så bombning befrygtes.

En ung dame af vort bekendtskab – en 
søster til min svoger – ankommer hertil på 
cycle fra Rønne midt under bombardemen-
tet. Præstegårdsskoven ca. 45 m fra nordre 
længe er besat af tysk militær, der er gået i 
dækstilling der. Al trafik har været standset 
siden i går. Elektricitetsværket er sat ud af 
funktion. Radioen kan ikke aflyttes.

Amtssygehuset er ramt af en fuldtræffer, 
og de dødssyge tilbageblevne patienter bæ-
res ud gennem vinduerne og væk over mar-
kerne af de unge sygeplejersker midt under 
kugleregnen og bombardementet. En fryg-
telig oplevelse. Men alle gør deres pligt. 
Ingen tænker på deres egen sikkerhed, kun 
på patienterne.

Tirsdag eftermiddag d. 8. maj 1945

Det bliver værre og værre. Nu bombes 
Nexø. Formation efter formation dykker 
ned – kaster deres bombelast. Vi kan tyde-
ligt se maskinerne. Vi opholder os ude i 
haven under de store træers kroner.

Tirsdag eftermiddag d. 8. maj kl. 16 
1945

Nexø har nu været bombet uafbrudt en lille 
time. Det er forfærdeligt.
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Tirsdag eftermiddag d. 8. maj kl. 17 
1945

Nexø brænder! Sorte røgskyer vælter op fra 
Nexø i større og større bredde. De tyske 
tropper gør klar til kamp. Artilleriet køres 
i stilling.

Tirsdag eftermiddag kl. 19.30 1945

Det blev kl. 17.30 meddelt mig, at man ville 
forsøge at tilrigge et højtaleranlæg til en 
batterimodtager i Pedersker Stationsby. 
Trods alarmtilstand gik jeg ene derop for at 

høre nyt fra Danmark. Der måtte jo være en 
besked til Bornholm fra regeringen. Der 
var sort af mennesker. Vi lyttede til pres-
sens radioavis. Ikke et ord om eller til Born-
holm! Medens røgen fra det brændende 
Nexø væltede over os, knyttedes hænderne 
mod regeringen i København. »Vi er for-
rådt«! »Christmas Møller har solgt os«! Var 
de ord der lød. Jeg kunne ikke holde det ud, 
men gik grædende hjem med radioavisens 
højstemte glædesudsendelse i ørerne. Hvil-
ken råhed!

De ved derovre, at vore byer brænder, og 
at bornholmerne i tusindvis flygter over 
gærder og marker, at vore børn skriger i 
dødsangst, hver gang de hører lyden af en 
flyvemaskine – men de bare fester. Hvorfor 
går statsministeren ikke til mikrofonen og 
meddeler, at der kæmpes på Bornholm, at 
Rønne er bombet, så store kvarterer er jæv-

Dampskibsselskabet Østbornholmskes skibe: Nordbornholm er blevet beskadiget og Østbornholm lig-
ger væltet i Nexø Havn. Personen midt i billedet er havnefoged Michal Hansen. Foto Johannes Ham-
mer, Svaneke.  Nexø Museum.

Hjørnet af Kirkepladsen og Kapelvej i Rønne 
blev smadret, her lå en gang en købmandsbutik. 
Foto fra Rønne Kirkes tårn af Hans Nyholm, or-
ganist ved kirken. Ernst G. Olsens samling. 



LEVY BLANG BORNHOLM UNDER KRIGEN

146 147

bevægelse. Efter han er gået samles vi til 
andagt og inderlig tak.

Tirsdag d. 8. maj kl. 23 1945

Store tyske troppeformationer med heste og 
kanoner drager syngende vestpå, forbi præ-
stegården. De plyndrer undervejs, navnlig 
for transportmidler.

Onsdag d. 9. maj kl. 15 1945

Det er lykkedes mig at komme i telefonisk 
forbindelse med Amtet, der er evakueret til 
Hotel Helligdommen i Rø Sogn. Det skete 
som nødvendig embedssamtale. Amtman-
den var i Rønne, men jeg fik oplæst luft-
værnschefens rapport over skaderne i Røn-
ne og Nexø. 

Christmas Møller har endelig i eftermid-
dag fundet sig foranlediget til at ringe Am-
tet op og spørge om vort befindende. Han 
skal have meddelt, at russerne ikke foretog 
landgang, men at der kom en engelsk flyve-
maskine for at forhandle. Så slipper vi an-
tagelig for kamphandlinger. 

Min niece er fortvivlet, fordi hun endnu 
intet har hørt fra sin forlovede i Rønne. 

Både tyske og lettiske soldater – de sidste 
har slået sig ned på en mark, der ligger lige 
ved præstegården og tilhører denne, kræver 
levnedsmidler. Vi har nu indkøbt for alle 
vore rationeringsmærker for hele resten af 
kvartalet. Vi er med evakuerede nu 19 i 
præstegården og 150 lettiske soldater uden-
for. Hvad bliver dette til?

Onsdag d. 9. maj kl. 18 1945

Dyrlægen meddeler, at russerne er gået i 
land i Rønne kl. 15 i eftermiddag. 

Kristi Himmelfartsdag d. 10. maj 
1945

Det var en gribende gudstjeneste i dag. Jeg 
holdt extraordinært altergang og 40 men-
nesker samledes om nadverbordet. Kirke-
gangen var præget af de mange flygtninge 
fra Nexø og Rønne. Sognets beboere blev 
stort set ved deres hjem.  Det er som en for-
stenet fortvivlelse har lagt sig over den 
bornholmske folkesjæl. Den føler sig svig-
tet af sit eget fædreland, ja forrådt – og 
glemt af Gud.

Lørdag d. 12. maj, aften 1945

Vores evakuerede cykler i dag til Rønne for 
at se til deres hjem. Det var uskadt og intet 
var mistet. Det havde altså også undgået 
plyndring. Autentiske oplysninger om ska-
derne indløber nu. I Rønne er ca. 3000 huse 
af byens 3400 huse beskadiget mere eller 
mindre. 250 ejendomme er totalt jævnet 
med jorden og 23 ejendomme er nedbrændt. 

I Nexø er samtlige ejendomme mere eller 
mindre beskadiget. Af byens ca. 950 ejen-
domme er 128 totalt jævnet med jorden og 
brændt. 264 ejendomme er så at sige helt 
ødelagte.

Der er desuden sænket en række af skibe 
og både. I Rønne er Dampskibsselskabet af 
1866’s store nybygning, M/S »Rotna« ramt 
af en fuldtræffer. I Nexø er ca. 50 større og 
mindre skibe sænket, M/S »Østbornholm« 
ligger sunket i havnen, ramt af en bombe og 
væltet om på siden med sprængt skrog. Det 
andet af Dampskibsselskabet Østborn-
holms skibe, M/S »Nordbornholm« er gen-
nemhullet af projektiler. Nexø Kirke er me-
get slemt beskadiget ved granater og kugler. 
Den vil ikke foreløbig kunne blive til kirke.

net med jorden, at Nexø brænder, at tusind-
vis af bornholmere har mistet hus og hjem 
og hvorfor beder han ikke om, at flagene 
bare en time sænkes på halv for vore døde. 
Hører vi ikke til Danmark?

Tirsdag d. 8. maj kl. 22 1945

Det meddeles, at en her på Øen værende 
tysk general har afsat v. Kamptz og har 
overtaget kommandoen. 

Alle mænd som kvinder gør beskyttel-
sesrummet klart her, vi kører sække med 

grus for kældervinduerne, og laver til med 
at lægge proviant ned i kælderen. Der siges, 
at øen skal erobres hus for hus og gård for 
gård.

Tirsdag d. 8. maj kl. 22.15 1945

En ung gårdejer kommer herind og med-
deler, at den tyske general har kapituleret. 
Russerne har til gengæld lovet ikke at gøre 
landstigning på Øen. Denne meddelelse er 
bragt af den danske radio, der i øvrigt intet 
sagde om Bornholm. Vi græder begge af 

Nexø Kirke blev svært beskadiget under bombardementerne. Fra departementschef Kofoeds albums, 
ukendt fotograf. BØA.
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til Øen. Russiske tropper ses nu overalt på 
vejene. De store militærbiler fører det røde 
flag på køleren. 

Jeg har nu været ude i Nexø for at orien-
tere mig om de gudstjenstlige forhold. Al 
telefonforbindelse med byen er afbrudt. Det 
viser sig, at kirken er hårdt medtaget, præ-
stegården er skadet, men præstefamilien, 
der var evakueret til en gård i Ibsker, hvor-
fra der ikke var telefon og derfor ikke havde 
kunnet sætte sig i forbindelse med mig, er 
atter flyttet ind. 

Byen så så forfærdelig ud, at jeg ikke 
kunne udholde at være der – jeg blev lige-
frem syg – og min hustru og jeg cyklede 
hjem. Gudstjenesterne derude er henlagt til 
Missionshuset, der vel er beskadiget, men 
dog kan bruges. Denne tur glemmer jeg al-
drig.

Lørdag d. 18. maj 1945

I dag er en delegation fra den danske rege-
ring ankommen til Rønne. Det er ministre-
ne: Udenrigsminister Christmas Møller, 
indenrigsminister Knud Kristensen, mini-
ster Axel Larsen, der taler russisk og depar-
tementschef K.H. Kofoed, der er bornhol-
mer og i mange år rigsdagsmand herovre. 
Aldrig har nogen ministerdelegation i no-
gen dansk landsdel været mere velkommen, 
eller blevet mødt med større forventninger. 
Alle ledende mænd indenfor den verdslige 
administration på Øen er kaldt til Rønne. 
Der gives i aften middag til ære for den rus-
siske general.

Pinse d. 20. maj 1945

Der var fuldt til gudstjenesten i formiddag. 
Stemningen er nu lidt mere lys, idet det er 

åbenbart, at den russiske militærledelse 
ikke vil bornholmerne noget ondt. Det har 
givet anledning til nogen misstemning, at 
ministrene besøger byerne på en dag, da 
befolkningen ikke kan komme dertil, idet 
alle trafikmidler ligger stille om søndagen. 
Det forlyder, at man sammenkaldte indbyg-
gerne i Aakirkeby til møde på torvet midt i 
gudstjenestetiden om formiddagen på den-
ne højhellige dag. Christmas Møllers udta-

Der har været store plyndringer. Mange 
tyske soldater har forsynet sig med civilt tøj 
og smidt uniformen, de vandrer nu rundt på 
landet med skarpladt revolver i lommen. 
Befolkningen er ganske naturligt meget  
opskræmt. Det er ganske åbenlyst, at den 
russiske militærledelse ønsker at stå i et 
venskabeligt forhold til Øens befolkning, 
men entreen var lidt voldsom, så befolknin-
gen er skræmt og tilbageholden. 

Tirsdag d. 15. maj 1945

Uvisheden præger alt og alle. Da der ingen 
aviser udkommer, og ingen ved noget, svir-
rer rygterne. Vejene vrimler stadig med 
tyske tropper, og overalt langs grøfterne 
ligger henkastet ammunition som på en 
slagmark. Alle bornholmske fartøjer, som 
kan flyde, er beordret til Rønne til troppe-
transporter. Der siges at være afskibet over 
3000 tyskere og erstattet med russisk mili-
tær. Frihedsbevægelsen herovre stiller sig 
til rådighed for russerne og et venligt sam-
arbejdet er etableret. Der udstedes udgangs-
forbud fra kl. 21. Øen er både »i dansk og 
russisk interesse« afskåret fra enhver for-
bindelse med omverdenen. Al telegraf og 
telefon er lukket. Jernbanerne er – såvidt de 
overhovedet kører – beslaglagt til militære 
formål. Øen er forvandlet til et eneste inter-
nat, hvorfra al flugt er umulig. 

Medens regeringen stadig forholder sig 
tavs, har bornholmeren, departementschef 
K.H. Kofoed26, Finansministeriet, nu talt til 
bornholmerne og til det danske folk om 
Bornholm i den danske radio. Som man 
kunne være sikker på, når denne mand 
talte, var talen båret af den dybeste medfø-
lelse og den dybeste forståelse for denne 
forpinte, danske landsdels skæbne. Han ap-

pellerede til det danske folk om en national 
hjælpeaktion til Øen, hvor folk i tusindvis 
stod blottede for alt, uden hjem og uden 
klæder. Mange var flygtet i det, de stod og 
gik i.

Han erklærede overfor bornholmerne, at 
han så godt forstod den bitterhed, der havde 
lagt sig over befolkningen derovre, men 
forsikrede os om, at vi ikke var glemt, hver-
ken af den danske regering eller det danske 
folk; der skulle blive gjort alt, hvad der stod 
i menneskelig magt, for at komme os til 
hjælp. 

Vi påhørte alle denne tale herovre med 
tårevædede øjne og den varmeste tak. Som 
den, der ved valget d. 26. april 1920 slog 
ham ud og erobrede hans folketingskreds 
efter en meget hård valgkamp, følte jeg per-
sonlig den dybeste trang til at bringe denne 
Bornholms begavede og gode søn min hjer-
teligste tak. 

Jeg agter personlig at bringe ham den, 
såsnart jeg får lejlighed til at komme til Kø-
benhavn. Jeg ved hvor meget han lider sam-
men med os.

Fredag d. 17. maj 1945

De bornholmske blade er i dag atter ud-
kommet. »Bornholms Tidende« indeholder 
et interview med chefen for de russiske be-
frielsestropper. Der udstedes proklamation 
om, at russerne kun er gået i land på Born-
holm, som er en dansk ø, for at fordrive ty-
skerne; når dette er foretaget, forlader rus-
serne igen øen. Der er ikke tale om okku-
pation. Denne udtalelse hilses med stor 
glæde herovre. Amtmanden har arbejdet 
energisk for at få Øen åbnet for samkvem 
med det øvrige land, og det meddeles, at en 
deputation fra den danske regering ventes 

Christmas Møller i samtale i Nexø med nogle  
af de folk, der ryddede op i ruinerne. Hasle  
Lokalarkiv. Erik Kopps samling.
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Man deler og hjælper hinanden så godt vi 
kan. Man kan jo ikke sulte landboerne ud. 
Og der vises den mest rørende omsorg for 
de udbombede.

Tirsdag d. 12. juni 1945

Jeg tog i går med ruteflyvemaskinen fra 
Rønne til Kastrup. Det blev meddelt, at vi 
blev en halv time forsinket, idet den ene 
motor satte ud. Efter ca. 20 minutter blev 
vi beordret ombord i maskinen. Denne star-
tede, men gik ikke op, idet motoren stadig 
gjorde knuder. 

Vi forlod igen maskinen og det varede nu 
en time, inden maskinen var klar. Vi kom 
godt over, men mon ikke materiellet er lidt 
for gammelt? Maskinen er bygget i 1933 og 
er altså 12 år gammel. Bare dette her bliver 
ved at gå godt.

Jeg var i dag oppe i Finansministeriet for 
at holde mit løfte til mig selv om at bringe 
departementschef Kofoed en personlig tak 
for hans indsats for Bornholm. Vi havde en 
hjertelig samtale, begge meget bevægede.

Tirsdag d. 12. juni 1945

Jeg har i dag afslået en anmodning om at 
søge Christmas Møller, da jeg ikke vil be-
skyldes for at blande mig ind i udenrigspo-
litiske spørgsmål. Af den grund har jeg hel-
ler ikke søgt noget andet medlem af rege-
ringen. Siden jeg i 1934 trådte ud af rigsda-
gen efter at have repræsenteret Bornholm i 
Folketinget i otte år og derefter i Landstin-
get i seks år, har jeg koncentreret mig om 
min kirkelige gerning, og det agter jeg 
fremdeles at gøre. Det er mig en glæde at 
konstatere, at den russiske besættelsesmagt 
overhovedet ikke har blandet sig ind i det 

kirkelige liv herovre eller lagt os så meget 
som et halmstrå i vejen for vor gerning. En-
hver påstand om det modsatte er usandfær-
dig. Dette store gode må ikke forspildes.

Onsdag d. 13. juni 1945

I min egenskab af kredsformand for den 
danske præsteforenings bornholmerkreds 
har jeg i dag deltaget i præsteforeningens 
repræsentantskabsmøde. Man drøftede kun 
lønningsspørgsmål. Dog blev nogle nazi-
indstillede præster ekskluderet af forenin-
gen enstemmigt. 

Jeg var opfordret til at give mødet en re-
degørelse om forholdene på Bornholm. 
Men der blev ikke tid dertil. Derimod har 
jeg efter indbydelse spist til middag i bispe-
gården og drøftet de kirkelige forhold her-
ovre med biskoppen.

Torsdag d. 14. juni 1945

Jeg er nu atter hjemme efter en meget 
stormfuld sejlads over den minefyldte 
Østersø. Vi gik over på svensk territorium 
så længe vi kunne og tog chancen over 
Hammervandet. Det var en grim tur. Man 
er på Bornholm meget nedtrykt over, at 
kronprinseparrets besøg på Bornholm er 
udsat – af helbredshensyn.

Mandag d. 18. juni 1945

KRONPRINSEPARRET er kommet. Alle 
flag vajer Øen over. En sådan flagning er 
ikke set siden lørdag d. 5. maj. Der har væ-
ret stor modtagelse i Rønne, hvor et russisk 
æreskompagni stod opmarcheret og den 
øverstbefalende bød kronprinseparret vel-
kommen på Øen. Også et kompagni af fri-

lelser skal være meget uheldige og unødig 
sårende for bornholmerne.

2. pinsedag d. 21. maj 1945

Udenrigsminister Christmas Møller har i 
dag talt ved et stort folkemøde i Fælledpar-
ken. Talen transmitteredes af den danske 
statsradio. Lige hjemkommen fra Born-
holm i flyvemaskine gav han Danmark op-
lysning om forholdene på Bornholm. Det er 
nok at sige, at denne tale virker som en 
spand koldt vand over hovedet på bornhol-
merne. Det var DANMARKS udenrigsmi-
nister der talte!

Tirsdag d. 22. maj 1945

De bornholmske blade indeholder i dag 
store referater af ministerbesøget herovre, 
særlig af Christmas Møllers taler og hele 
optræden. Hvordan vil bornholmere tage 
dette?

Onsdag d. 23. maj 1945

Ministerbesøget har efterladt en håbløs for-
stemthed hos Øens beboere. Danmarks 
udenrigsminister kunne ikke, som han ud-
talte på torvet i Aakirkeby, se »en eneste 
sky på himlen«, alt er glæde og fest.

Fredag d. 1. juni 1945

Bornholm er igen ramt af en ny ulykke. 
Den af Dampskibsselskabet på Bornholm 
af 1866 chartrede redningsdamper »Vester-
havet«, bemandet med bornholmske office-
rer og søfolk, er i morges gået ned uden for 
Colberg ved en mineeksplosion. Samtlige 
ombordværende er omkommet med undta-

gelse af en matros, der befandt sig på agter-
dækket og slyngedes 20 meter ud i søen. 
Han reddedes af et andet, mindre skib i 
konvoyen.27

Den russiske general fra Bornholm er i 
dag regeringens gæst i København. 

Han er modtaget med store æresbevisnin-
ger.

Lørdag d. 2. juni 1945

Den over Bornholm befalingshavende rus-
siske general har i dag efter radioen modta-
get den danske presses repræsentanter på 
Hotel d’Angleterre. Han udtalte sig rosende 
om bornholmerne, som synes at være et ro-
ligt, arbejdsomt og flittigt folk. På spørgs-
målet om, hvor mange tropper generalen 
havde på Øen svarede han: Det vil jeg kalde 
et ubeskedent spørgsmål, men ikke flere 
end nødvendigt til at holde tyskerne fra 
Øen. På spørgsmålet om, når russerne 
trækker sig tilbage fra Øen svarede han 
med et smil: Det spørgsmål er stillet mig tit, 
jeg kan kun svare, at det afgør de tre store. 
Der blev spurgt: Sammen? Og svaret: Ja, 
sammen.

Grundlovsdagen d. 5. juni 1945

Jeg var i morges ude for at se, hvor mange 
der havde hejst Dannebrog. Jeg kunne kun 
øjne eet flag, nemlig jernbanestationens, 
der flagede efter ordre. Det skyldes dels sor-
gen over tabet af de mange bornholmske 
søfolk og vel nok også et resultat af Christ-
mas Møllers optræden herovre. Befolknin-
gen er meget bitter på regeringen. Der er 
stadig ikke uddelt rationeringskort til alle 
dem, der navnlig her på Sydlandet måtte 
købe og dele ud for at undgå plyndring. 
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te krucifiks var taget ned, alle murbrokker 
fjernet og taget tildækket, og dog slog øde-
læggelsen en i møde i en forfærdende grad. 
Der vil mindst gå et år, inden den atter bli-
ver kirke. Ved afrejsen talte kronprinsen 
hjertevarmt og gribende. Ingen forlorne 
smil, ingen tomme fraser, men et hjerte-
varmt håndtryk til den lidende befolkning 
og et håbets ord for byens genrejsning. 
Dette besøg vil bornholmerne aldrig glem-
me vort elskede kronprinsepar for. 

Det tændte lys i mørket, og det gav igen 
håb i fortvivlelsen. Da bilkortegen på vej 
mod Aakirkeby og Rønne – der kørtes ad 
Søndre Landevej – kom til Pedersker, stod 
befolkningen opstillet ved vejen. Kronprin-
sen bød vognen holde og modtog med tak 
de blomster, der blev rakt mod kronprinse-
parret. 

Hurra-råbene bølgede om dem. Efter et 
kort ophold i Aakirkeby kørtes til Rønne, 
hvor amtmand von Stemann gav middag 
for de høje gæster.

Tirsdag d. 19. juni 1945

Kronprinseparret har i formiddag forladt 
Øen i en af det danske luftfartsselskabs fok-
kermaskiner. De nåede, hvad der mislyk-
kedes for ministerdelegationen. Bornholm 
er atter bundet til Danmark.

Torsdag d. 21. juni 1945

Øen må nu betragtes som gennemkæmmet 
og renset for tyskere. Vi har gennemlevet 
angstfulde uger, medens dette stod på. 

Mandag d. 25. juni 1945

Det vækker stor sorg herovre, at man under 

de herskende forhold må opgive at afholde 
bornholmernes store festdage i Almindin-
gen, de to dages dyrskue, hvor tusindvis af 
bornholmere stævner sammen fra hele øen 
for at beundre navnlig de smukke, statelige, 
bornholmske heste og træffe sammen med 
slægt og venner. Det er ellers en folkefest 
uden lige i denne Danmarks største og 
smukkeste skov.

Fredag d. 29. juni 1945

Det særlige syn besøger i disse dage Øen. 
Det er direktøren for Nationalmuseet, pro-
fessor dr. Nørlund, arkitekt Havning og ar-
kitekt Smidt. Vi har i går og i dag inspiceret 
Øens gamle kirker i mit provsti samt beset 
Nexøs sønderskudte kirke og by. Det har 
glædet min hustru og mig at have disse 
mænd som gæster til en frokost i vor præ-
stegård. Det er så rart for tiden at træffe folk 
ovrefra. 

Søndag d. 29. juli 1945

Den øverstkommanderende for de britiske 
tropper i Danmark, general Dewing ankom 
i går til Bornholm. Generalen har i dag 
sammen med sin stab og højere amerikan-
ske officerer samt amtmand von Stemann 
aflagt besøg på Pedersker Kirkegård for at 
nedlægge blomster på de forulykkede fly-
veres grave. Jeg modtog dem ved kirkegår-
dens hovedlåge. Jeg fik et umådeligt godt 
indtryk af generalen.

Onsdag d. 1. august 1945

Fraterniseringen mellem de russiske trop-
per og danskerne herovre er kommet ind i 
lidet heldige former. En del samvittigheds-

hedskæmpere var marcheret op. Kronprin-
sen skridtede fronterne af. Der har i formid-
dag været stor modtagelse på Rønne Torv, 
skildret i radioen af den udsendte speaker. 
Kl. 12 har den russiske general givet frokost 
på Hotel Helligdommen – flere russiske 
kokke var ankommen til Øen for at tilbe-
rede denne frokost, der bestod af russiske 
retter.28

Mandag aften d. 18. juni 1945

Jeg var i eftermiddags i Nexø for at mod-
tage kronprinseparret, der ankom omkring 
kl. 16. Her var intet russisk militær. Danske 
frihedskæmpere med stålhjelme og arm-
bind paraderede. Byens røgsværtede ruiner 

var besat af mennesker, der stod med dan-
nebrogsflagene i hænderne. Der er ingen 
flagstænger at hænge dem på.

Kronprinseparret beså de værst hærgede 
kvarterer, og da var ethvert smil forsvundet 
fra deres ansigter. Personlig glemmer jeg 
aldrig, da jeg stod sammen med kronprin-
separret og byens unge sognepræst29 i den 
sønderskudte, hærgede kirke. Ingen følte 
trang til at tale. I dyb bevægelse udbad 
kronprinseparret sig tilladelse til at skænke 
kirken to nye alterstager i stedet for de, der 
ar blevet helt sønderskudt på selve alteret. 
Den gennemhullede altertavle, der forestil-
ler Jesus sammen med Martha og Marie 
sigende ordet: »Eet er fornødent«, var over-
klædt med sort pap. Det store, sønderskud-

Kronprinsparret skridter »fronten af« ledsaget af amtmanden og general Korotkov, den sovjetrussiske 
øverstkommanderende. Æreskompagniet bestod af højt dekorerede veteraner. Foto Svend Parksø. 
Ernst G. Olsens samling.
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løse personer sælger for høj betaling koge-
sprit til russerne, der omtågede af denne 
stærkt berusende og giftige drik taber kon-
trollen med sig selv, og dette går ud over 
befolkningen på afsides liggende gårde. 
Såvel den højere russiske militærledelse 
som det danske politi skrider hårdt ind mod 
dette uvæsen.

Lørdag d. 1. september 1945

Tilstandene på Bornholm opfattes ganske 
forkert i det øvrige land. »Mettes« artikler 
i »Nationaltidende« fremstiller det, som om 
russerne kun havde den opgave på Øen at 
være legeonkler for de bornholmske børn, 
ja, nærmest var naive børn selv. Omvendt 
går de vildeste rygter om den behandling, 
bornholmerne er udsat for fra russisk side. 
Sandheden er, at Øen er besat af den Røde 
Armes krigstrænede soldater af militærpo-
litiske grunde på grund af Øens beliggen-
hed, og at for stærk fraternisering er farlig, 
fordi forskel i sprog og levevis er så stor, at 
misforståelser uvægerlig bliver resultatet, 
hvilket selvsagt går mest ud over befolknin-
gen. 
Der er ingen tvivl om, at den russiske mili-
tærledelse dybt beklager de ulykkelige epi-
soder, der synes uafvendelige, så længe de 
russiske soldater går frit om på vejene på 
alle tider af døgnet og holder til i skovene, 
og militærledelsen ønsker det bedste for-
hold tilvejebragt.

Der er i anledning af uddeling af religiøse 
traktater blandt de russiske soldater oversat 
på russisk, nedlagt strengt forbud mod ud-
deling af enhver art skriftlige publikationer 
til de russiske tropper. Man forbereder nu at 
lægge russiske tropper i vinterkvarter, helt 
isoleret fra befolkningen. 

Søndag d. 23. september 1945

Jeg har i dag indsat pastor Nepper-Chri-
stensen som sognepræst i Østerlars og Gud-
hjem.

Fredag d. 12. oktober

Jeg er i dag vendt hjem fra København, hvor 
begge Øens provster har deltaget i Lande-
modet efter at have været forhindret deri de 
sidste år af besættelsen. Provsten fra Grøn-
land og Bornholms provster blev hilst med 
et hjerteligt velkommen både fra biskoppen 
og stiftsprovsten. Heller ikke under dette 
københavnerophold har jeg konfereret med 
politikere, derimod med fordelingskontoret 
om brændsel til kirkerne herovre.

Torsdag d. 1. november 1945

Valget til folketinget har fulgt retningslin-
jerne fra det øvrige land. Jeg deltog ikke i 
valgkampen.

Mandag d. 26. november 1945

Bornholm har oplevet store dage. I lørdags 
og i går modtog Øen repræsentanter for 
den danske regering, nemlig socialmini-
ster S.P. Larsen, indenrigsminister Kjær, 
fhv. socialminister Hedtoft i spidsen for 
en række høje, danske embedsmænd, samt 
ikke mindst repræsentanter for Sveriges 
regering med socialminister Gustav Møl-
ler i spidsen og en række prominente em-
bedsmænd og arkitekter. De modtoges med 
udstrakt flagning. 

En usigelig hjertevarme strømmede de 
svenske repræsentanter i møde. De kom 
os i møde med hele et broderfolks varme Nogle af de første svenskehuse i Rønne, vinteren 1945-1946. Fra Ernst G. Olsens samling.

medfølelse både i ord og i gerning, da ulyk-
kerne væltede ind over Øen, og vi led i disse 
nødens måneder, uger og dage. Først mod-
toges de i Nexø for at indvie de skænkede 
trævillaer og dernæst i Rønne i samme an-
ledning. På Rønne Rådhus talte socialmi-
nister Møller og den medfølelse, meddelel-
serne om bombardementerne af Bornholm 
havde fremkaldt i hele det svenske folk 
og dets regering. Man var øjeblikkelig på 
det rene med, at Sverige ville stille sig ved 
Danmarks side for at yde al den hjælp, det 
var menneskeligt muligt, til denne herlige 
ø. Sverige tilbød at stille et meget stort an-
tal færdige huse til rådighed, og regeringen 
gav som gave fra det svenske folk 250 fær-
digmonterede træhuse med alle moderne 
indretninger til Bornholm. Han oplæste 
følgende gavebrev fra Kong Gustaf: 

»Vi Gustaf, med Guds nåde Sveriges, 

de Gothers og Venders Konge, gør vitter-
lig, at vi med hensyn til behovet at berede 
lejligheder til de udbombede personer på 
Bornholm den 15. juni, har besluttet til den 
danske stat at overlade 250 monteringsfær-
dige træhuse med dertil ydre udstyr hver 
beregnet til en familie. Husene skal af dan-
ske arbejdsledere og arbejdere med sven-
ske sagkyndige opføres i Rønne og Nexø 
på Bornholm som et led i det svenske folks 
bidrag til den internationale genopbygning 
efter Anden Verdenskrig, og som udtryk for 
samhørigheden mellem det danske og sven-
ske brødrefolk overdrages herved samtlige 
huse til den danske stat. Stockholm Slot d. 
23. november 1945. Gustaf«

Dette gavebrev overraktes den danske 
socialminister S.P. Larsen samtidig med, 
at den svenske socialminister meddelte, at 
den svenske konge og regering havde be-
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sluttet under hensyn til nøden på Bornholm 
yderligere at skænke Øen 50 huse. Under 
dyb bevægelse takkede socialminister S.P. 
Larsen og udtalte bl.a.: 

»Det er vanskeligt i ord at udtrykke den 
dybe taknemmelighed, vi føler over for vor 
brodernation for den hjælp, det svenske 
folk så beredvilligt har ydet sine frænder 
på Bornholm«. 

Sverige modtog en strøm af tak fra Born-
holms side.

Om aftenen var ca. 200 gæster samlet til 
en middag, som den danske socialminister 
gav til ære for Sverige. Overmåde taktfuldt 
åbnedes middagen med disse ord af social-
ministeren: 

»På ministeriets vegne vil jeg byde Dem 
alle et hjerteligt velkommen. Vi er klar over, 
at forholdene på Bornholm ikke indbyder til 
festligheder. Den ulykke, der uforskyldt 
ramte Bornholm, kaster sine skygger over 
sindene og vil gøre det længe endnu. Og i 
en sådan stemning kalder man ikke til glæ-
desfest. Når Arbejdsministeriet har ønsket 
at se Dem her, er det heller ikke for at feste, 
men kun for at få lejlighed til under jævne, 
stilfærdige former at samles med vore sven-
ske gæster«. 

Sådan skulle Christmas Møller i sin tid 
have optrådt, så var megen bitterhed und-
gået. 

Der afsendtes følgende telegram til den 
danske konge:

»Medlemmer af den danske og sven-
ske regering og embedsmænd fra begge 
landes højere administration forener sig 
med samtlige bornholmere i at bede De-
res majestæt modtage deres ærbødige hyl- 
dest.«

Til Sveriges konge afsendtes sålydende 
telegram: 

»Medlemmer af den danske og svenske 
regering og embedsmænd fra begge landes 
højere administration forener sig med 
samtlige bornholmere i den ærbødigste hil-
sen til Deres majestæt. BORNHOLM beder 
Deres majestæt om at modtage sin dybfyld-
te tak for de højt værdsatte træhuse.«

Telegrammerne var begge underskrevne 
af socialminister S.P. Larsen, indenrigsmi-
nister E. Kjær, statsråd Møller, statsråd 
Mossberg og amtmanden over Bornholm.

Den storstilede hjælpeaktion fra Dan-
marks folk med en indsamlet gave på over 
syv millioner og den storstilede hjælpeak-
tion fra Sverige både ved disse huse, der 
repræsenterer millionværdier, og ved ind-
samling derovre af penge og klæder skal 
aldrig, aldrig blive glemt herovre. 

Søndag d. 2. december 1945

Har i dag i Valgmenighedskirken »Betha-
nia« indsat den nye valgmenighedspræst 
pastor Gregersen.30 

Mandag d. 17. december 1945

Bornholmer-flyvemaskinen »Merkur« måt-
te i formiddag lande i Kastrup Lufthavn på 
et hjul, idet maskinen på en tur til Malmø 
tabte det ene hjul. Landingen var yderst ri-
sikabel men gik godt.

Lille-Juleaften d. 23. december 
1945

Bornholmernes blikke er rettet mod Mo-
skva, hvor de tre store udenrigsministre 
forhandler, som de tidligere var rettet mod 
Potsdam31 og udenrigsministerkonferencen 
i London. Selv om vi ingen grund har til at Peders Kirkes indre, foto o. 1920, fra Levy Blangs samling. 
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kommissær Vyshinsky har rejst spørgsmå-
let om tilbagetrækning af de russiske trop-
per fra Bornholm.

 

Torsdag d. 7. marts 1946

De bornholmske blade meddeler i dag igen-
nem løbesedler, at der til regeringen i Kø-
benhavn er indgået en note fra Moskva, 
hvori den russiske regering erklærer sig vil-
lig til at trække de russiske troppestyrker 
bort fra Øen, så snart det danske militær er 
rede til at sende de fornødne bevogtnings-
tropper til Øen. Udenrigsministeren er dog 
meget tilbageholdende i sine udtalelser til 
bladene og radioen.

Torsdag d. 14. marts 1946

Der er nu hengået en uge, uden at man har 
hørt det ringeste om forhandlingerne mel-
lem Rusland og Danmark angående Born-
holm. Skulle forhandlingerne være gået i 
stå på grund af den spændte verdenssitua-
tion?

Lørdag d. 16. marts 1946

Den danske radio har i ekstraudsendelser i 
eftermiddag meddelt, at den russiske gene-
ralmajor Jakuschoff i formiddag kl. 11 har 
tilkaldt amtmand von Stemann til det rus-
siske hovedkvarter på det tidligere sanato-

beklage os over den russiske militærledel-
ses forhold til Øen, længes vi dog efter vor 
fulde frihed. 

Jeg har i øvrigt i dag været ude at se til en 
del gamle og syge her i sognet for at søge at 
tænde juleglæden også i deres hjem. Flere 
uheldige episoder – navnlig et uhyggeligt 
overfald på en ung pige her i sognet – har 
bragt en del ængstelse over sindene. Både 
det danske politi og den russiske militærle-
delse gør vedblivende hvad der står i deres 
magt, for at værne Bornholms befolkning 
mod forbrydelser.

Juledag 1945

Der var i aftes en aldeles overvældende til-
slutning til juleaftensgudstjenesten. Kirke-
koret gjorde det atter muligt for mig at 
bruge Hartmanns julelithurgi. Også i dag 
var der stort besøg.

Lørdag d. 29. december 1945

De bornholmske blade indeholder i dag en 
ny bekendtgørelse fra Amtet, hvori forbud-
det mod at sælge spiritus til de fremmede 
tropper alvorligt indskærpes, heller ikke 
kølersprit må sælges. Politimesteren udtaler 
sig til bladene om de sidste dages ulykke-
lige episoder herovre. Det synes, som om 
folk fra det øvrige land rejser herover kun 
for at tjene penge på handel med de russiske 
tropper med forbudte varer til sortbørspri-
ser, uden hensyn til Øens befolkning. De 
russiske militærmyndigheder foretager nye 
skridt for at værne befolkningen.

Nytårsaften 1945

Så er dette ulykkelige år gået til ende. Hvor 

har året 1945 dog været et forfærdeligt år 
for denne ulykkelige befolkning, der uden 
egen skyld kastedes ind i krigens rædsler.

Vore to største byer er til dels ødelagt, 
mange mennesker er mærkede for livet. 
Kriminaliteten har været stor. Alene siden 
13. maj, hvor det danske politi trådte i funk-
tion, er der anmeldt og behandlet 875 kri-
minalsager.

Vi går ind i det nye år, idet vi mindes 
salme 121. 

»Vi opløfter vore øjne mod bjergene. 
Hvorfra skal vor hjælp komme? Vor hjælp 
kommer fra Herren, som skabte Himmel og 
Jord«. Gud give os et 1946 med lægedom 
under sine vinger.

1946

Nytårsdag 1946

Det er et herligt vintervejr med svag, nord-
østlig vind og let frost. Gudstjenesten var 
godt besøgt og mange søgte nadverbordet. 
Der hviler forventning over sindene. Dette 
år må give vore bønners opfyldelse.

Søndag d. 13. januar 1946

Atter i år alliancegudstjeneste. En forry-
gende snestorm af nordvest gjorde dog be-
søget mindre end ellers. Fælles altergang 
som sædvanligt.

Søndag d. 10. februar 1946

Det er øsende regn og dog godt besøg i kir-
ken. 

Vi erfarer med store forventninger, at 
Danmarks udenrigsminister Gustav Ras-
mussen over for den russiske viceudenrigs- De sovjetrussiske tropper forlader deres lejre. Ukendt fotograf. Ernst G. Olsens samling.
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angst, og vore skoler var lukket på grund af 
krigshandlinger. 

Er det underligt, at dette for en tid har sat 
sit præg på os? Det skal siges, at den russi-
ske militærledelse har gjort, hvad der stod i 
menneskelig magt for at værne den born-
holmske befolkning mod forbrydelser og 
efterhånden indførte en jernhård disciplin 
blandt sine tropper, men det tjener intet for-

mål at benægte, at den bornholmske land-
befolkning trods dette har levet under stor 
ængstelse på grund af episoder, der umuligt 
kunne undgås, hvor så relativt store trop-
pestyrker har været samlede på så relativt 
ringe landområde. 

Gud give os og verden sand fred. Vi for-
enes atter som fri Ø med et frit Danmark. 
Gud velsigne og bevare vort fædreland.

rium i Nordskoven ved Rønne og meddelt 
denne, at generalen fra Moskva har modta-
get ordre om straks at iværksætte evakue-
ring af Bornholm for alle russiske strids-
kræfter til lands, til søs og i luften. Bladene 
udkommer i stort udstyr, og der hersker en 
glæde uden lige på Øen.

Søndag d. 17. marts 1946

Jeg har i dag ikke selv holdt gudstjeneste, 
idet Bornholms Valgmenighed havde kir-
ken til gudstjeneste.

En gæst har medbragt alle førende mor-
genblade fra København nu til morgen. Alle 
bladene er fyldt med referater og beretninger 
om russernes evakuering. Store lastbilsko-
lonner kører langs vejene mod Rønne. Eva-
kueringen foregår i et voldsomt tempo. Store 
transportskibe er på vej ind mod Rønne.

Søndag d. 24. marts 1946

Færgen »Prins Christian« har i dag bragt 
15. bataljon fra Høveltelejren herover for at 
overtage de russiske troppers bevogtning af 
Øen. Mindre styrker var sendt i forvejen 
med rutebådene. Styrken står under kom-
mando af oberstløjtnant Lüthichau og øn-
skedes velkommen af Bornholms nye kom-
mandant oberst Christensen32. Senere kom-
mer artilleriet. 

Jeg mindes med underlige følelser mine 
forgæves advarsler i folketinget 1923 mod 
at lade Øen ligge som et ubevogtet tomrum 
midt i Østersøen. Tiden gav mine bange 
anelser ret – men det blev dyrt købt.33 

Fredag d. 5. april 1946

Præcis kl. 12 i dag forlod den russiske ge-

neral Jakuschoff sammen med de sidste 
russiske tropper Rønne. Da de sejlede, stod 
tropperne opstillet til parade med ansigtet 
vendt mod Øen. 

Det russiske orkester intonerede »Kong 
Kristian«, medens der gjordes honnør for 
den danske kongesang. Ved udløbet af hav-
nen hejstes Dannebrog, der saluteredes med 
21 drønende skud fra det store russiske 
krigsskib »Vladimir Poluchin«, der havde 
generalen ombord. Det danske orlogsfartøj 
»Lindormen«, der eskorterede russerne til 
tremilegrænsen, svarede med at hejse det 
russiske flag og salutere det.

Aldrig skal jeg glemme denne oplevelse. 
De tusinde bornholmere stod med tårevæ-
dede øjne. Højtalervogne kører rundt i ga-
derne og indbyder til festgudstjeneste i 
Rønne Kirke i aften. Jeg holder selv tak-
kegudstjeneste i min kirke på søndag. Gud 
tugtede os vel, men han gav os ikke hen i 
døden. 

Efter seks år fyldte med ængstelse er 
Bornholm nu i færd med at blive sig selv – 
en lille idyllisk plet af verden. I mange hen-
seender blev vores skæbne anderledes end 
det øvrige Danmarks. 

Efter forholdenes natur førtes kampen 
mod tyskerne med andre våben – en sej, 
stille, åndelig kamp for national selvhæv-
delse – passende for den bornholmske fol-
kesjæl, der ikke er indstillet på brugen af 
bomber og revolvere.

Majdagene 1945 formede sig ulige ander-
ledes end i det øvrige land. Derovre levedes 
i en festrus, skolebørnene jublede og havde 
fri fra skolen. 

Herovre flakkede i de samme dage 30% 
af Øens befolkning hvileløst om på veje og 
marker, medens deres hjem lagdes øde ved 
bomber og brand. Vore børn skreg i døds-

Amtmand von Stemann tager afsked med general Jakuschoff. Lige bag ved ham den ny oberst, Christi-
ansen. Sovjetiske rekrutter på skibet, Vladimir Poluchin, der saluterede med 21 skarpe skud, da den 
forlod havnen. Folk var ved at falde i havnen af skræk. Men afsted kom den! Foto Svend Parksø, Ernst 
G. Olsens samling.
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1  Dagbogsoptegnelserne er sammen med en mængde ama-
tøroptagelser af Levy Blang bragt til veje af Werner Westh-
Jensen, ligesom han har forsynet teksten med noter. Re-
daktøren har transskriberet teksten og suppleret med noter 
og billeder.

2  Oberst Just Thune Waagepetersen, chef for Bornholms 
Værn fra 1936 til sin død 1946.

3  Kaptajn Hansen blev irettesat af oberst Waagepetersen for 
at tale nedsættende om regeringen Stauning. (Waagepeter-
sens dagbog, BS 2002). Obersten var dog selv fortvivlet 
over ikke at måtte forsvare Bornholm (brev til M.K. Zahrt-
mann).

4  Det særlige kirkesyn. Professor Nørlund var direktør for 
Nationalmuseet fra 1938 til 1951, Mackeprang var direk-
tør samme sted 1922 til 1938 og arkitekt Smidt var tilknyt-
tet Nationalmuseet fra 1902 til 1944. 

5  Ejnar Olsen, sognepræst i Ibsker-Svaneke, 1922-1947.
6  Harald Koefoed Thorsager, sognepræst i Aaker 1933-

1959. 
7  Johannes C. Kofoed, Nexø. 
8  Der tænkes her på følgerne af den norske politiker, Quis-

lings samarbejde med den tyske besættelsesmagt i Norge.
9  Ole Henning Hartvigsen, sognepræst i Poulsker 1916-

1951.
10  Matthias (Max) Mathiasen, sognepræst i Rønne 1938-

1947.
11  Viggo Nielsen, Rønne, sognepræst fra 1938 og provst fra 

1951. 
12  Herman von Hannecken, øverstbefalende for de tyske 

tropper i Danmark 1942-1945.
13  H. Chr. Olsen, Centralsygehuset, formand for frihedsrå-

dets lokalkomite.
14  Waagepetersen var interneret på Hornbæk Badehotel.
15  Poul Hjorth Lange, sognepræst i Østerlars-Gudhjem 1936-

1945.
16  Rog = snefog
17  Johannes Kristian Pedersen, sognepræst i Nexø 1935-

1943.
18  »Maatte Kristi Aand sejre over alle onde Aander« er bre-

vets hovedbudskab, hvor man elegant undgår at kritisere 
den tyske værnemagt. 

19  Helge Schmidt-Nielsen, senere læge i Rønne.
20  Konrad Munch, Pedersker.
21  Rugen skrider, det betyder, at akset bliver synligt.

22  Kapitän zur See von Rosenberg, blev inselkommandant 
efter von Rabe fra august 1943 til juli 1944. Fregattenka-
pitän Robert Morath afløste Rosenberg fra juli 1944 til 
april 1945. 

23  »Hilma Lau« var et af rederiet Lauritzens skibe. Skibet 
blev torpederet i farvandet mellem Svaneke og Christi-
ansø. Fire omkom og 19 reddedes over i andre både. 

24  Kapitän zur See Gerhard von Kamptz, inselkommandant 
fra april 1945 til maj 1945 – ved kapitulationen. 

25  Pastor Ejnar Olsen. 
26  K.H. Kofoed var departementschef indtil 1942 og for-

svarsminister fra 1942 til 1945. Kofoed var bornholmer, 
født i Østermarie i 1879. 

27  Den reddede matros var den dengang 28-årige Helge Wer-
ner Jacobsen, som for øvrigt fortsatte med at sejle for 
66-selskabet, senere Bornholmstrafikken, indtil han blev 
pensioneret. S/S Vesterhavet var Fiskeridirektoratets skib, 
men var udlånt til 66-selskabet til konvojsejlads med ty-
skere og russere mellem Bornholm og Kolberg. De fleste 
af de 225 russere ombord mistede livet.

28  De russiske retter: tre russiske kokke stod for de kulinari-
ske nydelser: spegesild fra det Kaspiske Hav, helstegte pat-
tegrise, kaviar fra Volga, indbagte kødretter samt russisk 
lagkage tillavet af 135 æg og to kg. smør. Der blev skænket 
russiske vine, champagne og cognac (kilde Bornholmske 
Samlinger, III, 9).

29  Den unge sognepræst var Aksel Henry Mathiesen, 1944-
1949.

30  Pastor Vilhelm Gregersen, valgmenighedspræst 1945-
1958. Aakirkeby.

31  Potsdam-konferencen mellem Sovjetunionen, USA og 
Storbritannien, der fandt sted 17. juli til 2. august 1945. 
Retningslinjer for efterkrigstidens Tyskland.

32  Oberst H.E. Christensen, oberst 1946-1949 efter oberst 
Waagepetersens død.

33  Et udkast fra forsvarskommissionen til en ny hærlov i 
1922, betød total nedlæggelse af Bornholms Væbning. 
Blang gik som rigsdagsmand så kraftigt imod dette, at der 
blev indført en paragraf, der fastslog, at Bornholm skulle 
forsvares under kommandantens ledelse således, at han 
kunne råde over alle på Øen hjemmehørende befalings-
mænd og menige samt over det fornødne materiel. Trods 
dette tiltag skriver besættelsen og det videre forløb jo også 
sin egen historie!

Pastor Blang ved sit skrivebord i Pedersker præstegård, fra Levy Blangs samling.



164 165

Frikirker og missionshuse har i over 100 år 
præget bybilledet på Bornholm. Ja, selv 
langt ude på landet står der bygninger, som 
bruges eller har været brugt som frikirker 
eller missionshuse. Der er næppe noget an-
det sted i Danmark, hvor de har ligget så 
tæt. Over 100 frikirker og missionshuse på 
Bornholms knap 600 km2.

Flere af de bøger, som fortæller om Born-
holm og livet på Bornholm, har da også et 
afsnit, som skildrer de bevægelser, der byg-
gede frikirkerne og missionshusene. Det 
gælder fx »Bogen om Bornholm« fra 1957, 
»Bornholm og Bornholmere« fra 1967 og 
»Gyldendals egnsbeskrivelser« fra 1969. 
En beskrivelse af missionsforeningernes og 
frikirkernes første år findes i bind II af 
Bornholms Kirkehistorie fra 1933. Foruden 
bevægelsernes egne mindeskrifter berøres 
livet i frikirker og missionshuse af mange, 
der skriver erindringer, fx Martin Ander-

sen Nexø, Henning Ipsen og Christian Stub 
Jørgensen.

Derfor vil jeg begrænse oplysningerne 
om den tid, som førte til bygning af de fle-
ste kirker og missionshuse. Til gengæld vil 
jeg skrive om livet i missionshusene og fri-
kirkerne i 1930’erne. Det var den tid, hvor 
der kom flest til samlingerne, og hvor der 
var frikirker og missionshuse flest steder på 
øen. Og til sidst vil jeg prøve at finde frem 
til, hvordan situationen er i dag. Er alle de 
gamle huse overgået til andet formål eller 
jævnet med jorden? Opstår der nye sam-

Birger Pedersen, Rønne. Født 1941.  
1965-1980: Prædikant i Luthersk Mission. 
1980-1984: Lærerstuderende og skolesekretær. 
1984-2006: Skoleleder og lærer på Peterskolen 
og Davidskolen. 2006 -: Pensionist og prædi-
kant i Luthersk Mission.

Bornholms missionshuse  
og frikirker

Af Birger Pedersen

»Fra Daaben i Allinge 4 August. Daabsstedet er i et gammelt Stenbrud. I Hjørnet til venstre ses Teltet (ind 
i Klippevæggen) til Omklædningen. Høje Klippevægge ses ogsaa i Baggrunden. Er et meget smukt Sted«. 
Således står der bag på billedet, skrevet af L. J. K., som muligvis var tidligere gårdejer Laurits Jørgensen 
Kjøller. Fx kunne det være et gammel stenbrud ved Fyldebakken i Allinge. Ukendt fotograf. BM.
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lingssteder for missionsbevægelserne og 
frikirkerne i dag?

De gudelige vækkelser

Professor M. Schwarz Lausten kalder i 
»Kirkens historie i Danmark« 1800-tallet 
for »Selvstændighedens århundrede« og 
siger: »Indenfor statskirken tiltager lægfol-
ket sig nu for første gang i kirkehistorien 
mund og mæle.« Langt de fleste folkekirke-
præster var præget af rationalismen, som 
hævdede, at kun fornuften kunne afgøre, 
hvad der var sandt. Præsterne var såkaldte 
»kartoffelprædikanter«, som var mere inte-
resserede i at oplære bønderne i nye land-
brugsmetoder, end i at forkynde det bibel-
ske budskab. 

Det protesterede nogle bønder og hånd-
værkere imod. De såkaldte »gudelige væk-
kelser« bredte sig fra Jylland over Fyn og 
Sjælland til Bornholm. Og tilsvarende væk-
kelser fandt sted i vore nabolande.

I 1850’erne fik Bornholm besøg fra Sjæl-
land af indremissionær Jens Larsen. Han 
var leder af Indre Mission på Sjælland. Fra 
Sverige kom der besøg af sangevangelisten 
Oscar Ahnfeldt. Deres besøg samlede ret 
mange mennesker, men de førte ikke til re-
gelmæssig mødevirksomhed eller til per-
manente mødelokaler.

Men det var ikke alene folk indenfor Fol-
kekirken, som »fik mund og mæle«. Bapti-
sterne begyndte allerede deres virke på 
Bornholm i 1848. I 1861 var de blevet så 
mange, at de købte et lille hus i Antonie-
stræde i Rønne. Det var antagelig den første 
bygning på Bornholm, hvori der samledes 
en menighed udenfor folkekirken.

Mormonerne (Jesu Kristi Kirke af de sid-
ste dages hellige) sendte missionærer til 

Bornholm i 1851. Men selv om grundloven 
af 1849 havde gjort deres virksomhed lov-
lig, kom det til voldelige optøjer mod mis-
sionærerne. Og bornholmere, som blev 
vundet for læren, oplevede så megen forføl-
gelse, at en del af dem emigrerede. I 
1850’erne rejste ca. 300 bornholmere til 
kirkens hjemstat, Utah i USA. 

Peter Christian Trandberg og  
Christian Møller

Med Peter Christian Trandberg kom de gu-
delige vækkelser for alvor til Bornholm. I 
1860 vendte han tilbage til sin fødeø for at 
virke som forkynder. Det førte til store 
vækkelser først i Aaker og senere i Olsker-
Allinge, Nexø-Bodilsker og Østermarie. 
Trandberg prædikede med megen følelse og 
indlevelse – ofte under tårer. Han slog hårdt 
ned på tidens verdslighed, kortspil og dans.

Men kritikken og modstanden var stor. 
Ikke mindst fra øens præster. Og det endte 
med, at kirkerne blev lukket for Trandberg. 
Ved et møde i Ekkodalen Sct. Hans-dag i 
1863 »frasagde han sig lod og del med stats-
kirken for bestandig«. Kort efter stiftede 
han en frimenighed, der i de følgende år fik 
1600 medlemmer.

Til frimenigheden byggedes eller købtes 
syv »bedesale«. Der fandtes ikke samlings-
lokaler, som var store nok til at rumme alle, 
som søgte frikirkens gudstjenester og mø-
der. Professor Kurt E. Larsen siger i (»Mis-
sionshuse« i Kirkehistoriske Samlinger 
2005), at disse »bedesale« var banebryden-
de for missionsforeningerne i Danmark.

Trandberg oprettede en prædikantskole i 
Østermarie. Han underviste ni »apostle« og 
sendte dem ud at prædike i frimenigheden. 
Blandt »apostlene« var smeden Christian 

Pastor Peter Christian Trandberg, 1832-1896. Foto Jens Petersen, København. 1870’erne. BM.
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Friis Hansen var en stærk personlighed, 
vindende og viljefast. Som Trandberg hav-
de han den lidenskab, at mennesker skulle 
frelses. Men desuden havde han gode evner 
til at organisere og finde medarbejdere.

Indre Mission (IM) var tidligere kommet 
til Bornholm gennem nogle præster. I 1884 
byggedes Indre Missions første missions-
hus i Rønne. Året før Friis Hansen kom til 
Olsker-Allinge, blev der bygget et hus – 
Menighedshjemmet – i Allinge. Selv om 
Friis Hansen ikke tidligere havde haft kon-
takt til Indre Mission, gik han nu helt og 
fuldt ind i IM, og blev den naturlige leder af 
foreningen på Bornholm.

Møller fra Nexø. Christian Møller gennem-
levede en åndelig krise. Han kunne ikke 
selv leve op til de strenge krav, han prædi-
kede for andre. Men han så i Bibelen, at »Je-
sus døde for ugudelige«, og det fik han be-
kræftet ved at læse C. O. Rosenius (svensk 
vækkelsesleder og forfatter)’s skrifter.

Møllers nye opdagelse kunne Trandberg 
ikke rigtig glæde sig over. Det kom af for-
skellige grunde til strid mellem dem. 
Trandberg søgte nye allierede i grundtvig-
ske kredse. I 1866 rejste Christian Møller til 
C. O. Rosenius i Stockholm. Han fik det 
råd, at han skulle vende tilbage til Folkekir-
ken. Desuden fik han tilladelse til at over-
sætte Rosenius’ skrifter til dansk. (Læs 
mere om Trandberg og Møller i Jul på 
Bornholm 2010 og 2008).

Etableringsfasen

1. marts 1868 stiftedes Luthersk Missions-
forening (LM) med Christian Møller som 
formand. Ca. 1000 af medlemmerne af Fri-
menigheden fulgte Chr. Møller til LM og 
dermed tilbage til folkekirken. LM overtog 
nogle af Trandbergs »bedesale« og byggede 
desuden nye, store missionshuse. I praksis 
fandt medlemmerne i LM kun i meget be-
skedent omfang vej til gudstjenesterne i 
Folkekirken. 

Trandberg dannede en ny frimenighed 
efter grundtvigske principper. Omkring 
600 medlemmer af den opløste frimenig-
hed valgte i første omgang at følge Trand-
berg. Han fik bygget kapellet »Bethania« 
ved Aakirkeby, hvor han selv flyttede ind. 
Desuden blev der bygget et kapel i Nexø. 

Men tilslutningen til Trandbergs grundt-
vigske frimenighed var beskeden. I 1879 
flyttede han fra øen og senere til Chicago, 
hvor han døde i 1896.

Baptistkirken

Samtidig oplevede Baptistkirken en jævn 
vækst. Fra det lille hus i Antoniestræde i 
Rønne flyttede kirken i 1880 til Skolestræ-
de og i 1888 til den nuværende kirke på 
Lille Torv. I løbet af 1880’erne fik de – trods 
modstand fra Folkekirken og LM – ca. 400 
medlemmer. 

Julius Friis Hansen og Indre Mission

Fra 1890 kom der rigtig gang i bygning af 
frikirker og missionshuse på Bornholm. Da 
kom der igen en ung vækkelsespræst til 
øen. Han hed Julius Friis Hansen og var 
sognepræst i Olsker-Allinge fra 1890-1897. 

Hans Christian Møller, 1834-1907, smed og mis-
sionær. Han levede af at være forfatter og bladud-
giver. Foto G. Støckel, Rønne. 1860’erne. BØA. 

Sidst i 1870’erne erhvervede Luthersk Missions-
forening en grund i Sct. Mortensgade. Her fik 
man opført et stort missionshus.  Det blev indviet 
i 1882 og senere udvidet. Afhændet i 1973, hvor 
man indviede nyt missionshus på Dr. Kabellsvej 
i Rønne. Ukendt fotograf, LM.

Missionshuset Bethania ved Aakirkeby, Nexøvej 1. Indrettet i ældre stuehus og taget i brug af pastor 
Trandbergs Valgmenighed i 1867. Fra 1879-1894 var det udlejet til private. Fra 1894 igen frimenig-
hedskirke. Købt af Indre Mission i 1950. Ukendt fotograf. BM. 
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Og i bogen »En by vokser til« skrev borg-
mester Niels Nielsen i 1930’erne om 
1890’erne: »Indremissionen havde stærk 
fremgang overalt på øen. ... Den stærke til-
slutning til særlig indre mission føltes 
stærkt for teaterlivet.« Nogle forestillinger 
på Rønne Teater måtte ligefrem aflyses.

KFUM og KFUK

Kristelig Forening for unge Mænd (KFUM) 
blev stiftet i Rønne i 1894. Skoleinspektør 
Hjorth, som også var formand for IM i by-
en, blev formand og ledede møderne. I 1896 
fik foreningen eget hus i Bagergade. Kriste-
lig Forening for unge Kvinder (KFUK) blev 
også stiftet i Rønne i 1894. Foreningen fik 
egen hus i 1905.

I de kommende år byggede IM det ene 
missionshus efter det andet. Det blev til  
23 missionshuse i 19 af Bornholms 21 sog-
ne. 

Det var ikke alle, der var lige begejstrede 
for Friis Hansen og Indre Missions frem-
gang. Forfatteren Chr. Stub Jørgensen 
skrev i sin erindringsbog fra 1980 »Barn-
doms grønne enge«: »Missionen havde et 
hårdt tag i Allinge. Det skyldtes, at da pa-
stor Friis-Hansen huserede i sognet, af-
stedkom det en stor, såkaldt vækkelse, og 
flere af Allinges mest skarnagtige halvvoks-
ne drenge blev omvendt, men det viste sig, 
at de ikke var kønnere på vrangen.«

»Baptisternes Missionstelt«. Bornholms Tidende fortæller om møder, hvor man har benyttet teltet 
forskellige steder på Bornholm først i 1920’erne. Fx i Holkadalen i Gudhjem i juni måned 1924. Foto-
grafen er Kaare Rasmussen, som boede i Gudhjem i 1920’erne.

De to billeder på denne side: KFUM og KFUK blev startet i 1894, men havde til huse på flere forskel-
lige adresser i Rønne indtil de blev lagt sammen i 1968. KFUM havde fx mødelokaler i Vestergade 12 
(nederste billede) fra 1908 til 1966. I 1942 blev huset, der ses her, revet ned og et nyt opført. Fra 1896 
-1903 havde man til huse i Bagergade 7 (øverst). KFUK havde til huse her fra 1903 til 1905, hvor man 
erhvervede et hus i Bondegade. Ukendte fotografer, BM.

Baptistkirken på Lille Torv 8 i Rønne. Opført 
1888, efter tegninger af Mathias Bidstrup. Kir-
ken afløste et mindre kapel i Skolegade, opført i 
1880. Kirken på Lille Torv er stadig i brug. Foto 
Th. Spelling, BØA.
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grundtvigske højskole i Østermarie (fra 
1870) lukkedes i 1884. Men i 1894 indvie-
des Bornholms Frimenighed. Den blev tre 
år senere godkendt som ny valgmenighed 
indenfor folkekirken. Trandbergs tidligere 
kirke og bolig »Bethania« i Aakirkeby, blev 
indviet til kirke for valgmenigheden i 1897. 
Og i 1900 indviedes den nye Helligånds-
kirke i Rønne som valgmenighedskirke.

 

Nye frikirker

Indtil 1890 var mormonerne sammen med 
baptisterne de eneste frimenigheder på 
Bornholm. 

Metodisterne holdt første gang møde på 
Bornholm i 1891. Det var i Rønne. Men det 

var i Nexø, de først etablerede en menighed 
og byggede en kirke. Herfra blev der regel-
mæssigt holdt gudstjenester og møder otte 
steder på Østbornholm. Nogle år senere 
kom der en kirke i Rønne, og i 1918 indvi-
edes den større metodistkirke i Østergade i 
Rønne samt et kapel i Allinge. Baggrunden 
var en stor vækkelse. Under vækkelsen 
måtte man i Rønne leje missionshotellets 
store sal til vækkelsesmøder, indtil kirken i 
Østergade var færdig. Og vækkelsen gav 
mange nye medlemmer til Metodistkirken.

Missionsforbundet, senere kaldet Missi-
onskirken, kom også til Bornholm i 1891. 
Med hjælp fra Sverige blev der etableret en 
lille menighed i »Hebron« i Rønne, som 
blev indviet i 1920 og udvidet i 1924.

Evangelisk Luthersk  
Missionsforening

Sidst i 1880’erne blev utilfredsheden med 
Chr. Møllers lederskab af Luthersk Missi-
onsforening stor. Årsagerne var tilsynela-
dende teologisk begrundet, men personlige 
modsætninger og uheldige handlinger og 
udtalelser spillede stærkt ind. Christian 
Møller mente, at der var sider af Bibelens 
budskab, som ikke var blevet forkyndt –  
eller for lidt forkyndt i LM. Til gengæld 
mente andre, at evangeliet nu blev forsømt. 
I protest stiftede de »Evangelisk Luthersk 
Missionsforening« (ELM) først i Køben-
havn, så i Jylland og sidst på Bornholm i 
1892.

Mange gik fra LM over i den ny forening. 
Følelserne var så oprørte, at aftaler om fæl-
les brug af missionshusene ikke kunne rea-
liseres. Et enkelt sted overtog ELM det lo-
kale missionshus, men alle andre steder 
blev det LM, der fortsatte i missionshuset. 
Og dermed indledtes en ny bølge af missi-
onshusbyggerier. I løbet af de kommende 
10-15 år byggede ELM 13 nye missionshus. 
Ni steder ligger missionshusene fra LM og 
ELM i samme by. 

Bornholms Valgmenighed 

Efter at Trandberg var rejst fra Bornholm, 
gik det hurtigt tilbage med tilslutningen  
til den grundtvigske valgmenighed. Den 

»Menighedshjemmet«, Indre Missions mødesal Pilegade 8, Allinge o. 1900. BM.

Evangelisk Luthersk Missionsforenings kor og orkester o. 1922. Blandt deltagerne er flere fra Lind 
familien i Hasle. BM.
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I 1893 sendte Frelsens Hær en hærafde-
ling til Bornholm. Det gik ikke helt stille af. 
I Rønne mødte de en del modstand fra ga-
dens folk, men der var også nogle, som slut-
tede sig til bevægelsen. I løbet af nogle år 
fik Frelsens Hær etableret regelmæssigt 
arbejde flere steder på Bornholm. 

Adventisterne fik den første kirke i Røn-
ne i 1916. De fik menigheder uden egne 
huse i Allinge-Sandvig, Hasle og Nexø.

Pinsebevægelsen kom først til Danmark 
omkring 1907. Den første menighed blev 
etableret i Rønne, da karetmager Jens Fol-
kertsen i 1918 indrettede en mødesal i sit 
hjem i Skolestræde. I 1920 blev »Evangelie-
forsamlingen« stiftet med 29 medlemmer.

Frikirkerne kom ofte til Bornholm ved at 
en – eller flere – bornholmere havde mødt 
kirken udenfor Bornholm. Senere vendte 
de tilbage til øen med lyst til at etablere 
netop denne kirkeretning. Undtagelsen er 
Frelsens Hær, som sendte en »hær« til 
Bornholm for at erobre øen. Det åndelige 
røre på Bornholm i 1890’erne gjorde nok 
også, at landsledelserne så en mulighed til 
at udvide arbejdet til Bornholm.

Missionsforeningernes og  
frikirkernes storhedstid

Omkring 1920 havde mange missionsfor-
eninger og frikirker etableret sig på Born-
holm, og i de følgende 30-40 år oplevede de 

Til venstre: Helligåndskirken eller Valgmenig-
hedskirken i Sct. Mortensgade i Rønne. Opført 
1898-1899 efter tegninger af Mathias Bidstrup. 
Kirken blev indviet i 1900. Blev i 1976 overtaget 
af Bornholms Museum, som benytter kirken som 
magasin. Foto Chr. A. Møller, (selv medlem af 
menigheden). Foto BØA.

Øverst: Metodistkirken Ebenezer i Smallegade 5 i 
Nexø. Opført 1895, nedrevet 1988. Foto Johan 
Hansen, Nexø umiddelbart efter kirkens opførelse.
Nederst: Metodistkirken, Zionskirken i Østergade 
16 i Rønne, opført i 1917 efter tegninger af arkitekt 
Funch-Espersen. Kirken er stadig i brug. Foto ma-
skinmester J.A. Andersen, Rønne.
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størst tilslutning. Hver tirsdag annoncerede 
de deres møder i dagbladene. Og i Born-
holms Tidende den 15. oktober 1935 så an-
noncen således ud (Se annoncerne næste 
side).

Metodistkirken kom i slutning af 1920’er-
ne på alle avisers forside, da biskop Bast 
blev anklaget og dømt for bedrageri. Men 
på Bornholm havde Metodistkirken da sin 
storhedstid med seks kirker og i alt 12-14 
mødepladser. Kirken i Pedersker blev byg-
get i 1931, så da var der stadig fremgang for 
Metodistkirken på Bornholm. På hele øen 
var der 350-400 medlemmer af Metodist-
kirkerne.

I annoncen er det kun gudstjenesterne i 
Rønne og Allinge, der er omtalt, men Nexø 

Frelsens Hærs søndagsskole i Strandgården, Strandgade 8 i Allinge, i foråret 1924. Frelsens Hær 
ejede Strandgården fra 1924 til 1945. Foto Alfred Kjøller. BM.

Fra et Frelsens Hær-arrangement med major 
Jenny Larsen. I Ellekongstræde i Rønne.
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pensionat, hvor unge kunne bo og spise. 
KFUM havde sportsklub med klubhus på 
Rønne Stadion.

Pinsekirkerne var i 1930’erne delt i tre 
med hver sit lokale i Rønne: Tabormenig-
heden, Den apostolske Kirke og Evangelie-
forsamlingen. Den sidste var den største. I 
1929 havde de en tilgang på 87 medlemmer, 
så medlemstallet kom op på 259. Der blev 
holdt møder forskellige steder på Born-
holm, men pinsekirkerne i Klemensker, 
Hasle og Nexø kom først til i 1940’erne.

Tabormenigheden annoncerer to møder i 
private hjem i ugens løb. Søndag var der 
menighedsmøde og vækkelsesmøde i Tea-
tersalen. Den apostolske kirke havde kirke 
i Lille Madsegade, men de annoncerer ikke 
nogen søndagsgudstjeneste. 

Pinsekirkerne var i 1930’erne årsag til en 

del uro, da mange af de nye medlemmer 
kom fra Indre Mission eller Baptistkirken.

Frelsens Hær annoncerer kun samlinger i 
Rønne. For at komme til møderne skulle 
man vide, at Frelsens Hær holdt til i Elle-
kongstræde, for – i lighed med de andre 
kirker og missionsforeninger – oplyste de 
ikke adressen i annoncen. Frelses Hær hav-
de på denne tid et betydeligt arbejde i Røn-
ne, hvor de ofte viste sig i gadebilledet. 
Desuden holdtes der møder i private hjem 
eller i lejede bygninger flere andre steder på 
øen. 

Luthersk Missionsforening havde 13 mis-
sionshuse, hvor der normalt var møde hver 
søndag og på helligdage. Hvis der ikke var 
møde på samme tid, som der var gudstjene-
ste i folkekirken, var der søndagsskole på 
det tidspunkt. Og da søndagsskolerne var 

menigheden var øens største og havde flest 
møder og gudstjenester.

Provst Viggo Nielsen skriver i 1969: 
»Metodisterne er det kirkesamfund, der 
står Folkekirkens Indre Mission nærmest i 
sin forkyndelse af omvendelse og helliggø-
relse«. I arbejdsformer med søndagsskole, 
ungdomsmøder, sangkor og hornorkester 
adskilte metodisterne sig ikke fra andre fri-
kirker og missionsforeninger.

Kirkelig Forening for Indre Mission (IM) 
er overskriften i annoncen. Og det fremgår 
også, at arbejdet havde nær tilknytning til 
Folkekirkens præster. Flere steder var det 
sognepræsten, der talte i forbindelse med en 
konfirmandfest. 

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at ca. 
halvdelen af de annoncerede møder i IM 
holdtes om søndagen – dog ikke søndag 

formiddag, som var reserveret gudstjene-
sten i Folkekirken.

IM har ikke medlemmer – og derfor hel-
ler ingen statistik over, hvor mange, der 
sluttede op om møderne.  Men det siger 
noget om bevægelsens omfang, at en fjer-
dedel af medlemmerne i menighedsrådene i 
1930’erne var valgt på IM’s lister. Dengang 
var der tre indremissionærer, en KFUM/K 
sekretær og en konsulent for Børnegudstje-
nesten på Bornholm. Børnegudstjenesten 
virkede som IM’s børnearbejde, og der 
var søndagsskole i næsten alle missionshu-
sene.

KFUM og KFUK fungerede som IM’s 
ungdomsarbejde på Bornholm. Møderne 
fandt som regel sted i IM’s missionshuse. 
Men i Rønne havde både KFUM og KFUK 
eget hus. KFUK i Bondegade var desuden 

Metodistkirken Bethania, Pedersker Hovedgade 29, Pedersker, opført 1931. BM. Søndagsskole i Indre Mission, i Emmaus i Nørregade i Rønne.  1930. BØA.
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store – i Rønne var der fx 160 børn tilmeldt 
søndagsskolen – var en stor del af de voksne 
medlemmer af LM i søndagsskole som læ-
rere. Derfor kom de kun sjældent i Folkekir-
ken, som de ellers var medlemmer af.

Aakirkeby var foreningens centrale sted. 
Allerede i 1872 stod det store missionshus 
færdigt. Når der blev åbnet til sideskibene, 
den lille sal og pulpituret (lâjterijn), rum-
mede huset 1000 mennesker. Og pladserne 
var besat, når årsmøderne i juli måned blev 
holdt. Hvis vejret tillod det, var møderne 
om søndagen i fri luft, men lørdag og man-
dag var missionshuset fuldt. 

Til de lokale møder om søndagen og søn-
dagsskolen var mødesalen heller ikke for 
stor. Ud over forkyndende møder og søn-

dagsskole var der på hverdagsaftener bibel-
klasse (juniormøder) og ungdomsmøder 
samt et ugentligt bedemøde. 

Forsamlingen i Østermarie var præget af 
stærke personligheder. Tidligere gårdejer 
og prædikant Lorents Peter Elleby døde i 
1921, men i mange år efter prægede han for-
samlingen med sin stærke respekt om mø-
derne. Han var ikke bange for at skælde 
dem ud, som ikke kom mindst ti minutter 
før mødet begyndte og stille fandt sin plads 
og bøjede hovedet i bøn.

I Østermarie havde LM desuden en kri-
sten friskole. Den begyndte allerede i 1863 
og fortsattes med en enkelt afbrydelse til en 
gang i 1940’erne.

Det fik stor betydning for de unge, at LM 

Indre Mission, Gethsemane i Strædet i Tejn, opført 1890. Møde sidst i 1930’erne, hvor der var  ind-
samling til den ny kirke. (Som blev indviet i sommeren 1940). Provst Petersen taler, lærerinde Emmy 
Larsen ved orglet.

Den katolske kirke, Rosenkranskirken i Gregersgade, Aakirkeby, blev indviet i 1932. Foto Th. Kofoed, 
1967. BM.
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Østergade i Rønne 1924 og i 1932 bygges 
Rosenkranskirken i Aakirkeby. I begyndel-
sen af 1930’erne drev katolske nonner en 
pigeskole i Vimmelskaftet i Rønne og en 
børnehave i Aakirkeby. Pigeskolen flyttede 
til Lille Madsegade, men blev i 1932 ned-
lagt og ombygget til hvilehjemmet »Rafa-
elshjemmet«. 

Mormonerne samledes indtil midten af 
1950’erne i fire små menigheder i private 
hjem. 

Det danske Missionsforbund holdt til i 
Hebron i Ll. Madsegade i Rønne. De for-
søgte gennem teltmøder at få kredse i bl.a. 
Arnager, Tingsted og Muleby, men det re-
sulterede ikke i permanente bygninger.

Bornholms Valgmenighed. Den grundt-
vigske valgmenighedskirke i Sct. Mortens-
gade i Rønne blev omkring 1930 udvidet 

med en sidefløj. Desuden fungerede »Bet-
hania« i Aakirkeby som valgmenigheds-
kirke. Der var lønnede præster både i Røn-
ne og Aakirkeby.

Frikirker og missionsforeninger  
i dag

Allan Tønnesen fra Kulturarvsstyrelsen 
kom i 2002 med følgende ret pessimistisk 
vurdering: »I dag er de fleste af disse menig-
heder hensygnende, flere er slået sammen, 
og mange af forsamlingsbygningerne er ble-
vet afhændet og benyttes som (ferie)boliger. 
Aktiviteten hos de tilbageværende er typisk 
et møde hver anden uge med en deltagelse 
på 15-20 ældre mennesker. Det må forud-
ses, at de fleste menigheder og deres møde-
sale er nedlagt i løbet af en generation.«

i 1923 oprettede en højskole i Hillerød, og 
at der i 1937 blev bygget en sommerlejr i 
Pedersker, hvor der sommeren igennem 
blev afholdt lejre for børn og unge.

Evangelisk Luthersk Missionsforening 
havde 14 missionshuse på Bornholm. Det 
var den samme gårdejer, Jens Kofoed Han-
sen på Sortegaard i Aaker, som lagde loka-
ler til, da LM blev stiftet i 1868, som også 
lagde lokaler til, da ELM blev stiftet i 1892. 
Og det var i hans hjem, foreningen holdt til, 
indtil missionshuset i Aakirkeby blev byg-
get i 1893. Huset blev hurtigt for lille, og 
blev derfor udvidet i 1906.

Bodilsker var det eneste sted, hvor det 
eksisterende missionshus blev overtaget af 
ELM. Det blev købt af LM for 600 kr. I 

missionshuset var der indrettet en friskole, 
som fortsatte indtil 1954.

Arrangementerne i missionshusene var 
meget ens i LM og ELM. Begge foreninger 
benyttede sig af en del svenske prædikan-
ter, men der var dog flest svenske talere i 
ELM. Forholdet til Folkekirken var også 
stort set ens, men ELM samarbejdede ikke 
med andre – fx i Evangelisk Alliance. Til 
gengæld var der meget samarbejde med de 
svenske missionsforeninger.

Bornholms Baptistmenighed havde i 
1930’erne et stabilt medlemstal på ca. 700. 
Fordelt over en stor del af øen. Som andre 
frikirker og missionsforeninger afholdt 
man vækkelsesmøder og missionsuger. De 
samlede mange mennesker, og ofte var kir-
kerne fyldt til bristepunktet. Tit var taleren 
fra andre dele af landet, og kirkens sangere 
og musikere medvirkede ved mødeugerne.

Baptistmenigheden havde 11-14 søndags-
skoler med i alt 6-700 børn. 8-10 ungdoms-
foreninger med 3-500 unge og desuden et 
juniorarbejde for 9 til 16-årige. Desuden var 
der strengekor i de fleste afdelinger og nog-
le hornorkestre. Voksendåben gjorde, at 
forholdet til Folkekirken og missionsfor-
eningerne var ret anstrengt, men efterhån-
den kom der et samarbejde i stand om 
Evangelisk Alliances bedeuge i januar.

Der var også møder og gudstjenester, 
som ikke blev annonceret denne tirsdag i 
Bornholms Tidende:

Adventisterne havde også deres storheds-
tid i 1930’erne. Der blev dannet forsam-
linger i Klemensker, Allinge, Svaneke-
Nexø, Gudhjem-Østerlars og Hasle. Men 
den eneste selvstændige kirke var i Damp-
møllegade i Rønne.

Den romersk-katolske kirke fik tilgang af 
en del polakker og byggede kirker – først i 

Frelsens Hær i Rønne, foto Gert H. Jørgensen, 1988.»Søstrene af det Dyrebare Blod« i  Rafaelshjem-
met i Lille Madsesgade i Rønne. Foto Jens Erik 
Larsen 1986.
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over to dage. I 2016 blev årsmødet afholdt i 
Peterskolens nye sportshal.

LM-lejren i Pedersker har netop gennem-
gået en større modernisering. Den bruges 
det meste af året til lejre og stævner. En del 
af sommeren lejes den ud til tyske kristne 
grupper.

Evangelisk Luthersk  
Missionsforening

ELM har samlet en del af mødevirksomhe-
den i en Vestbornholm-afdeling (tidligere: 
Rønne, Nyker og Hasle) og en Østborn-
holm-afdeling (tidligere: Nexø, Svaneke, 
Aarsdale, Poulsker). Desuden holdes der 

møder i missionshusene i Allinge og Rø. 
Missionshuset i Aakirkeby er solgt til IM, 
men ELM har stadig arrangementer i huset.

ELM samler hver uge pensionister til ef-
termiddagsarrangementer i nogle af missi-
onshusene. Det sker i Rønne, Hasle og 
Aakirkeby. Desuden samarbejder man med 
folkekirken og andre missionsforeninger 
om tilsvarende arrangementer i Allinge og 
Østermarie. Programmet består af sang, 
foredrag, oplæsning og andagt.

På lejrstedet Bækkely i Snogebæk er der 
aktivitet det meste af året. Størst deltagelse 
er der til en bibelcamping, som afholdes 10 
dage i juli måned hvert år. ELM’s møder for 
hele øen afholdes også ofte på Bækkely.

15 år efter denne vurdering vil jeg nu for-
søge at se på – i første omgang de missions-
foreninger og frikirker, som annoncerer 
møder i Bornholms Tidende.

Luthersk Mission

LM har i de senere år afhændet flere mis-
sionshuse. Der er nu ni missionshuse tilba-
ge – i Rønne, Hasle, Årsballe, Østerlars, 
Østermarie, Svaneke, Nexø, Aakirkeby og 
Lobbæk. 

Børnefamilier lægger stor vægt på at kom-
me steder, hvor der er andre børn. Det er 
hovedsagelig i Rønne, Årsballe, Aakirkeby 
og Nexø, der kommer familier med børn. I 
Rønne er der et ret stort børnearbejde. En 
formiddag om ugen er der legestue. Den bli-
ver besøgt af en del forældre, som ellers ikke 
har tilknytning til missionsforeningen. En 
eftermiddag eller aften om ugen er der både 
børnekreds, juniorkreds og teenklub. Andre 
missionshuse har også børnearbejde.

Ungdomsarbejdet er samlet tre steder: i 
Aakirkeby, Nexø og Årsballe. Her er en 
ugentlig samling med sang, bibelstudie og 
bøn. Desuden samles LM’s unge fredag af-
ten til sport i Aakirkeby-hallen. Bagefter 
kommer de sammen – som regel i et privat 
hjem, hvor der er plads til mange.

Tidligere havde hvert missionshus sit 
sang- eller musikkor. Nu er det kun Års-
balle, der har et sangkor, og Rønne har et 
lovsangsband. Men for hele øen er der et 
kor med rytmisk sang og et kor med tradi-
tionel sang. Desuden er der et hornorkester, 
som kan fejre 100-års jubilæum i 2017.

LM har tradition for arrangementer, hvor 
deltagerne kommer fra hele øen. I januar 
afholdes bibelkursus i Aakirkeby med otte 
møder i løbet af en weekend. Søndag er 
møderne flyttet fra missionshuset til Aakir-
keby hallen for at give plads til alle frem-
mødte. Om sommeren holdes et eller to 
friluftsmøder i Almindingen og et stævne 
på LM-lejren. Om efteråret holdes årsmøde 

Lovsangsbandet i Luthersk Mission spiller til møde i missionshuset i Rønne. Omkring 2013.

Avisannonce. Bornholms Tidende 20. januar 
2017.
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formiddag og ordets gudstjeneste onsdag. 
Den Romersk-katolske kirke har desuden et 
lille Cistercienserkloster i Olsker. Det blev 
startet i 1966.

Nexø Frikirke

I 1990’erne mistede både Baptistkirken, 
Metodistkirken og Pinsekirken i Nexø så 
mange medlemmer, at de ikke kunne fort-
sætte som selvstændige kirker. Det var ho-
vedsagelig med folk fra disse kirker, at 
Nexø Frikirke opstod. I 2001 købte kirken 
sømandshjemmet, som oprindelig var Nexø 
Borgerskole. 

Denne store bygning, som i dag kaldes 
»Skibet«, rummer menighedens mødesal 
og desuden en lejlighed og nogle klubværel-
ser. Menigheden har i dag ca. 100 voksne 

medlemmer, og der er hver søndag gudstje-
neste med ca. 80 deltagere foruden mange 
andre aktiviteter i ugens løb for forskellige 
aldersgrupper. Nexø Frikirke har samar-
bejde med andre frikirker om arbejdet for 
juniorer og unge. Kirken har en deltidsansat 
præst, administrator og børnemedarbejder.  

Tejn Adventistkirke

er den eneste adventistkirke, der er tilbage 
på Bornholm. 

Hver lørdag holdes der bibelstudie og 
gudstjeneste. Kirken har 15 medlemmer. 
Om sommeren får de ofte besøg af ferie-
rende adventister. En præst fra Sjælland er 
på øen tre-fire dage hver måned. Der er 
ikke længere aktiviteter for børn og unge i 
kirken. 

Baptistkirken Bornholm

Der er kun en Baptistkirke tilbage på Born-
holm. Der er en juniorkreds i Østerlars, 
men ellers koncentreres arbejdet omkring 
kirken på Lille Torv i Rønne.

Foruden gudstjenester på dansk holdes 
der både lørdag og søndag gudstjenester og 
andre arrangementer på chin, idet ca. 40 
burmesere er tilsluttet baptistkirken. Der er 
ca. 200 medlemmer i Baptistkirken på 
Bornholm, og deltagelsen ved gudstjene-
sterne er ret god. For tiden har kirken ingen 
lønnet præst.

I sommeren 2015 begyndte Missionskir-
ken, Baptistkirken Bornholm og Pinsekir-
ken i Rønne et fælleskirkeligt børne- teen- 
og ungdomsarbejde. Det består af fire gre-
ne: Minimax 0-5 år, Supermax 6 år til 6. 
klasse, J-Way 6. klasse til 9. klasse og U! fra 
9. klasse og op. De yngste og de ældste hol-
der til i Baptistkirken. Baptistkirken har en 
lejr på Holsterodde i Pedersker.

Missionskirken

Da lokalerne i Hebron blev for små, købte 
Missionskirken den tidligere Rønne Brugs 
i Lille Madsegade og byggede den om til 
kirke. Her afholdes nu gudstjeneste hver 
søndag med børnekirke. Foruden gudstje-
nesterne er der fællesspisning en gang om 
måneden, bibelmaraton mm. Missionskir-
ken har en præst i en halvtidsansættelse.

Kirken er hjemsted for en del af det bør-
ne- og ungdomsarbejde, som drives i sam-
arbejde med Baptistkirken og Pinsekirken. 
Sammen lønner de en fuldtids- og en del-
tidsmedarbejder. I sommertiden holdes fæl-
les gudstjenester med de andre frikirker, og 
i det hele taget er samarbejdet mellem fri-

kirkerne i Rønne væsentligt større end tid-
ligere.

Pinsekirken

Der er pinsekirker i Tejn og i Rønne. Nu er 
der ingen teologiske forskelle mellem dem, 
men de er selvstændige menigheder. Kirken 
i Tejn har kun få medlemmer. Pinsekirken 
i Rønne solgte i 2002 sin kirke på Borgme-
ster Nielsensvej og købte en lagerbygning 
på Sagavej. Den har i flere år været under 
ombygning, så den nu fremtræder som en 
meget stor, moderne kirke.

Der er stor aktivitet i Pinsekirken. Ud 
over søndagens gudstjeneste er der samlin-
ger for familier og seniorer. I kirken er der 
salg af CD’er og bøger samt en genbrugsbu-
tik. Desuden deltager pinsekirken i arbejdet 
for børn og unge sammen med Baptistkir-
ken og Missionskirken. Der er 160-170 
medlemmer af Pinsekirken i Rønne, og de 
lønner en præst på deltid.

Metodistkirken 

Metodistkirken har samlet sine aktiviteter i 
kirken i Rønne. De deltager ikke i det fæl-
leskirkelige børne- og ungdomsarbejde i 
Rønne, men har egen spejdertrop. Der af-
holdes ugentlige gudstjenester, og kirken 
lønner en præst, som også har opgaver for 
Metodistkirken i Danmark. Der er ca. 40 
voksne medlemmer.

Romersk-katolsk Kirke

Den Romersk-katolske Kirke på Bornholm 
blev i 2002 sammenlagt til en menighed, da 
kirken i Rønne blev solgt til KFUM/K. Der 
holdes messe i kirken i Aakirkeby søndag 

Seniorer fra Luthersk Mission i Rønne på udflugt til missionshuset i Østerlars. Foto Birger Pedersen 2008. 
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en kirke med nadver, dåb og begravelse. For 
at imødekomme det, gik afdelingsstyrelsen 
i LM ind for at oprette en kirke, hvor der var 
gudstjeneste en gang om måneden. Der var 
godt 50 voksne, der meldte sig som med-
lemmer af Kirken på Klippen i 2013 og 
medlemstallet er senere vokset langsomt. 
Deltagelsen til gudstjenesterne i Østerma-
rie har hele tiden været væsentlig større end 
medlemstallet. I 2014 ønskede medlemmer 
af Kirken på Klippen, at der også skulle 
holdes en månedlig gudstjeneste i LM’s 
missionshus i Nexø, og det har der været 
siden.

Indre Mission

IM afholder forkyndende møder i: Aakir-
keby, Gudhjem, Snogebæk, Rønne, Kle-

mensker, Nyker, Østermarie og Tejn. I Sno-
gebæk holdes møderne i Kirkeskolen, som 
ejes af Folkekirken og i Østermarie holdes 
møderne i Sognegården eller i private hjem. 
Klemensker og Nyker har hver sit missions-
hus, men de arbejder sammen og skiftes til 
at afholde møderne.

I Rønne blev der bygget nyt missionshus 
i begyndelsen af 1970’erne. Her er som ud-
gangspunkt møde hver tirsdag aften. Ons-
dag eftermiddag er der klub for børn. Des-
uden er der møde for seniorer en lørdag 
eftermiddag hver måned. I de senere år har 
der været samarbejde med de andre mis-
sionsforeninger i byen om enkelte fælles 
møder og om seniorarbejdet.

Der er børneklubber i missionshusene i 
Aakirkeby, Rønne, Gudhjem, Klemensker, 
Nyker, Rønne og Snogebæk. Tejn er det 

Bornholmerkirken

Kirken blev i 2005 startet af medlemmer af 
missionsforeningerne. Man ønskede én 
samlet kirke i stedet for at komme både i 
missionsforeningen og folkekirken. De før-
ste gudstjenester blev holdt i Aaker Skole, 
men i 2009 købtes Vestermarie Forsam-
lingshus. Det danner nu ramme om kirkens 
aktiviteter.

Bornholmerkirken har ca. 140 medlem-
mer. De består for en stor dels vedkom-
mende af yngre familier med børn. Foruden 
arrangementer for børn under gudstjene-
sterne arrangeres der Gospel Kids en aften 
om ugen. Som noget nyt har kirken arran-
geret en café, hvor der serveres varm mad 
hver anden fredag. Spisebilletter købes i 
Daglig Brugsen i Vestermarie. En del lo-
kale deltager i dette arrangement, som af-
sluttes med »ord til eftertanke«.

Frelsens Hær 

Aktiviteterne er samlet omkring den gamle 
amtslægebolig i Rønne. Her holdes møder 
hver uge for 25-40 deltagere. Men foruden 
det forkyndende arbejde er Frelsens Hær 
kendetegnet ved en stor diakonal indsats. 
Arbejdet ledes af et ægtepar, som delvis er 
lønnet af landsledelsen. Der er 15 medlem-
mer på Bornholm, hvoraf nogle er soldater 
med uniform. Ved et loppemarked, som 
holder til i »Lybækkerhuset« i Grønnegade 
i Rønne, samles ind til uddeling til jul og 
andre sociale aktiviteter i årets løb.

Jehovas Vidner 

Der er i dag aktivitet tre steder på Born-
holm – i Allinge, Nexø og Rønne. I Rønne 

er der bygget et stort stævnecenter, hvor 
alle vidnerne på Bornholm kan samles. Je-
hovas Vidner oplyser, at der er 100 aktive i 
Rønne, og at der kan være 200 deltagere 
ved stævnerne. 

Der er ikke særlige arrangementer for 
børn, men børnene deltager aktivt i samlin-
gerne.

Jesu Kristi Kirke af de sidste dages 
hellige – Mormonerne

I 1950’erne byggede man en kirke i Rønne, 
som samler alle mormoner på Bornholm. 
Der holdes nadvermøde og gives undervis-
ning hver søndag formiddag i kirken på 
Herman Blemsvej. Der er 27 medlemmer i 
menigheden. Der praktiseres voksendåb, 
men man kan blive døbt allerede som 
8-årig. Der er nogle få børn og unge, som 
bliver undervist særskilt. Menigheden ledes 
af et pensionist-ægtepar fra USA og der er 
to unge missionærer, som også kommer fra 
USA.

 Foruden »Jesu Kristi Kirke af sidste da-
ges hellige« og »Jehovas Vidner« findes der 
på Bornholm følgende religiøse samfund, 
som ikke er med i den her viste annonce: 

Kirken på Klippen

Kirken på Klippen holdt sin første gudstje-
neste i januar 2013. LM’s missionshus i 
Østermarie var i månederne forud blevet 
restaureret og ombygget til gudstjenestelo-
kale. 

Nogle medlemmer af LM var så bekym-
rede over udviklingen i Folkekirken, at de 
havde meldt sig ud. De ønskede fortsat at 
være en del af LM og komme til møderne i 
missionshusene, men samtidig ønskede de 

Luthersk Missions-forsamling fra Rønne på Luthers Missionslejren i Pedersker. Foto Helmer Olsen, 
ca. 2013.
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• Der er sket en sekularisering af samfun-
det og af den enkelte. Der er ikke længere 
så mange, der tager deres kristendom så 
alvorligt, at de engagerer sig i en frikirke 
eller et missionshus.

• De geografiske afstande spiller ikke sam-
me rolle som tidligere. I takt med at de 
fleste mennesker har fået en bil, spiller 
det ikke den store rolle at køre til møde/
gudstjeneste et andet sted end der, hvor 
man bor.

• Ikke mindst for børnefamilierne spiller 
det en stor rolle, at der er andre på samme 
alder som familiens medlemmer. Det bli-
ver svært at få tilgang i de missionshuse 
og kirker, hvor der kun sidder ældre men-
nesker.

• En del af dem, som tidligere sluttede op 
om missionshuset, har fundet deres plads 
i en af de folkekirker, hvor der er en præst, 
som har en konservativ forkyndelse. Ofte 
hos en præst, som har fået en del af sin 

uddannelse på Menighedsfakultetet i År-
hus eller Dansk Bibelinstitut i Køben-
havn.

• Sang og musik har fået en større betyd-
ning i møder og gudstjenester i dag, og 
det kræver mere af en menighed at kunne 
honorere kravene til moderne musik. 
Hvor der kun synges og spilles ældre 
sange og salmer, er det vanskeligt at få 
tilgang af børn og unge.

• En del af missionsforeningernes og fri-
kirkernes aktiviteter finder i dag sted 
udenfor missionshuse og kirker. Det dre-
jer sig fx om lejre og bibelcamping. Men 
en del er også knyttet til de kristne frisko-
ler, Davidskolen og Peterskolen.

Allan Tønnesen fra Kulturarvsstyrelsen har 
fået ret i, at mange frikirker og missions-
huse er blevet nedlagt i løbet af de senere år, 
men det liv, som var i husene, lever videre 
til dels på andre steder.

eneste sted, hvor der stadig er søndagssko-
le. IM har tre teen-klubber og en ø-dækken-
de ungdomsforening. Det nyeste initiativ 
er: Messy Church i Aakirkeby. Her er først 
forskellige aktiviteter og så sluttes der med 
fælles spisning.

Den årlige bibelcamping på Bethesda i 
Snogebæk er en vigtig og stor begivenhed. 
Her samles man på tværs af generationerne 
til bibelundervisning, møder, leg og spil. 

Selv om antallet af indremissionærer er 
skåret kraftigt ned, har IM på Bornholm 
stadig en missionær og desuden en deltids-
ansat børnekonsulent. Det er dem, der 
trækker i de mange tråde til lejrarbejde, bi-
belcamping, folkemøde i Allinge. De for-
midler også samarbejde med de andre mis-
sionsforeninger.

KFUM og KFUK på Bornholm

Små foreninger i Nexø, Vestermarie og 
Rønne blev i 2004 sluttet sammen. Samme 
år købtes den katolske kirke i Rønne, og der 
er alle aktiviteter samlet i dag – bortset fra 
et lejet lokale i Vestermarie gamle skole. 
Men børneklubben i Vestermarie er ikke 
aktiv for tiden. 

I lokalet i Rønne er der en familieklub,  
en teenklub og to bibelkredse. Desuden 
samles man til temaaftner, pinsestævne, 
sensommersamling og adventsfest. Dertil 
kommer loppemarked og julemarked, hvor 
overskuddet går til klubarbejdet i forenin-
gen. Der er ca. 45 medlemmer i foreningen.

Berøakirken

Thomas Holten Jensen stoppede efter »gen-
sidig frivillig aftale« i maj 2013 som folke-
kirkepræst i Østerlars og Gudhjem. I sit 

hjem i Aarsballe har han nu en reformert 
frikirke med få medlemmer.

Sammenfatning

Det er ca. 150 år siden de første huse til 
samling om bibel og bøn udenfor Folkekir-
ken blev bygget på Bornholm. I perioden 
omkring år 1900 kom der rigtig mange til. 
I 1930’erne lå frikirker og missionshuse tæt 
i langt de fleste byer og sogne på Bornholm.

Efter Anden Verdenskrig begyndte der så 
småt at blive mindre aktivitet i nogle af hu-
sene. Det var først de små samfund, der 
mærkede nedgangen. Men det var især i 
slutningen af 1900-tallet, at missionshuse-
nes og frikirkernes antal gik kraftigt tilbage. 

Bortset fra Pinsekirken og Adventistkir-
ken i Tejn samt Nexø Frikirke har alle fri-
kirkerne i dag samlet deres aktivitet i Røn-
ne. Missionsforeningerne prøver at bevare 
deres aktiviteter spredt ud over hele øen og 
er delvis lykkedes med det. Men de har 
måttet lukke missionshuse i løbet af de se-
nere år.

På samme tid er der vokset nye frikirker 
frem. Nexø Frikirke har samlet medlemmer 
fra de tidligere frikirker i Nexø. Bornhol-
merkirken har samlet medlemmer fra mis-
sionsforeningerne og – måske ikke mindst 
– unge, som er vokset op i missionsforenin-
gerne, og som har været en tid udenfor 
Bornholm og så er vendt tilbage. Kirken på 
Klippens medlemmer er samtidig aktive i 
missionshusene, men de har vendt Folke-
kirken ryggen på grund af den teologiske 
udvikling der. Berøakirken er også stiftet i 
protest mod udviklingen i Folkekirken.

Hvad er årsagerne til denne udvikling – 
eller afvikling – af missionshuse og frikir-
ker?
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I et tidligere arbejde om den svenske jorde-
bog for 16581 har denne artikels forfatter 
søgt at gøre rede for forhistorien til og til-
blivelsen af denne. Men redegørelsen var i 
fl ere henseender ikke tilfredsstillende. På 
grund af tidnød som følge af min daglige 
undervisning kunne dette arbejde ikke af-
sluttes fyldestgørende. For mange proble-
mer måtte lades uløste. Dette skal imidler-
tid forsøges repareret her. Nærværende 
artikel bør derfor opfattes som et forsøg på 
at råde bod på det tidligere forsømte.

Forhistorien

Nedenfor vender vi altså tilbage til den 
færdigredigerede udgave af den svenske 
jordebog, som bogholderen Johan Nilsson 
indsamlede stof til under sit kortvarige 
ophold på øen fra juli til november 1658. 
Denne udgave byggede på en tidligere 
indleveret dansk version af materialet, der 

senere makuleredes i generalguvernemen-
tet i Malmö. Inden denne destruktion var 
det bornholmske stof blevet bearbejdet og 
renskrevet med henblik på at skulle benyt-
tes i praksis – naturligvis ud fra den tan-
kegang, at Bornholm ligesom hovedlandet 
Skåne ville vedblive at være svensk. At 
det forholder sig således, fremgår af fo-
liobindets inderside, der videre skriver, at 
jordebogen blev indleveret i det kongelige 
regnskabskammer i Stockholm af guver-
nements- »Cammereraren« Johan Fors-

Ebbe Gert Rasmussen, cand.mag. i historie 
og religion fra Københavns Universitet 1967. 
Forhenværende lektor ved gymnasiet i Rønne. 
I 1985 dr. phil fra Københavns Universitet. 
Har siden 1967 udsendt en lang række bidrag 
om Bornholm 1658, herunder doktorafhand-
lingen »Dette Gavebrev« (1982-1983).

Den svenske jordebog 
for Bornholm 1658

Afrundede landbrugsstudier 

Af Ebbe Gert Rasmussen

Svenskerne mistede Bornholm igen i 1659, og det var da oplagt for den danske konge at sikre Born-
holm mod fornyede svenske angreb. Her er et tidligt kort over Bornholm fra et fæstningsudkast, der 
aldrig blev realiseret. Fæstningsingeniør Henrik Rüses kort, 1662 med anløbsstederne i Nexø, Sva-
neke, Melsted, Gudhjem, Arnager, Rønne, Sandvig og Hasle. Samt Hammershus med et rids af en 
eventuel omdannelse af Hammershus som moderne fæstning og med orlogshavn i Hammersøen med 
kanaler fra Oasandbugten og Sænebugten ind til søen. Rüse brugte seks dage på projektet. Det ville 
blive et kostbart projekt, så Frederik 3. skrinlagde det. I stedet tog man fat på opførelsen af fæstningen 
Christiansø i 1684-1685 og befæstningen af Rønne, der blev påbegyndt 1687-1688. Rigsarkivet.
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man, der virkede som kæmner i det skån-
ske generalguvernement indtil 1665. Ifølge 
den skånske landsarkivarie Alf Erlandsson 
skulle Forsman sammen med sekretæren 
Gilius Giliusson have været toneangivende 
i institutionen gennem det meste af sin em-
bedstid; men at han skulle være dokumen-
tets pennefører, er dog tvivlsomt.2

Den omtalte jordebog er interessant i 
flere henseender. Således er forrest i denne 
indlagt 15 folioblade; af disse er de 11 helt 
eller delvis beskrevet af to forskellige skri-
verhænder; de fire er ubeskrevne. Skriver-
hænderne tilhører de selv samme to sekre-
tærer, der renskrev de nu kendte i alt 22 
indberetninger fra Johan Printzensköld fra 
maj til november 1658 til henholdsvis kong 
Karl X Gustaf (7 breve) og generalguver-
nør Gustaf Otto Stenbock (15 breve). En 
sidste skrivelse er dog med Printzenskölds 
egen hånd.3

Problemer

Sekretærernes navne er desværre ukendte 
for os. Ganske vist nævner länshövdingen 
i sin rulle af 26. juni over den til øen med-
bragte garnison en mønsterskriver ved 
navn Nils Ionson, ligesom Aakerdegnen 
Rasmus Pedersen Ravn flere år senere i 
forbindelse med sin skildring af Hammers-
hus’ kapitulation 9. december omtaler en 
svensk sekretær Carl Berg. Disse svenske-
re kan have været hammershusforvaltnin-
gens penneførere; men det behøver dog 
ikke at være tilfældet. Vi kan på ingen 
måde forbinde dem med de nævnte indbe-
retninger. 

Det eneste, vi rent faktisk kender til de 
nævnte personer, er deres nydelige og let 
læselige håndskrift.4 

De svenske sekretærers manglende iden-
titet er desværre et problem for forsknin-
gen. Det er imidlertid ikke det eneste så-
danne, der konfronterer os i studiet af det 
omfattende, interessante håndskrift. En 
helt anden vanskelighed er den manglende 
konsekvens i jordebogens billede af det 
bornholmske stændersamfund ved midten 
af det 17. århundrede: Et gennemsyn af ma-
terialet viser nemlig, at der irregulært er 
borgere – købmænd og andre – der her og 
der ejer landbrugsjord. Hvem var de, og 
hvorledes kunne det indtræffe, at andre end 
bønder optrådte som landbrugere? Vi kon-
staterer også, at vi nu og da finder kvinder, 
der fungerer som brugere af gårde. Hvem 
var de, og hvordan var de kommet til det? 
Desuden ses et ødegårdsproblem5, der ikke 
afgrænses til øens sydøstligste sogn. Hvil-
ket omfang havde dette problem, og hvor-
dan var det indtruffet? Men hvorfor i det 
hele taget disse uregelmæssigheder? Yder-
mere er der forekomsten af forskellige 
håndværkere i flere sogne. Hvorfor dog? 
Endelig er der tilstedeværelsen af mange 
pantsatte gårde. Hvorfor optræder de? Og 
hvem var panthaverne? Kan vi på nogen 
måde forklare eller blot afgrænse nogle af 
disse fænomener? I det følgende skal for-
søges herpå. Hertil skal endelig tilføjes, at 
det generelt er et problem, at gårdbrugene 
næsten som helhed ikke er forsynet med 
navne – sådanne hører en senere tid til. 
Vore dages historiker kæmper altså med 
mange ubekendte, når hun eller han be-
skæftiger sig med dette stof.

Jordebogens løse indlæg

De beskrevne folioblade – 11 i tallet – der 
er indlagt forrest i jordebogen, falder i to 

grupper. De er stort set identiske, hvad 
angår indholdet. Det eneste, der adskiller 
dem, er den anvendte stavemåde. Denne 
forskel er ikke spor mærkværdig, da det 
stort set alene er to personer, der – i en 
tid uden autoriseret retskrivning – førte 
pennen. Og her må man huske på, at de 
to sekretærer skrev samtidig efter Print-
zenskölds oplæsning.

Indholdet omfatter i den indlagte række-
følge, som det ses nedenfor i bilag 1.

 

Forberedelserne i Sverige

De nævnte indlæg er i sig selv et vidnes-
byrd om de grundige forberedelser i Sve-
rige, der gik forud for anlæggelsen af jor-
debogen. Og dog viser materialet tydeligt, 
at dette arbejde aldrig blev ført til ende, 
idet alene to af de nævnte bilag nåede at 
blive forsynet med et nummer, nemlig de i 
bilag 1 anførte nr. 1 og nr. 3.  Dette indtryk 
gør sig gældende ved fortegnelsen over de 
pantsatte gårde (Num).6 Denne giver et 
bredt udblik over det omfattende person-
galleri, der havde økonomiske krav på den 
danske krone før øens afståelse til Sverige. 
Eller sagt på en anden måde: De illustrerer 
den danske stats gældsætning før de to 
Karl Gustafkrige. De 93 gårde var ifølge 
listen7 pantsat, som det fremgår nedenfor af 
bilag 2.

Med en klamme i papirets margen poin-
teres, at man ikke kan vide, hvor stor pen-
gesum de nævnte personer har krav på, 
eftersom pantebrevene ikke er til stede. 
Dog har vi ifølge listen bemærket, at man 
kender Michael Ecksteins krav på den dan-
ske stat. Om summen er korrekt, kan vi 
ikke afgøre her. Det bemærkes, at pantha-
verne ofte er tidligere officerer i militsen. I 

øvrigt er de adelsmænd og –kvinder samt 
velsituerede borgere. Som et særtræk ses 
den sjællandske biskop. 

Det nærmere studium af indlæggene

Et mere indgående blik på de løse indlæg 
afslører hurtigt, at de ikke er udtømmende. 
Mest iøjnefaldende er, at de ikke udgør et 
afsluttet regnskab. Atter et vidnesbyrd om, 
at arbejdet med jordebogen standsede uaf-
sluttet. Dette er ikke offentliggjort tidlige-
re; men det skal gøres her for at sikre, at det 
kan anvendes af eftertiden. Som en hjælp 
til forståelsen af de enkelte mål og vægt se 
nedenfor før bilagene. 

Det synes, som om dette arbejde har væ-
ret påtænkt, men atter – uvist af hvilken 
grund – er blevet afbrudt. Forklaringen 
kan være, at man i Sverige i løbet af 
1660 érne erkendte, at Bornholm endegyl-
digt var dansk efter opstanden mod det 
svenske herredømme. Øens indbyggere 
havde jo skænket Bornholm til den danske 
konge, der havde modtaget gaven på arve-
retlige vilkår.8 Muligvis spillede også det 
forbedrede forhold mellem de to skandina-
viske magter ind, der indtrådte i de første 
år efter Københavnsfreden og den efterføl-
gende Stockholmskonvention 1660.9

Gårdbrugenes afgifter for 1657

Udover de ovenfor nævnte seks indlæg føl-
ger hele ni sådanne, der ikke nævnes blandt 
disse.

Det første indlæg er en oversigt (med 
skriverhånd a) over de nævnte gårdbrugs 
samlede afgifter for året 1657.10 Den indle-
des med en gruppe på i alt 17 poster, hvor 
den første, pengeafgiften, er minimal (59 
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mk), lam (1), gås (1), dagsværk (4), høns 
(2) og penning (C (?) (½).

Simblegård med sit tilliggende, kværn og 
ødegårdsjord (med frihed for ordinær og 
ekstraordinær afgift) svarer årligt 4 rdr til 
indtægt, som oberstløjtnant Exstein har 
fået bevilget. Det beløber sig årligt til smør 
(2 tdr 2½ otting), byg (2 tdr 1 skæppe), 
havre (2 tdr 2 skæpper), gæs (1), høns (2), 
nægæld (5 sk 5½ album), ved (5 læs), lim-
sten (1 læs), spanddage (dage hvor bøn-
derne skulle møde op med et spand heste 
samt vogn til kørsel eller med andre red-
skaber (2 mk 7½ sk), hø (2 læs (?)), knæg-
tepenge (27 sk), bådsmandspenge (13 sk) 
og spindepenge (4 sk). Det hedder herom, 
at herr Gersdorffs brev nævner andre po-
ster, hvorfor det er klogest at rette sig her-
efter. 

Endelig nævnes nedsættelse for 11 øde-
gårde. Her er byrderne smør (43½ pd 12 
mk), yderligere smør (1 td), byg (11 tdr 1½ 
skæppe), rug (1 td), havre (11 tdr 1½ skæp-
pe), høns (55), gæs (7½ st), lam (4), får (2) 
og kul (2 tdr). Herefter følger kofjerdinger 
(4), svinefjerdinger (4), ved (50 læs), hø  
(6 læs), nægæld (3½ mk 1 album), limsten 
(7½ læs), skrivertingspenge (5 dlr 13 sk) 
samt knægtepenge, bådsmandspenge og 
spindepenge m.v. (samlet 4 dlr 1 mk og 13 
sk); af disse 10 poster har man hverken or-
dinære eller ekstraordinære afgifter; men 
nogle af de samme gårde er kortlagte, hvil-
ken sum kan være omtrent 20 rdr. Der til-
føjes afkortninger for 7 gårde i Poulsker 
sogn, hvor ejendommen er ødelagt af sand. 
Deres afgifter beløber sig til smør (10 pd 
4½ mk), rug (2½ tdr 2½ skæppe), byg (5 td. 
3½ skæppe 1½ spand), havre (5 tdr 4 skæp-
per), høns (8 st), skat og nægæld (20 sk 4 
album), desuden penge (1dlr 1½ mk 3 sk), 

gæs (2½ og ⅔), limsten (3 ⅓ læs) og spin-
depenge (2 dlr 1 mk og 5½ sk).

Det samlede regnskab

Endelig anfører et summa summarum det 
samlede regnskab over nedslaget af de 
pantsatte embedsmandsgårde, Simble-
gårdsgodset og ødegårdene. De enkelte 
poster skulle efter ovenstående referat af 
regnskabsoversigterne næsten give sig 
selv. Smørret dominerer klart (45 tdr 1 fjer-
ding ½ mk) fulgt af de øvrige artikler: rug 
(35 tdr 1½ skæppe), byg (144 tdr 3 skæp-
per), havre (230 tdr 3 skæpper), køer (12 st 
2 mk (?)), svinefjerdinger (12 st 2 mk (?)), 
høns (691 st), gæs (124 st), kul (3 tdr), får 
(33 ½ st), lam (57 st), hø (28 læs), ved (696 
læs), limsten  (124½ - ⅓) samt samlet næ-
gæld, skrivertingspenge, knægtepenge, 
bådsmandspenge, spindepenge og dags-
værk (71 rdl 5 mk). Det skal understreges, 
at de ovenstående og her refererede 9 ind-
læg ikke er fuldt indført i den endelige ud-
gave af jordebogen. Men det var formo-
dentlig meningen. De er med andre ord en 
understregning af dette hoveddokuments 
uafsluttede præg.

Det samlede regnskab giver et broget bil-
lede af en naturaløkonomi af helt middel-
alderlige dimensioner. 

Det er – med andre ord – for sin tid usy-
stematisk og forældet. De følgende indlæg 
er fortsatte vidnesbyrd om den tydeligt 
gammeldags skikkelse, med hvilken det 
danske rige ved midten af det 17.  århund-
rede stødte sammen med den mere mo-
derne svenske modstander med skæbne-
svangre følger.

Det andet indlæg handler om de jord-
brug, der tilhører adelen og frimændene. 

rigsdaler, 9 skilling, 2 album). Det er natu-
ralierne, der springer i øjnene og altså do-
minerer oversigten. Det er heller ikke over-
raskende, at den førstnævnte og tungeste 
enkeltpost er smørret (i alt 342 lpd og 15½ 
mk). Det bornholmske landbrug var i ud-
præget grad et kvægbrug. Af kornsorterne 
er det klart havren, der dominerer (i alt 173 
½ tdr og 1 sk). Det er ikke underligt i dati-
dens samfund, hvor heste var den mest be-
nyttede trækkraft udover den menneskeli-
ge. Efter havren følger byg (101 tdr og 1 
fjerdingkar) og rug (28 tdr og 1½ skæppe). 
Først herefter optræder køer (6½ tdr og 2 
mk), svin (6½ tdr og 2 mk), fodernød dvs. 
kvæg, der af fæsteren skulle fodres for 
godsejeren (2), får (22⅓ st), lam (31 st), 
gæs (91⅔ st) og høns (400 st). Oversigten 
slutter med de ubetydelige kvantiteter af 
ved (470 læs), limsten (87 læs), hø (20 læs), 
dagsværk (dvs. hoveri) (8) og kul (1 td).

Embedsmændenes aflønning

Det næste afsnit i oversigten drejer sig om 
landsdommeren. Om øens fornemste em-
bedsmand hedder det, at han årligt har 11 
vorned- eller krongårde til sit underhold. 
Kravene til disse er smør (4½ tdr), 1 natgæ-
steri (dvs. en pligt til at modtage jordeje-
rens folk, heste og hunde i indkvartering 
og underhold om natten), den middelalder-
lige pengeafgift nægæld (10 sk), ved (8 læs) 
og dagsværk (16).

Derefter følger de 14 sandemænd (sogne-
nes politimyndighed), hvis embedsgårde 
betinger krav om smør (35 pd og 21½ mk), 
byg, (14 tdr og 3 fjerding), havre (20 tdr 3 
sk og 3 fjerding), kofjerdinger (14), det 
samme mål af svinefjerdinger og gæs. Der-
næst kommer11 får (4), lam og limsten (af 

hver artikel 17), nægæld (6 mk og 11 skil-
ling), ved (98 læs), sække (14), æg (10 tdr).

Rønnes Byfoged (købstadens øverste po-
litimyndighed) har tre gårde som løn med 
krav på rug (3 tdr), byg (3 tdr 3 skæpper), 
havre (6 tdr 1 skæppe); her er smørret – 
underligt nok – udeladt. Måske foreligger 
der en fejl. Endvidere følger får (1), gæs 
(3), høns (6), ved (15 læs), limsten (3 læs) 
og nægæld (1 mark 4½ skilling).

Tingfogderne for øens fire herredskredse 
i første instans har som løn hver en gård 
med krav på smør (8 pd 1 mk), byg (4 tdr 1 
skæppe 3 fjr), havre (6 tdr 3 skæpper), 
kofjerdinger (4), svinefjerdinger (4), får 
(2), lam (5), gæs (4), høns (48), nægæld (2 
(dlr?) og 2 skilling) samt ved (28 læs). Her 
bemærker vi, at smørret atter er påfalden-
de.

De to tingskrivere12 har gennemgående 
de samme – om end mere beskedne – 
krav.13 Til slut pointerer dette indlæg, at 
alle disse gårde er fritagne for den ordi-
nære skat ifølge jordebogen. Derimod be-
taler de til kronen, hvis der påbydes ekstra-
ordinære byrder. Dette forekom som oftest 
i krigstider.

Derpå følger (med skriverhånd b) et 
håndskrift på fire sider med gårdbrug, der 
er tildelt forskellige embedsmænd: Milit-
sens kaptajner14 nyder hver to gårde med 
frihed for den ordinære og ekstraordinære 
byrde; men de svarer smør (2 tdr), torsk (4 
tdr) og knægtepenge (22 sk).

Strandfogden og skovfogden nyder hver 
en gård (med frihed for landgilde eller den 
ordinære afgift). 

Den førstnævnte svarer smør (1 td 1½ pd 
9 mk), den sidstnævnte nyder frihed for 
både den ordinære og ekstraordinære af-
gift, men svarer til gengæld smør (5½ pd 6 



EBBE GERT RASMUSSEN DEN SVENSKE JORDEBOG FOR BORNHOLM 1658

198 199

Koloreret håndtegning af Bornholm 1653. Sand-
synligvis opmålt af Gottfried Hoffmann, ca. 
1630-1687, korttegner, oberst og kommandant. 
Kortet bygger på Hoffmanns egne opmålinger, 
41x62 cm. Det Kongelige Bibliotek.
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1. Af staden Rønne gives årligt penge
  51 rdl

2. Hasle stad giver årligt gæsteri
    penge          4 rdl
 bådsmandspenge         8 rdl
 stellepenge(?)         43½ ort
 konstabelpenge          10 rdl
 2 tdr smør 
 2 st bådsmænd

3. Neksø stad giver årligt til Hammers-
hus slot

 penge                   14 rdl
 bådsmandsskat          15 rdl
 konstabelpenge          25 rdl
 2 tdr smør
 4, 5 á 6 bådsmænd
   
4. Aakirkeby stad giver efter jordebo-

gen årligt
 3½ tdr smør
 2 st bådsmænd

5. Svaneke stad giver årligt
 penge 7 rdl
 bådsmandsskat            9 rdl 
 konstabelpenge          15 rdl
 2 tdr smør
 2 st bådsmænd

En større inkonsekvens i regnskabsaf-
læggelse skal man lede længe efter. Kun 
i Rønnes tilfælde ser vi pengeøkonomien 
helt gennemført; hvad Nexø angår, er man 
så småt begyndt herpå. Men at Aakirkeby 
med sin beliggenhed en lille mils vej inde 
i landet er forpligtet til at stille bådsmænd 
virker nærmest grotesk. Fiskerne i det 

lille fiskerleje Boderne klemt inde mellem 
Læsaa og Grødbyaa var hårdt spændt for i 
krigstider.

Derefter følger nogle stort set tomme 
ark. Kun anes svagt, hvad der var hensig-
ten med disse. Se Bilag 3.

Herpå afsluttes indlæggene med fire si-
der helt tomme ark. Ikke mindst her illu-
streres det ikke færdiggjorte arbejde. Man 
har end ikke bestræbt sig på at foretage en 
slags sammentælling.

Stænderne og deres opgaver i  
samfundet

Vi kan herefter inddrage de problemer, der 
skitseredes ovenfor. I historisk tid var det 
europæiske samfund organiseret efter 
stænder (adel, gejstlighed, borger- og bon-
destand). I dette havde hver stand sine op-
gaver til forskel fra de andre stænder. Såle-
des var det bønderne, der stod for produk-
tionen af levnedsmidler til samfundet. Til 
forskel fra adelen, hvis hovedopgave var at 
beskytte dette, ligesom borgernes rolle var 
fordelingen af dets produkter. Gejstlighe-
den sørgede for den overordentlig vigtige 
forbindelse til det hellige. Ideelt betragtet 
var denne sondring skarp, men sådan var 
livet ikke. Efterhånden fik de enkelte stæn-
der deres særlige rettigheder og pligter. 
Med tiden kunne udformningen udvise 
forskelle fra land til land, fra egn til egn. 
Men den overordnede opbygning og funk-
tion var overalt den samme.19

Som nævnt ovenfor giver den svenske 
jordebog for 1658 generelt adskillige ek-
sempler på afvigelser fra udformningen af 
det gængse stændersamfund. Vi tager ud-
gangspunkt i gårdbrugenes ejer- og fæste-
forhold.

Vi oplyses her om følgende:

Velborne Knud Ulfeldts arvinger i Skå-
ne har med hovedgården Lensgård ... 
8¼ gårde.

Malthe Juhls arvinger i Skåne har med 
hovedgården Vallensgård ... hvor me-
get gods, der ligger derunder, kan 
man ikke få at vide.

Christian Macchabæus den ældre har 
med sin hovedgård Skovsholm ... 8 
gårde.

Sivert Gagge har med hovedgården  My-
regård ... 8 gårde – dito 2 husmænd.

Claes Gagges datterbarn, som Mads Ko-
foed og Claes Hartvig er formyndere 
for, har med hovedgården ... 7 gårde.

Berild Hansen har med sin hovedgård 
Baggegård ... 6 gårde.

Hans Kofoed Olsen har med hovedgår-
den Blykobbegård ... 2 gårde.

Lisbeth Peder Kofoeds i Rønne ... 7 går-
de og 1 hus.

Den fulde sum af de syv privilegerede 
hovedgårde med det samlede tilliggende på 
46¼ gård og tre huse vidner om de adeliges 
og frimændenes yderst beskedne rolle på 
Bornholm, et særsyn i datidens Danmark. 
At listen ikke omfatter godstilliggendet un-
der Vallensgård og navnet på Claes Gagges 
datterbarns hovedgård vidner i høj grad 
om en sløset dansk forvaltning af øen før 
afståelsen til Sverige. Det kan til en vis 
grad skyldes Bornholms noget isolerede 
beliggenhed ude i Østersøen. I øvrigt be-
mærker vi, at Hans Kofoed Olsens Blykob-
begård kom til at spille en perifer rolle un-
der optakten til pågribelsen af Print-
zensköld 8. december 1658.16 Og Lisbeth 

Peder Kofoeds var såmænd moder til op-
standsmanden Jens Pedersen Kofoed.17

Det tredje indlæg drejer sig om Joachim 
Gersdorffs forleningsafgifter. Hammers-
hus len var fra gammel tid et afgiftslen 
modsat tjenestelenet og regnskabslenet.18 
Indlægget anfører, at der i regnskabet er 
tale om afgifterne for 1656, da de for det 
følgende år ikke er gjort op. Afgifterne 
drejer sig om penge (407 ½ rdl 2 mk), smør 
(20½ læst 4 tdr 1½ fjerding), rug (123 td 3½ 
skæppe), mel (4 tdr), byg (847 tdr 1½ skæp-
pe), havre (1040 tdr 1½ skæppe), okser at 
stalde (1), køer (27), svin (27), får (239½), 
lam (63), gæs (577), høns (1937), æg 
(2000), ved (3051 læs), limsten (6400 læs), 
hør (274 læs), saltede torsk (42 tdr), tørrede 
torsk (1100), dagsværk (170), natgæsteri 
(2), sække (15), langhalm (8 traver (parvis 
opstillede kornneg på marken)) og kul (36 
tdr). Opgørelsen tilføjer beløbene for steds-
mål (dvs. indfæstning) og sagefald (dvs. 
bøder, der tilfaldt øvrigheden), der beløber 
sig årligt til 200 rdl, men kan undertiden 
være højere; spindepenge 30 rdl. Til slut 
anføres, at fiskerlejerne, når de ikke gør 
deres dagsværk og yder deres tørre torsk 
præsterer omtrent 20 rdl.

Dette forleningsregnskab bærer ligeledes 
præg af manglende systematik, sendræg-
tighed og slendrian her to år efter aflæg-
gelsen. 

Når på den anden side dette len i datiden 
regnedes for det bedste danske len efter det 
mest eftertragtede sådanne, Skanderborg, 
må det hænge sammen med Bornholms 
isolerede beliggenhed i forhold til det cen-
trale Danmark.

 Det fjerde indlæg er et uddrag af de ind-
tægter, som de bornholmske købstæder 
erlægger til kronen.
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Ejer- og fæsteforhold

Idet vi følger den verdslige jurisdictions 
inddeling, altså jordebogens traditionelle 
rækkefølge i herreder og sogne, der følger 
solens gang, ser vi allerede i Østre Herreds 
første sogn, Østerlars, at selvejergård 
(»skattehemman«) nummer 47 har to ejere, 
Jepp Larsen og Öber Larsen20 Muligvis var 
de brødre. Men hvorfor har gården to eje-
re? Har de været tvillinger? Det får vi in-
gen forklaring på. Den sjette vornedgård 
(»frälsehemman«) er fæstet bort til borge-
ren Herman Clausen, der antagelig var råd-
mand og skipper i Rønne.21 Denne Herman 
Clausen Bohn er i øvrigt gået over i histo-
rien som skipperen, der med sin skude 20. 
december 1658 sejlede delegationen af op-
rørske bornholmere under ledelse af Peder 
Olsen fra Rønne til København.22 Selvejer-
gårdens ejerforhold er i princippet logisk 
nok; men vornedgårdens fæsteforhold er 
omvendt ulogisk.

Går vi videre til Østermarie Sogn, be-
mærker vi, at selvejergårdene nr. 50 og 51 
ejes af en og samme mand, Lars Smed.23 
Også dette forhold er i dag vanskeligt at 
forklare. Endvidere fremgår det af jordebo-
gen, at sognets eneste sæde- og frigård, 
dvs. privilegerede, adelige gods, Gadeby 
Frigård, ejes eller fæstes – hvad der er 
hvad, siges ikke – af Mogens Christensen, 
der betegnes som en ufri mand og bonde-
søn. Dette forhold er ret usædvanligt og 
ikke korrekt.

I det betydeligt mindre Ibsker Sogn kon-
stateres ingen specielle uregelmæssigheder 
af denne art.

I Søndre Herreds første sogn, Bodilsker, 
er den femte vornedgård fæstet bort til 
borgmester Peder Lauridsen i Rønne,24 der 

var skipper og den ældste borgmester i 
købstaden. Netop i skæbneåret 1658 be-
klædte han dette hverv som den ældste af 
byens to borgmestre i øens største og vig-
tigste købstad. Det var i øvrigt i hans gård 
i byens daværende hovedgade, at mænd fra 
Hasle og Rønne pågreb og efter et håndge-
mæng dræbte länshövdingen Print-
zensköld, hvilket blev begyndelsen på den 
bornholmske opstand mod det svenske 
herredømme.25 Vornedgård nr. syv er fæ-
stet til Jørgen Bonde, borger i Nexø.26 Net-
op denne gode nexøkøbmand har i øvrigt 
også indskrevet sit navn i den bornholmske 
historie i 1658; ham takker vi for hans vær-
difulde notits i Baggegårdsbibelen om op-
standen mod svenskerne kort efter dennes 
begyndelse.27 Men hvorledes kom disse 
velsituerede og initiativrige borgere til de-
res fæste? Det melder historien desværre 
intet om.

Derimod har Poulsker sogn, som vi så 
ovenfor i tilfældet med Ibsker, ingen ure-
gelmæssigheder af denne art.

Sådanne møder os til gengæld i Peder-
sker Sogn. Her ejes selvejergård nummer 
19 af Jens Brems arving i Halmstad28 og 
nummer 20. af Anders Hansen i Malmø.29 
Atter købstadsborgere som ejere af gård-
brug og dermed marker. Videre i samme 
sogn er selvejergårdene nr. 28, 29 og 30 
forpantet til Wilhelm Dickmans arvinger i 
Malmø.30 Antagelig gør det samme forhold 
sig gældende her. Endelig er i dette sogn 
den første vornedgård overladt til Sivert 
Kofoed.31 Han var borgmester i Ystad i 
skæbneåret 1658.32 Også han kom til at 
spille en vigtig rolle for bornholmerne i 
forbindelse med det svenske styre og op-
standen i nævnte år. Efter flugten til Sve-
rige i begyndelsen af det følgende år kunne 

Jordebogen fra Bornholm 1658 med en samlet oversigt over gårde, udbyggere mv. Kilde: https://sok.
riksarkivet.se (med søgeordet: Jordeböcker Malmöhus län+Bornholm).
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ystadstyrmanden Jens Madsen Fribonde 
betro sekretæren ved Den skånske Kom-
mission i Malmø, Gustaf Hansson Tauben-
feldt, hvorledes netop denne dansksindede 
borgmester frem for andre ystadborgere 
havde intimideret ham.33 Pederskerfæste-
gårdene har tilsyneladende været populære 
for især borgere fra det skånske fastland.

I herredets sidste sogn, Aaker, der sam-
men med købstaden Aakirkeby udgjorde ét 
fælles pastorat,34 møder vi borgmester 
Christen Gregersen som ejer af selvejer-
gårdene med numrene 11 og 12.35 Også 
Gregersens navn optræder i forbindelse 
med 1658. Ikke som deltager i opstanden, 
men som »gæstfri« vært for svenske fanger 
efter opstanden. I hele 12 uger var den ka-
pitulerede garnisons næstkommanderende, 
kaptajn Nils Holm, sekretær Carl Berg og 
fenrik Gustaf Sabbel hans gæster i Aakir-
keby.36 I samme sogn optræder Poul Ko-
foed, borger i Svaneke, som ejer af et ud-
bygge,37 dvs. et jordbrug, der er oprettet på 
et område, der uretmæssigt er trukket ud af 
samfundets fælles udmark. I Poul Kofoeds 
tilfælde var der måske oven i købet tale om 
selvtægt. Det fremgår i øvrigt tydeligt,  
at både selvejergårde og fæstegårde har 
været populære investeringsobjekter for 
borgere på såvel Bornholm som i det øv-
rige Skåne.

I Vestre Herreds første sogn, Nylars, er 
den foretagsomme ystadborgmester Sivert 
Kofoed, som vi mødte ovenfor i Pedersker, 
bruger af jordebogens først anførte vorned-
gård.38 Han optræder atter i Vestermarie 
Sogn som bruger af vornedgård nr. tre.39 

I det lille Knudsker Sogn, i hvis flade 
strandområde købstaden Rønne historisk 
er groet frem i løbet af tidlig middelalder, 
ser vi selvejergårdene med nr. 17 og 18 ejet 

af henholdsvis rønneborgerne Jens Ander-
sen og Hans Lauridsen.40

I det betydeligt mere udstrakte Nyker 
Sogn oplever vi blot en enkelt uregelmæs-
sighed af denne art. Den er imidlertid be-
mærkelsesværdig, idet sæde- og frigården 
Kyndegård ejes af den ufrie, dvs. uprivile-
gerede, mand Anders Hansen, der har til-
handlet sig det privilegerede gods.41 At han 
betegnes som uprivilegeret tyder nærmest 
på, at han var af bondestand; men teoretisk 
kan han også have været borger.

I Klemensker optræder tilsyneladende 
samme bonde, Mogens Mogensen, som 
ejer af den 4. og 5. selvejergård i sognet.42 
Et lignende forhold iagttages ved selvejer-
gårdene nr. 54 og 55 med ejeren Rasmus 
Hansen.43 Og endelig ser vi et lignende  
forhold som ved Kyndegård i Nyker, idet 
den adelige sæde- og frigård Baggegård 
ejes af den ufrie bondesøn Svend Olsen, 
der har tilhandlet sig det privilegerede 
gods.

Går vi endelig videre til øens sidste her-
red, Nørre Herred, ser vi i Rutsker Sogn, 
at selvejergård nr. 39 ejes af Bengt Hansen 
i Hasle, men er pantsat til Bent Sven Ol-
sen.44 Den førstnævnte er formentlig bor-
ger i nævnte købstad; hvem sidstnævnte er, 
siges ikke.  

Anderledes forholder det sig i Olsker 
Sogn, hvor selvejergård nr. 10 er ejet af hr. 
Jens. Det oplyses ikke nærmere, hvem eje-
ren er; men det må i lyset af denne præsen-
tation antages, at han er sognepræsten i 
Olsker-Allinge, Jens Mortensen Hvass, 
1645-1668.45 Vi ser også her i sognet, at de 
tre selvejergårde med nr. 27, 28 og 29 ejes 
af Lars, Einrich og Lars Hollænder;46 de to 
eller tre formodede brødre sidder altså på 
tre gårde, hvoraf de to sidstnævnte i senere 

Kort fra 1676, vist tegnet af eller efter Bagge Wandel. Bornholm og Christiansø med de nærliggende 
naboegne. »Hunc Typum insularum Bornholm et Christianoe cum maritimo tractu vicimarum Provin-
ciarum Sac. Reg. Maiest«. 58 x 56 cm. Det Kongelige Bibliotek. 
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Bagge Wandels Kort. 1676. Fra »Relation« ud-
færdiget af Navigations Skolens direktør Bagge 
Wandel i løbet af sommeren 1676. Bagge Wandel 
havde fået kongelig rejseordre til at besøge 
Bornholm for at undersøge, hvor man kunne ind-
rette en havn, hvor den kongelige orlogsflåde 
kunne søge læ i storm og uvejr.
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desværre ikke. Var hun mon den Adam 
Krempes enke, som vi mødte i Pedersker?

Blader vi videre til Vestermarie Sogn, er 
selvejergård nr. 32 forpagtet til fru Margre-
the Holck,59 hvis identitet også er ukendt. 
Lidt bedre er det med den anden vorned-
gård i sognet, der ejes eller bruges af fri-
manden Peder Kofoeds efterleverske.60 
Hendes navn oplyses ikke, som det jo ofte 
udelades for kvindernes vedkommende. 
Dette interesserede ikke i dette mandssam-
fund.

I Knudsker Sogn er der ingen tilfælde, 
hvor kvinder optræder ifølge jordebogen.

Anderledes i Nyker Sogn, hvor den 11. 
selvejergård opgives at have Kirsten Arist 
Andersen som ejer.61 Dog oplyses hendes 
identitet heller ikke nærmere. I tilfældene 
med de tre første vornedgårde oplever vi 
atter frimanden Peder Kofoeds enke, som 
vi mødte i Vestermarie som ejer eller bru-
ger.62 

Med Rutsker Sogn er vi kommet til Nørre 
Herred. Her møder vi en genganger fra 
Nylars Sogn, nemlig fru Kampske, idet 
Rutskers selvejergård nr. 37 er forpagtet til 
fru Kremmerken63 og nr. 45 til fru Kremi-
erska.64

Hun møder os også i Olsker Sogns 13. 
selvejergård som fru Krampescka.65 Der er 
vist ingen tvivl om, at skriveren har haft 
lige så store vanskeligheder med denne 
foretagsomme kvindes navn; akkurat som 
vi i vore dage har det med hendes identitet. 
I den anden vornedgårds tilfælde er ejer-
forholdet tilsyneladende usikkert; om fru 
Jonna Grabov, der nævnes i margen, kan 
have forbindelse med dette, er usikkert.66

Med Rø Sogn er vi ved vejs ende med 
kvinderne som bønder. Sognets 9. selvejer-
gård ejes af enken efter Hans Pedersen.67

Ødegårdene

Et yderst interessant, men også trist emne 
er jordebogens oplysninger om ødegårde.68 
De fremgår som sådan ikke af indholdsfor-
tegnelserne, der afslutter de enkelte sognes 
forskellige bønderbrug med videre. De op-
træder alene i bogens rækkefølge af brug.

Tager vi f.eks. Poulsker Sogn i Søndre 
Herred, det første af sognene, der omtaler 
ødegårde, rummer den samlede indholds-
angivelse ikke de opgivne brug. Men de er 
antegnet i forbindelse med jordebogens en-
kelte, ordinære kategorier bøndergårde, 
først selvejergårde (»skattehemman«) og 
derpå vornedgårde (»frälsehemman«). I 
netop dette sogn i øens sydøstlige hjørne 
møder vi første gang problemet i sin fulde 
gru med en selvejergård, hvis oprindelige 
placering i nummerfortegnelsen var 12, og 
hvis ejer og derefter alle landgildeafgifter 
pligtskyldigst og fortsat er noteret. Gård-
nummeret er ganske enkelt udeladt. Og 
gården betegnes i marginen slet og ret som 
øde. Yderligere omtale gives ikke. Om 
dens ejer, Jens Ibsen, nævnes intet som 
helst.69 Vi kan kun gætte os til den trage-
die, der må være gået forud for disse be-
mærkninger om ejer, hans familie og gård. 
I fortsættelsen om selvejergård nr. 22 hed-
der det i marginen, at den er »Förmedlat till 
helfften öde«,70 dvs. at gården har fået ned-
sat landgilden til halvdelen og er øde. Hel-
ler ikke her røber jordebogens margen no-
get om omstændighederne for ejeren Knud 
Hansen, medmindre det er ham, der optræ-
der ved gård 23. Om denne gård, der ejes 
af en bonde med samme navn som den 
førnævnte, Knud Hansen, oplyses, at den 
er forpagtet til kaptajn Jakob Andersen, 
(men) har fået nedsat skatten til en ⅓ i alle 

tid betegnende bar henholdsvis navnene 
Store og Lille Hollændergård.47 Har de tre 
mon været indvandrede hollændere? Vi 
ved det desværre ikke, men kan have vor 
mistanke. I samme sogn er den første vor-
nedgårds ejer endnu engang Sivert Kofoed 
i Ystad.48 At denne repræsentant for slæg-
ten Kofoed har været en bjergsom mand, 
vidner det, at han ved midten af 1600- tallet 
har været ejer/bruger af hele fire born-
holmske gårde. I dette sogn er endelig den 
anden fæstegård under kronen et »ufrit«, 
altså et upriviligeret, udbygge.49 Et besyn-
derligt tilfælde.

Allerede denne gennemgang af ejer- og 
fæsteforholdene i det bornholmske stæn-
dersamfund ved midten af det 17. århund-
rede giver en fornemmelse af, at det kneb 
med bondestandens placering og evne til at 
udfylde sin rolle på den isolerede ø i den 
danske tid. Vi ved det ikke, men det ser ud 
til at den bornholmske bondestand har haft 
besvær med at fastholde sin position. For-
modentlig en ubehagelig følge af den øko-
nomiske udvikling i det 17. århundredes 
danske »skattestat.« Der var tale om en 
voldsom forøgelse af såvel selvejernes 
landgildeafgifter som vornedbøndernes 
jordleje især i tiden efter 1624, dvs. i sidste 
halvdel af Christian IV’s regeringstid. Det-
te aspekt af udviklingen har vi tidligere 
påvist for Bornholms vedkommende.50 
Endvidere skal vi ikke se bort fra de mange 
epidemier – senest 1655-56 – der med en 
datidig samlebetegnelse i dette borgerska-
bets århundrede gik under navnet pest.51  
På den anden side gav den tragiske udvik-
ling unægtelig samtidig investeringsmulig-
heder for de overlevende initiativrige og 
virkelystne borgere.

Kvindernes rolle i landbruget 

Går vi videre og inddrager kvinderne i de-
res rolle i landbruget, forstærkes dette ind-
tryk. I Østre Herred bemærkes intet spe-
cielt om kvinderne i denne henseende. Det 
ændrer sig mærkbart i de følgende herre-
der. I Søndre Herred ser vi i Bodilsker 
Sogn det interessante forhold, at selvejer-
gård nr. 20 ejes af kvinden Karen Rømer.52 
Jordebogen giver ingen oplysende be-
mærkninger om hende; vi får intet at vide 
om hende, hvem hun var, og hvorledes hun 
var kommet til dette ejerskab. Naturligvis 
kan hun have været enke, som det angives 
i andre tilfælde, men om hende får vi intet 
at vide.

Det er derimod tilfældet i Poulsker Sogn, 
hvor det oplyses, at selvejergård nr. 17 lig-
ger under ejerens efterleverske, altså en-
ke.53 Men vi får desværre ikke den afdøde 
mands navn at vide. Det er derimod tilfæl-
det ved selvejergård 37, der ejes af Löwen-
haupts efterleverske.54 Den afdøde mand 
var en ætling af den svenske officersslægt 
Lejonhuvud, men kan for så vidt også have 
været i dansk tjeneste tidligere.

Denne enke ejer også den 16. selvejer-
gård i Pedersker Sogn.55 I dette sogn er det 
ligeledes tilfældet med selvejergård nr. 26, 
hvis ejer er Adam Krempes enke.56 Hvem 
den afdøde mand var, oplyses overhovedet 
ikke i jordebogen.

I Aaker Sogn ligger den 12. vornedgård 
under enken efter Christian Larsen i Røn-
ne.57

Går vi videre til Nylars Sogn i Vestre 
Herred, ses et enkelt tilfælde, idet den tred-
je selvejergård er forpagtet til fru Kamp-
ske.58 Hvem hun er, oplyser jordebogen 
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kan dog ikke udelukkes. Den huserede al-
lerede på vestkysten mellem Rønne og 
Hasle siden det 17. århundrede.82

Fortsætter vi til Klemensker bemærkes, 
at selvejergård nr. 30, der ejes af Ole 
Bjørnsen, betegnes som øde uden yderli-
gere kommentarer.83 Det samme konsta-
teres angående selvejergård nr. 39, der var 
ejet af Morten Olsen.84 Hvorfor disse to 
gårde var øde og deres ejeres skæbne 
ukendte, lades vi aldeles uvidende om. 
Men da sognet i datiden havde en vestvendt 
strandmark ligesom Knudsker og Nyker, 
kan sandflugten meget vel også i dette til-
fælde være forklaringen på miséren. Ellers 
er den vanskelig at forklare.

Men det kan umuligt have været forkla-
ringen i øens sidste sogn, Rø i Nørre Her-
red, hvor ødegårdsfænomenet optræder. 
Det lille sogn vender jo mod nordøst og er 
klippefyldt. Her optræder selvejergård nr. 
2, hvis ejer var Arendt Pedersen. I margi-
nen siges kort og godt, at gården er »For-
brändt af Mädh Eldhv«. Denne ikke helt 
tydelige bemærkning lader dog ingen tvivl 
om, at den er nedbrændt.85 Endelig afslutter 
vi denne gennemgang af ødegårde med 
selvejergårdr. 19, om hvilken marginen la-
konisk melder, at den er »Aldeles Öde«. 
Nogen forklaring får vi heller ikke her. I 
øvrigt er ejerforholdet mystisk og nævner 
en »Hr. Peder«.86 Formentlig var ejeren Pe-
der Jensen Lund, sognepræst i Rø fra 1650 
til sin død 1653.87 Et lignende, ret intetsi-
gende ejerforhold iagttages i Knudsker 
Sogn, hvor den anden vornedgård under 
kirken tilsyneladende »ejes« af Hr. Jens,88 
altså Rønne-Knudskers sognepræst og 
provst Jens Lauridsen Malmøe, der virke-
de som sognepræst fra 1653 og provst fra 
1654 indtil sin død 1681.89 Det var ham, der 

så myndigt og med sikker hånd styrede 
sine præstekolleger gennem den born-
holmske opstand 1658.90 Endelig er der 
selvejergård nr. 22, der lakonisk i margen 
betegnes som »Aldeles Öde.« Det hedder 
om den blot, at degnen bruger jorden.91

Gennemgangen viser med al tydelighed, 
at af øens i alt 14 konstaterede ødegårde lå 
de 12 i de fire sogne med sydvestvendte og 
vestvendte strandmarker. I alle disse var 
efter al sandsynlighed sandflugten årsa-
gen. Alene de to ødegårde i Rø stak af fra 
flertallet som følge af særlige forhold. For-
klaringen er i disse to tilfælde formentlig 
sin helt egen tragedie: Ilsvåden hjemsøgte 
sognet de følgende tiår. I Rasmus Olsens 
pastorat (1653-1669) nedbrændte præste-
gården første gang 1658 og anden gang 
1665. Årsagen var i hvert fald præstens 
drikfældighed ved den sidste lejlighed. Fire 
år senere blev han som følge af denne ex-
kluderet fra kald og nåde.92

Som helhed var ødegårdsproblemet såle-
des særdeles ulige fordelt. Trods alt var øen 
et lille samfund, hvor dette som helhed har 
vejet tungt.

Men problemet var med den daværende 
teknik aldeles uløseligt gennem århundre-
der. Enevælden evnede ikke at ændre på 
tingenes tilstand. Endnu fastslår en trykt 
kongelig placat, dvs. en kongelig forord-
ning, af Frederiksberg 29. marts 1727, at 
ingen på Bornholms Land må rive lyng el-
ler hugge ener m.v. indenfor de nedsatte 
sten omkring Almindingen skov.93 Det ty-
der unægteligt på, at problemet var lige så 
påtrængende som tidligere.

Som påpeget af Gunnar Knudsen 1934 
foreligger der ingen opmåling og matriku-
lering af Bornholm i denne periode. Så 
langt var man endnu ikke kommet i Dan-

artikler – antagelig afgrøder – på grund af 
flyvesandets ruinering ifølge kongen af 
Danmarks brev.71 Her får vi dog at vide, at 
ødelæggelsen skyldes sandflugt. Denne var 
allerede en plage i det foregående århund-
rede, da bønderne rev marehalm ved stran-
den for at tække huse. Trods forbud fort-
satte misbruget, da marehalm gav bedre 
hustækning end strå fra marken.72 Nær-
mere om det kongelige brev oplyses ikke. 
Ej heller får vi i denne sammenhæng noget 
at vide om ejeren, Knud Hansens, skæbne. 
Katastrofen har også forfulgt kaptajn An-
dersen med den til ham forpagtede gård 24, 
hvis ejer var Mads Jyde. Om gården siges, 
at den har fået skatten reduceret til halvde-
len på grund af sandets ødelæggelse.73 Men 
ikke nok med det. En lignende skæbne 
ramte selvejergård nr. 25, hvis ejer var Jens 
Andersen og var forpagtet til – kaptajn Ja-
kob Andersen. Her melder teksten i margi-
nen, at skatten er nedsat til halvdelen som 
følge af flyvesandets ruinering.74 Naturen 
skånede heller ikke selvejergård nr. 26, der 
var ejet af Jens Due og forpagtet til oberst-
løjtnant Michael Eckstein. Marginens tri-
ste oplysning lyder, at den har fået skatten 
nedsat til ⅓ i alle artikler på grund af fly-
vesandets ruinering.75 Selvejergård nr. 27 
gik det ikke meget bedre. Gården, der eje-
des af Morten Bertelsen, var pantsat med 
⅓ efter den danske konges brev på grund 
af flyvesandets ødelæggelse. Heller ikke i 
dette tilfælde får vi noget oplyst om hver-
ken den arme ejers skæbne eller kongebre-
vet.76 Denne række af tragedier slutter med 
selvejergård nr. 28, der var ejet af Per Per-
sen og var pantsat til dr. Hans Svane i Kø-
benhavn. Gården var nedsat med ⅔ i alle 
artikler ifølge den danske konges brev. Ej 
heller her er der noget oplyst om hverken 

den arme ejer, hans familie eller kongebre-
vet.77 Der siges intet om tragediens årsag; 
men sammenhængen tyder unægtelig på, 
at de triste omstændigheder også i dette 
tilfælde skyldtes flyvesandet. Poulsker 
Sogn var til fulde hårdt ramt af sandflugt. 
Dermed forlader vi dette sogn, men ikke 
ødegårdene.

Blader vi videre, er der tilsyneladende 
ingen ødegårde i Pedersker. Sognets place-
ring på den bornholmske sydkyst kunne 
ellers tale for det. 

Men kommer vi til Aaker, bemærker vi 
derimod, at selvejergård nr. 19, der ligesom 
gård nr. 18 ejes af Morten Jonsen, ude i 
marginen slet og ret betegnes med et stort 
Ø.78 Det betyder efter al sandsynlighed, at 
gården er øde. Blot siges det ikke, ligesom 
det heller ikke omtales, hvorfor den er for-
ladt. Men det store sogn også her ved den 
sydvestlige kyst indicerer, at det antagelig 
var sandflugten, der har spillet ind.

I Vestre Herreds Nylars Sogn hedder det 
om 16. selvejergård, at den har været øde i 
lang tid, og at landgilden er underlagt den 
l4. bonde i tallet; men yderligere oplyses 
intet herom. Om sandflugt er årsagen til 
dette er muligt, da også dette sogn har en 
sydvestlig strandmark. Desværre får vi in-
tet at vide herom.79 

I Nyker stopper vi ved selvejergård nr. 16. 
Om denne siger jordebogen, at »Denne 
Gård har stådt Öde i langsamb tijdh, och nu 
ähr Ägenderna och Landtgillet lagdh till 
den 15 bonde i tahlet.« Intet andet siges 
herom.80 Går vi tilbage til gård 15, der var 
ejet af Bertel Olsen og pantsat til Hans 
Pogwisch siges blot, at der til denne gård er 
lagt den 16. i rækkefølgen.81 Men hermed 
har vi ikke fået noget yderligere at vide. At 
det kan være sandflugten, der spiller ind, 
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Peder Hansen Resen kort over Bornholm, 
1670’erne. I anden halvdel af 1600-tallet udar-
bejdede Peder Hansen Resen en danmarkshisto-
rie, skrevet på latin. Bornholm blev beskrevet i 
tredje bind. Kortet er derfra. Desværre har Re-
sen dog glemt øens ældste købstad, Aakirkeby. 
Det Kongelige Bibliotek.
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dette havde hver person pligt til at præstere 
1 høstdagsværk og 2 slagtedagsværk samt 
1 muredagsværk, når behov gøres. Der 
gjordes særlig afregning årlig efter perso-
nernes antal.100

Nogenlunde midt mellem Nexø Købstad 
og Dueodde var Snogebæk i Poulsker Sogn 
det eneste fiskerleje i Søndre Herred. Af 
dette – hedder det – gives årligt af hvert par 
folk 100 tørre torsk og fastedagsværk samt 
to slagtedagsværk, for hvilke der gøres 
særlig afregning årligt efter personernes 
antal. Denne ordlyd afslører unægteligt, at 
vi her er virkelig langt borte fra magtens 
centrum, Hammershus, og at tiden fra før 
reformationen fortsat anes.101 

I Vestre Herred var knap to mils vej mod 
sydøst fra Rønne det eneste fiskerleje 
Arnager i Nylars Sogn. Det var til gengæld 
noget mere blomstrende end Snogebæk. 
Hele ni personer opføres ved navns næv-
nelse som afgiftspligtige: Hans Jakobsen 
Tysker måtte årligt yde 1 td rug til en vær-
di af 2 dlr 8 øre, 100 tørre torsk af 1 dl, 1 
høstedagsværk af 10 øre og (2?) slagte-
dagsværk af 20 øre, i alt 4 dlr og 6 øre. 
Tønnes Møller var pligtig at aflevere ½ td 
rug til en værdi af 1 dl 4 øre, 100 td tørre 
torsk til 1 dl, 1 høstedagsværk af 10 øre og 
(2?) slagtedagsværk til 20 øre, i alt 3 dl 2 
øre sølvmønt. Michel Gorresen måtte af-
give ½ td rug til en værdi af 1 dl 4 øre, 100 
tørre torsk til 1 dl, 1 høstedagsværk til 10 
øre samt 2 slagtedagsværk til 20 øre, i alt 3 
dl 2 øre sølvmønt. Jens Hansen måtte yde 
½ td rug til en værdi af 1 dl 4 øre, 100 tør-
re torsk til 1 dl, 1 høstedagsværk til 10 øre 
og 2 slagtedagsværk til 20 øre, i alt 3 dl 2 
øre sølvmønt.  Bjørn Pedersen måtte afgive 
½ td rug til en værdi af 1 dl 4 øre, 100 tør-
re torsk til 1 dl, 1 høstedagsværk til 10 øre 

og 2 slagtedagsværk til 20 øre, i alt 3 dl 2 
øre sølvmønt. Sasser hjulmager var pligtig 
at erlægge ½ td rug til en værdi af 1 dl 4 
øre, 100 tørre torsk til 1 dl, 1 høstedags-
værk til 10 øre og 2 slagtedagsværk til 20 
øre, i alt 3 dl 2 øre sølvmønt.  Rasmus Han-
sen måtte aflevere ½ td torsk til en værdi af 
1 dl 4 øre, 100 tørre torsk til 1 dl, 1 høste-
dagsværk til 10 øre og 2 slagtedagsværk til 
20 øre, i alt 3 dl 2 øre sølvmønt. Per Ren-
mar var skyldig at yde ½ td rug til 1 dl 4 
øre, 100 tørre torsk til 1 dl, 1 høstedags-
værk til 10 øre og 2 slagtedagsværk, i alt 3 
dl 2 øre sølvmønt. Endelig Mads Sørensen 
½ td rug til 1 dl 4 øre, 100 tørre torsk til 1 
dl. 1 høstedagsværk til 10 øre og 2 slagte-
dagsværk til 20 øre, i alt 3 dl 2 øre sølv-
mønt.102

Det er ganske oplysende, at af disse ni 
mænd er alle – bortset fra den første, Hans 
Jakobsen Tysker – afgiftsmæssigt egalise-
ret. Det tyder nærmest på, at organiserin-
gen af dette fiskerleje var et forholdsvis nyt 
fænomen, da jordebogen blev anlagt. 

 I Nørre Herred to mil nord for Hasle lå 
Vang i Rutsker Sogn. Her møder vi tilsyne-
ladende modsætningen. Derom hedder det 
lakonisk, at af Vang Fiskerleje gives årligt 
af hvert par folk 100 tørre torsk og dags-
værk, når behov gøres. Nogen værdi af 
disse afgifter gives ikke.103 Muligvis var de 
små og ubestemte forhold en følge af, at 
dette fiskerleje lå aldeles isoleret klemt inde 
nedenfor stejle klippeskrænter, nærmest 
utilgængeligt.

Just på sydøstkysten af Hammeren lå i 
Hammershus Birk øens to sidste fiskerle-
jer. Det siges først, at af Sandvig Fiskerleje 
gives årligt (af?) Jacob Matson 1 td korn, 
dvs. byg, til en værdi af 2 dl 8 øre sølv-
mønt. Ligeledes af hvert hovedpræg (?), 

mark. I modsætning hertil var en opmåling 
påbegyndt i Sverige 1628; og inden hun-
drede år var forløbet, var det meste af lan-
det kortlagt. Derimod var matrikuleringen 
af de fra Danmark erhvervede landsdele, 
Skåne, Halland og Blekinge, gennemført 
1670-1672, dog uden optagelse af kort. Det 
er derfor rigtigt, når Knudsen fastslår, at 
den bornholmske jordebog er en helt al-
mindelig skatte-jordebog uden oplysninger 
om de enkelte jordbrugs arealer.94 Men, 
som det fremgår ovenfor, har den dog 
unægtelig den forbindelse med Print-
zensköld, at nogle af forarbejderne fandt 
sted i hans korte embedsperiode på Ham-
mershus i 1658.

Fiskerlejerne

I mit tidligere arbejde med den bornholm-
ske jordebog har jeg i dettes bilag III trykt 
en samlet opgørelse over dens indhold: 
Sümmarum Ofver Bornholms Iordebock.95 
Det nævnes her, at der dengang på øen 
fandtes 10 fiskerlejer. Dette er imidlertid 
ikke korrekt, der var dengang 12 små fi-
skerbyer med denne betegnelse, som det 
fremgår nedenfor. Mod disse vil vi nu rette 
opmærksomheden, idet vi som tidligere 
følger den verdslige jurisdiktions indde-
ling.

Disse mindre fiskerbyer fandtes spredt 
over øen. I Østre Herred var der fire, i 
Søndre Herred en, i Vestre Herred også en 
og endelig i Nørre Herred ligeledes en. 
Udenfor herredsinddelingen lå fra gammel 
tid Hammershus Birk. Her var der to.

I Østre Herreds Østerlars Sogn var det 
største fiskerleje Gudhjem. Her gav 13 
personer årligt 7 lpd smør. Udover dette 
var man pligtig at give 3 lpd 12 mk smør. 

Summen var således 17 dlr 2 øre sølvmønt. 
Desuden var hver person pligtig at yde 5 
hestedagsværk og 2 slagtedagsværk; for 
disse gjordes der særlig afregning hvert 
år efter antallet af personer.96 Kun ½ mils 
vej sydøst for Gudhjem lå det mindre Mel-
sted Fiskerleje. Dette var pligtigt at give i 
alt 3 lpd 12 mk smør til en samlet værdi 
af 5 dlr 22 øre sølvmønt. Ligeledes måtte 
hver person præstere 5 hestedagsværk og 
2 slagtedagsværk; princippet for afregning 
var det samme som i Gudhjem. Endelig var 
Oluf Sørensen pligtig at yde 17 mk smør til 
en værdi af 1 dl 4 øre og 1 penning sølv-
mønt.97

I jordebogens sognetælling, som her er 
gengivet,98 er to fiskerlejer udeladt, antage-
lig på grund af skriverens uopmærksom-
hed. Men ved at blade videre i folioarkene 
med dette herred finder vi de manglende 
fiskerbyer, begge i Ibsker Sogn, nemlig  
Listed og Aarsdale. 

Listed Fiskerleje beliggende omkring ½ 
mil nordvest for Svaneke Købstad var år-
ligt pligtigt at give i alt 3 lpd 12 mk smør 
til den samlede værdi af 5 dlr 22 øre sølv-
mønt, altså den samme mængde og værdi 
af denne afgrøde som Melsted; men hertil 
kom yderligere 2 tdr torsk, der var vurderet 
til 12 dl sølvmønt. 

Alt i alt en samlet værdi af 17 dlr 22 mk 
sølvmønt. Desuden var hver person pligtig 
at yde 2 slagtedagsværk, hvorfor der årligt 
gjordes særlig afregning efter antallet af 
personer.99 Ca. 1 mil syd for Svaneke lå det 
betydelig mindre fiskerleje Aarsdale. I 
denne lille fiskerby måtte Hans Olsen årligt 
aflevere 1 lpd smør til en værdi af 1 dl 20 
øre sølvmønt. Desuden havde Oluf Skoma-
ger pligt til at yde 12 mk af samme afgrøde 
til en værdi af 26 øre sølvmønt. Udover 
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Til slut vender vi os mod Nørre Herred. 
I det store Klemensker Sogn sad Jens 
Skrædder på selvejergård nr. 49115 og på 
selvejergård nr. 53 Peder Smed.116 I det li-
geledes store Rutsker Sogn virkede Per 
Smed på kronens første vornedgård, Kære-
gård.117 I det ubetydelige Olsker Sogn fin-
der vi ingen håndværkere, men sådanne 
har bønderne formentlig kunnet opsøge i 
de nærliggende fiskelejer, Sandvig og Al-
linge. Endelig virkede i det ligeledes lille 
Rø Sogn Peder Skrædder på selvejergård 
nr. 7.118  

Sammenfattende kan siges, at af de 13 
håndværkere, som jordebogen nævner, er 
skrædderne den mest talrige gruppe med 
fem udøvere. Dernæst følger smedene med 
tre mand, hvorefter kommer de to møllere. 
De sidste tre fag er repræsenteret af de en-
lige henholdsvis skomager, hjulmager og 
– helt for sig selv skovrideren. Som vi ser, 
fordeler de sig med fire udøvere i både 
Østre Herred og Nørre Herred. I Vestre 
Herred var der tre og i Søndre Herred to. 
Det er værd at bemærke, at de konstaterede 
fag var væsentlige for landbruget.

Hvor mange individer var de? 

Det er en kendt sag, at folketællinger i 
Danmark først hører en senere tid til end 
den, der har optaget os her. Som bekendt er 
den ældste sådanne fra 1769.119 Indtil da er 
der kun spredte tilløb fra enkelte landsdele. 
For Bornholms vedkommende er vi dog så 
heldige, at der findes en sådan utrykt over-
sigt over antallet af mænd, kvinder, unge 
og børn af begge køn, der er på Bornholm 
i 1753.120 Se bilag 4. 

En ny tid var på vej. Det var oplysningen, 
der stod for døren.

I det følgende forekommer i teksten en 
del forkortelser på mønt og vægt. De er 
de samme, som optræder i min artikel i 
Bornh. Sml. 1988 p. 80. For en sikker-
heds skyld skal de dog gentages her:

De vigtigste forkortelser

dl/dlr = daler
lpd/pd = lispund/pund
mk = mark
td/tdr = tønde/tønder
sk = skæppe/skæpper
st = stykke/stykker 

 

Mål, vægt og mønt          

1 tønde  
rug = 5 skæpper á 
byg    4 fjerdingkar/spint            
havre 
1 tønde smør  = 16 mark pund
Som benyttet i 
1 pund smør = 24 mark  Jb 1599

1 daler                    (svensk sølvmønt) 
á 32 öre á 24 penningar (som benyttet 
i 1658 Jb). 

Det svenske pengesystem i perioden 
er særdeles indviklet. Siden 1570 reg-
nedes i sølvmønt (til forskel fra kob-
bermøntfoden, der indførtes under 
Gustav II Adolf) vistnok  1 daler á 4 
mark örtug á 8 öre á 3 örtugar á 8 pen-
ningar (Steen Carlsson och Jerker Ro-
sén: Svensk historia. Stchlm. 1962 1,  
pp. 716f).   

som bymændene har, 4 mk af hvert par 
folk, 8 traver af hver person (?), 12 traver 
og af hvert hus, for hvilke der hvert år gø-
res særlig afregning efter personernes og 
kvægets antal. Af Allinge Fiskerleje belig-
gende knap en mils vej længere mod sydøst 
gives årligt af hvert hovedpræg som by-
mændene har 4 mark af hvert par folk, 8 
traver af hver person, 12 traver af hvert hus, 
for hvilke der hvert år gøres særlig afreg-
ning efter personernes og kvægets antal. 
Der tilføjes, af hvilke fiskerlejer der årligt 
gives 3 lpd 12 mk smør for deres tørre torsk 
til en værdi af 5 dl 22 øre sølvmønt. Des-
uden påhviler der hvert par folk halvt dags-
værk 5, af slagtedagsværk 2, for hvilke 
gøres årligt afregning efter antal perso-
ner.104  

Ikke mindst her, hvor de to fiskerlejer 
nærmest har præg af det købstadssamfund, 
der udviklede sig halvandet hundrede år 
senere, må i datiden have givet den arme 
ridefoged på Hammershus mange grå hår i 
hovedet. Det var nemlig ham, der stod for 
landgildeopkrævningen. Men andre pro-
blemer lurede i horisonten. 

Thi udenfor den verdslige jurisdiktions 
inddeling var allerede fem nye fiskerlejer i  
svøb. I Østerlars Sogn var det Saltuna,  
i Østermarie Sogn Ypnasted og Bølshavn, i  
Nyker Levka, i Rutsker Hellig Peder og 
(Tegl)kaas. Disse små fiskerbyer var endnu 
for uanseelige til at blive specielt omtalt i 
vor jordebog. Men de optræder dog på nær 
det sidste på et kort fra 1851.105

Håndværk i landbruget

Et særligt interessant aspekt i jordebogen 
er, at udøvere af borgerlige erhverv eller 
håndværkere ofte er tilstede i landbruget. 

Dette vil vi her rette opmærksomheden 
imod. Idet vi følger jordebogens traditio-
nelle opbygning og tager udgangspunkt i 
Østre Herreds Østerlars Sogn, møder vi 
først Bengt (Bent) Skomager på selvejer-
gård nummer 4.106 Som samme sogns kro-
neudbygger møder vi dernæst Poul Larsen 
i Raagelund Mølle.107 I Østermarie Sogns 
41. selvejergård sidder hans »kollega« Mo-
gens Møller.108 Vi går videre med Østerma-
rie Sogn og finder Lars Smed på selvejer-
gårdene 50 og 51.109 Derimod er der ingen 
håndværkere i det lille Ibsker Sogn. Her 
har landboerne formentlig været henvist til 
byerhvervene i købstaden Svaneke og fi-
skerlejerne Listed og Aarsdale.

Vi går videre med sognene i Søndre Her-
red. Bodilsker har ingen repræsentanter for 
byerhvervene, men har sikkert været hen-
vist til den store købstad Nexø, på samme 
måde som Poulsker til fiskerlejet Snoge-
bæk og Pedersker til den vigtige købstad 
Aakirkeby. I det større Aaker Sogn finder 
vi på selvejergård nr. 24 Kristoffer Skræd-
der.110 Et særligt indslag er her i sognet 
Bengt (Bent) Skovrider på selvejergård nr. 
62.111

Vi er hermed kommet til Vestre Herred. 
I Nylars Sogn optræder Sasser Hjulmager 

i Arnager Fiskerleje som den femte fi-
sker, jordebogen nævner.112 I det store Ve-
stermarie Sogn behøver man ikke at rejse 
langt for at få syet: På den tredje af kronens 
vornedgårde virker Bengt (Bent) Larsen 
Skrædder.113 Og på den tredje vornedgård 
under det tidligere spedalskhedshospital 
sad Mogens Skrædder.114 I de forholdsvis 
mindre sogne Knudsker og Nyker finder vi 
ingen udøvere af byerhverv. Vi må gå ud 
fra, at landboerne her har været henvist til 
disse i den store købstad Rønne.
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Peder Hansen Resen 1670’erne. Bornholms fem 
købstæder. Her har Resen husket Aakirkeby.  
(Allinge-Sandvig fik først købstadslignende status 
i løbet af 1700-tallet). Det Kongelige Bibliotek.
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Bilag 1

1.  Num 2. Pantsatte Gårdar. 7 fol. pp. med skriverhånden a + 3 fol. pp. med skriver-
hånden b. Materialet  foreligger udateret i original udformning.

2.  Num. Effterskrefne Gårdar är Adelen och frimännerna  på Bornholm Till hörige. 
Utrykt, udateret og original. 1 fol. p. med skriverhånden b.

3.  Num. 1 Herr Gerdztorffs förläninghz Räntor pro Anno 1656: Anno 1657 är ännu 
Intett Clarerat. Utrykt, udateret og original. 1 fol. p. med hånden b.

4.  Num. Extract af the Intrader som af Städerne på Bornholm till Cronan uthgiöras 
etc. 1 fol. p. med hånden b. Utrykt, udateret og original.

5.  Num. Pantsatte Gårdar. 4 fol. pp. med skriverhånd a, men håndskriftet mangler fol. 
pp. 5, 6 og 7; det er i øvrigt identisk med ovenstående Num 2. Utrykt, udateret og 
original.

6.  Register 1658 Års Jordebok för Bornholms Län. Utrykt, udateret og original 1 fol. 
p. med en tredje håndskrift, der ikke er identisk med de i jordebogen anvendte 
skriverhænder. Registeret er antagelig beregnet til netop denne.

Bilag 2

Arvingerne efter Malthe Juul med 3 gårde.
Arvingerne efter Otto Marsvin 7 gårde.
Oberstløjtnant Michael Eckstein 13 gårde til en værdi af 5871 rigsdaler og 18 skilling.
Kaptajn Jacob Andersen 10 gårde.
Kaptajn Vögler 6 gårde
Adam Krampes enke 7 gårde.
Kaptajn Casper Grander 
Niels Friis 1 gård.
Oberst Poul Beenfelt 1 gård.
Dr. Hans Svane, biskop i København 6 gårde.
Major Büssert 1 gård.
Arvingerne efter Jens Bruun 1 gård.
Karin, enke efter Rasmus Jensen i København 6 gårde.
Villum Dichmans arvinger 3 gårde.
Carsten Skarich, Lars Petersen og Bernhard Florman 3 gårde.
Hans Jensen i Christianshavn 2 skatte- og 1 fæstegård under kronen.
Anders Hansens arvinger i Malmø 2 gårde.
Velborne Jacob Grubbe 3 gårde.

Niclaus von Marlou og Didrich Jordag 1 gård.
Enke og arvinger efter oberstløjtnant Pauch 4 gårde.
Forhenværende løjtnant Sven Olsen 1 gård.
Velborne Steen Bille 3 gårde.
Velborne Bjørn Ulfeldt 2 gårde.
Velborne fru Margrethe Holch, enke efter Jan Holch 1 gård.
Velborne Jens Lars Poulsch, landsdommer i Fyn 2 gårde.
Arid Simmanson af Halland 1 gård.

Bilag 3

Bornholms Handlingar
Credit               Søllwermyndt
Affkortningen
Rikzhoffmästaren i Dannemark Hr. Gertzdorff
Register
Er udfyldt

Bilag 4

Designation over hvor mange Mennesker af Mande og Qvindekiøn her paa Bornholm 
befindes at være. 1753. ult: Martij.

I margen til venstre angiver en søjle sognenes navne i den rækkefølge, som vi kender 
i jordebogen, altså begyndende med Østerlars og afsluttende med Rø. Udfor hvert 
enkelt sogn angiver mod højre en bjælke med gårdes og huses beboere, først mænd og 
derpå kvinder. Dernæst nævnes børn, først sønner og så døtre. Derefter tjenestefolk, 
mandfolk og kvindfolk. Herefter følger andre, til leje værende, mandfolk og kvindfolk. 
Så følger summa, mandfolk og kvindfolk. Endelig kommer de to køn med alder hen-
holdsvis under 15 år og over 15 år. 

Til slut anføres et Summa Summarum på hele landet, dvs. Bornholm: 35103 indbyg-
gere. Det er i dag tankevækkende, da indbyggertallet for ca. 25 år siden (1985) lå på 
godt 48000 indbyggere. Mens disse linjer skrives (nytår 2013/14), er øens indbygger-
tal faldet til 40214 individer; dette repræsenterer en nedgang på 500 personer på et år 
(Kilde TV2 fra Danmarks Statistik).
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