
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen 
DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special
bibliotek med værker, der er en del af vores fælles 
kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- 
og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:
http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: 
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både 
med og uden ophavsret. Når det drejer sig om 
ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, 
kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet 
af ophavsret, er det vigtigt at være 
opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent 
personlig, privat brug.

http://bibliotek.dis-danmark.dk
http://www.slaegtogdata.dk


Gamle Optegnelser
om

Bornholm i svundne Tider.
Efter hidtil utrykte Kilder.

Samlede af

J. A. Jørgensen.

RØNNE
FRITS SØRENSENS FORLAG 

1897.



©ornitjfa’s Hogtryffcri i Hero.



Indhold.

Side

I. Bornholms Forarmelse i det 17. Aarhundrede 1
II. De bornholmske Byer i svundne Dage .... 28
III. De bornholmske Kvinder, samt gamle Sæd

vaner og desl. i svundne Dage................... 43
IV. Om Husdyr, Fugle, Fiske og Vildt paa Born

holm i svundne Dage...................................52
V. Proprietær-, Selvejer- og Vornede Gaarde m.

m. paa Bornholm............................................. 56



Rettelser og Tilføjelser
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Domkirke.

— 46 staar omtrent midt paa Siden: Joh. Thr, Urne,
læs: Joh, Chr. Urne.

— 48 6te Linie fra oven: steer, læs: skeer.
— 38 er det glemt i en Note at bemærke, at Ordet „wer-

schab“ betyder Bryllupsgilde eller andet stort 
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— 42 er anført, at Raufn meddeler, at Præsten i Hasle
Poul Ancher, fik Embedet ved Aa Kirke som 
Naadesbevisning for sin tapre Færd. Dette 
maa ikke forstaas saaledes, at han blev Præst 
ved Aa Kirke, thi han vedblev at være Præst 
i Hasle, men fik d. 11. December 1659 Aa 
Kirkes Kanonikat, hvormed fulgte Brugsret
ten til Kannikegaard i Aaker Sogn.



Forord
Ved at udgive disse gamle Optegnelser, som, saavidt 

vides, hidtil ikke ere trykte, finder jeg Grund til som For
ord at bemærke følgende;

Optegnelserne ere indsamlede i vore offentlige Samlin
ger, hvor der henligger meget af den Slags, som hidtil 
ikke er udgivet paa Tryk og derfor kun. kendes af Folk, 
som angaaende bornholmske Forhold have foretaget ind- 
gaaende Arkiv-Studier, men ikke af Befolkningen paa Born
holm. Da det imidlertid maa være af Interesse for Bebo
erne paa Bornholm, og for alle, som interessere sig for denne
1), og for dens Kulturhistorie, at kende disse gamle Op
tegnelser, har jeg ment, at de burde udgives, for derved 
at blive kendt af flere end de enkelte, som have Ledighed 
til at foretage Arkiv-Studier, Hvad Retskrivningen i disse 
gamle Optegnelser angaar, har jeg meddelt Optegnelserne 
saaledes som de forefindes uden Forandringer og har kun 
en enkelt Gang i en lille Note givet en Forklaring af et 
eller andet Ord.

Nærværende lille beskedne Bog gør ikke Fordring paa 
at være noget indgaaende videnskabeligt historisk Arbejde, 
men udgives kun for hos Beboerne paa Bornholm og hos 
alle, som interessere sig for denne mærkelige .0, at vække 
Interesse for Øens Historie og ikke mindst for dens Kul
turhistorie.

December 1896.

Forf.
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Bornholms Forarmelse
i det 17de Aarhundrede.

T\et 17de Aarhundrede var for Danmarks Ved- 
U kommende mærkeligt derved, at der i dette 
Tidsrum kun var tre Konger, som afløste hver
andre, nemlig Kristian d. 4de, Frederik d. 3die 
og Kristian d. 5te. Men det var mærkeligere der
ved, at skønt en af dette Tidsrums Konger, Kri
stian d. 4de, hvad den indre Styrelse angik, var 
en af de dygtigste Konger, Danmark har haft, samt, 
at Magten 1660 tildels toges fra Adelen og lag
des i Kongens Haand, saa sank Riget ved Tidernes 
Ugunst, ved uheldige Krige og ved andre Uheld 
dybere og dybere i Armod. Krig koster Penge, 
Penge og atter Penge, som Napoleon skal have 
sagt, og det 17de Aarhundredes Krige kostede 
Danmark ikke blot Penge, men kostede adskillige 
af dets ældgamle Provinser, som tabtes. Følgerne 
viste sig overalt, ogsaa paa Bornholm, som tilmed

i
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i det 16de Aarhundrede i Løbet af 50 Aar af Ly
bekkerne var bleven saa grundig udplyndret, at 
det varede længe, inden Beboerne paa denne af
sides liggende 0 kom til Kræfter igen. Ved Be
gyndelsen af det 17de Aarhundrede var der kun 
Fattigdom hos Almuen paa hele Øen, og paa 
Grund af mange samvirkende Aarsager blev det 
ikke stort bedre i den 1ste Halvdel af dette Tids
rum. Saa kom Svenskerne 1645 og brandskattede 
Øen, og 1658 gentoges dette efter en større Maale- 
stok under Printzenskolds jernhaarde Herredømme. 
Da Bornholmerne saa endelig, pinte og plagede 
til det yderste, opmandede sig [og tilbageerobrede 
deres 0, saa var der vel almindelig Glæde over det 
lykkelige Udfald, men der var usle Tider og Til
stande, og en halv Snes Aar senere vare disse 
næsten fortvivlede. Uaar og Misvækst kom til, 
og til sine Tider var der næsten Hungersnød paa 
Øen. Der blev omkring ved Aaret 1670 af Ras
mus Pedersen Raufn, Degn ved Aakirke, forfattet 
en meget udførlig Beskrivelse over Bornholm og 
Forholdene paa denne 0. Dette Skrift blev des
værre aldrig trykt, men indsendtes 1671 til Kon
gen, nærmest vel for at bevæge ham til at komme 
den betrængte 0 til Hjælp, hvilket ogsaa skete paa 
flere Maader. Det opbevares i det store Kongl. 
Bibliothek i tre enslydende Eksemplarer og giver 
et godt Indblik i, hvor stor Nøden var. Enkelte 
Uddrag af det nævnte Skrift, som helt igennem 
bærer Præg af Sandruhed, ville bedst vise dette.
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„(Dm Tintercn (670, fom par meget gruelig 
og forfærdelig for Ulenneffer og Dyr, døde mange Dvr1) 
de laa mange Steder døde i den dybe Sne ned 20 
Styffer tilfammen og flere uanfet, at der blev nof 
nedhugget ©rene af Cræernc udi Sfovene til deres 
(Ernæring. Samme Tinter døde mange £}efter, f)op< 
per og Krøg for Bønderne, ttji fyer manglede (foder, 
faa tyver Uland maatte tage halmtaget af. Syrene2) 
døde alligevel i £)obetal."

„1670 var tyer paa Sandet en førgelig fjøft fordi 
der par ingen Segn falden den ganffe Sommer faa 
at alting par paa Ularfen borttyrfet») £jøet par ringe 
men Kornet faft ringere. 3ngen mindes faa ftor 
(Elendighed og tyt fer ud til en ynfelig Undergang 
hvis ©ud og Kongl. Ulayeftet pil iffe oper os fig 
forbarme."

„3 Sept. famme Kar bien alle Bøndernes £a< 
der overfete tyvad Korn og f)ø derudi par typert fte&t 
Da fandtes der iffe tyos nogen Uland, at tyan videre 
funde l?jælpc fig eller fine end til 3U^ fommer.

„(7de (Dftober anfom en Kgl. Commisfion for 
at underføge Sandets bedrøvelige Oftand, de ftcevnede 
mange Ulænd af alle Stænder til Kønne for at give

Ved. Dyr forstaas lier ikke Husdyr, men Vildt, Hjorte 
og Kaadyr, af hvilke der i de Tider levede mange paa 
Øen.

2) Hvad her menes er ikke rigtig klart, rimeligvis menes 
her Husdyr.

3) Haandskrittets Stavemaade.
1*
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(Oplysninger. De fore bort Uovbr. efter at have 
lovet alle Eing vel. 3 (Dftober og førft i Uovbr. 
en gruelig Storm meft Ijver Pag, fom gjorde megen 
SFade tilføs, ifcer under Slefiuge."

„1671. Paa dette arme ringe Sand var en 
bedrøvelig tiid, fjunger og (Elendighed faft for alle 
folf, den ene fmtde ei lyjcelpe den anden, reyfte da 
fra Sandet til Eyfflaud og Panmarf nogle fOO ZTlen- 
nifdjer at de deres arme Sevnet ey ydermere funde 
frifte, fandtes imidlertid nogle Ulcend døde paa Ular^ 
fen af fjunger, Svalt1) og froft faafont d. 23. Ularh 
en Preng paa Uyefirfes Kirfegaard og den 7. Kpril 
en Uland udi Poelsdjer Sogn paa Klveyen. fjefter,- 
fjopper, CDyen, Kjør ja Qvægct meftendelen faft for 
hver mand uddøde alle, faa det udi Sandhed maa 
figes, at maafd)ee tyt paa Sandet aldrig haver vævet 
faa ftor en Elendigt? fom nu, l?ec et intet at eede 
eller driffe, her er intet at faa udi 30t^eit om man 
end den Pyrfe funde, fordi Ereaturene, Krbejdet ffulde 
drive, ere bortdøde af fjunger og anden grufom 
fyge, de ere med bievne betagne, og endnu daglig be* 
tages, faa ©ud naadelig fig herovre forbarme.“

„3« Kpril fom dog h^ oed 8 Sfibe. Komme 
med Kug, Syg, Utalt og Erter paa adffillige Sandet 
haver ^olfet til Undfcetning. men det gemene fold?, 
af Udgifter og anden Sefvcerlighed tilfuld forarmede 
finge der lidet eller intet af, ©ud er deres UTenne* 
fdjehjelp i denne h®ynødtrcengende Eiid."

Svalt = Sult.
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„167 V 50te Udi denne Ulaaned (Ulai) tjans 
Kongl. Ulayeftet vores Ulier" Urve I}erre og Hon
ning os fanttlige fine Ijøybetrcengte underfaatter, ©qft 
lige og verdslige Borger og Sonder fjer paa Sandet 
nogle ^undrede Onder Byg at faaes i 3orden og 
nogle tjundredc Onder Byg til Sivsopfjold forfende 
at vi iffe plat og aldeles ffulde udblive eller afl^un 
gersnod omfomnte, Ijvorfor herrens fjellige Uafn være 
lovet evindelig og tjans Kongl. Ulayeftet tjojprifet og 
berømmet faa længe Berden ftaar."

Disse af Degnen i Aakirkeby 1670 og 71 
nedskrevne Meddelelser om Forholdene paa Øen 
i den Tid, han selv levede, tale tydelig nok om 
den Armod. Nød og Elendighed, som dengang 
herskede over hele Øen. Der er imidlertid ogsaa 
andre Kilder, af hvilke man kan hente paalidelige 
Oplysninger desangaaende. En saadan Kilde 
er en Rapport til hans Kongl. Majestæt, Christian 
den 5te, indsendt af Landsdommer Mathias Rasch 
og Christian Maccabæus, ifl. Kongl. Ordre af 13. 
Juli 1682. Disse to vare nemlig af Kongen ud
nævnte til at rejse rundt paa Øen og undersøge 
Forholdene for derefter at give Rapport „Unlangende 
i Ijvad Oftand de Ijavde fundet Sandet Bornljolm 
faavel i ijenfeende til dets Kjebftæder fom 3<*degods, 
Sfove etc." De overlevede deres d. 20. Marts 1683 da
terede Rapport, „da Cfjriftian ©edde fra Umt< 
mandffabet blet) forlevet1) og (Dbrifter Bendiy von

1) fritaget.
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fnatten tgcn conbitueret fom (Dber (Eommanbant og 
2lmbtmanb paa £anbet."

Den 24de August 1682 holdt de to Herrer et 
Møde i Rønne med den afgaaede Amtmand Chri
stian Gedde, som overleverede dem en hel Del 
Dokumenter etc. fra Tiden fra 1677 til lidt ind i 
1682.

De begyndte derefter deres Undersøgelse paa 
Hammershus og gave allerførst en Skildring af 
Slottets Brøstfældighed og en Fortegnelse af Inven
tariet paa Slottet. Skildringen viser, at Slottet 
har været i en ynkelig Forfatning, og at der inden 
Døre har set yderst fattigt ud. Inventarielisten 
ser saaledes ud:

(En flet ^yrrefeng.
(En ubtreef ^fyrre Dito.
<£t lidet ^yrre Borb.
<£t anbet libet ^fyrre Sorb.
Sej- 3ern Kaffelovne.
(En bjeftemølle fom fan bruges.
(Et gammelt ^yrreffab meb to Døre for.
(Et ^yrreborb.
(En ^yrrebcenf meb to jobber.
tTo gamle ubrugelige Brøgger Rar å 5 O.
|5O nye tEagften.
200 Bønne 2?agften.
(£n Bmbolt.

Det var hele Inventariet paa Hammershus 1682.
Der gives derefter en Udsigt over Krigsmateri

ellet paa Slottet og omkring paa Kysterne, men
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da Beretningen herom ikke vedkommer denne Af
handling, berøres den ikke her. Vigtigere er den 
der efter følgende store Beretning om Forholdene 
paa Landet, som derfor gengives omtrent ordret.

Øfter £aurfdjer Sogn.

Udi betle Sogn befindes 49 3ordeegne ©aarbe1), 
deraf ere øde og forarmede formedelft ©aardenes 
ringtjedsfdjyld 8 ©aarbe nemlig den 25de 33. 34- 55 
36. 44. 45. 46. tjvoraf ©ders Kongl. Ulayeftet ingen 
Sandgtlde, ©gt eller Knegts»penge fand befomme, 
men Pmtsffriveren bør at fe derfjen at tjan ©ontrb 
butionerne befomme. XZof findes udi famme Sogn 
tvaarneds ©aards 2{, fjuoraf er øde og faa godt fom 
ubygde 5 nemlig den ffie 4de 20de Ute og Ude, 
fjaver famme beffaffenljeb med landgilden og ©ontri* 
butiønerne, fom med de 3ord=egne Uøndergaarde. 
Der findes i famme Sogn 4 Udbygger f}ufe fyvoraf 
efter Parringernes Oftand befommes £anb=gilbe, men 
fomme Parringer intet.

©Uers ftaar i 3orde»bogen ffreven: Ujørn Puder* 
fen ©t fjuus. (Dm dette fjus Ijave vi os faa vidt 
muligt informeret, men funde det ej opfpørge, der» 
for ©ders Kongl. Ulayeftet deraf ej tjeller befommer 
nogen landgilde eller Contribution.

3 bemeldte Sogn findes ^tfdjerleyet ©udium og

*) Jordeegne = Selvejer.
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Uleelfted faa forarmede og forringede at de ej funne 
formaa at betale deres fjalve landgilde, fom er en 
fjalf Onde Smør, den anden fjalve Onde Smør for- 
mene de, at være fri for.

Udi dend Sogn er beliggende een ©ders Kongl. 
Ulayeftets fjovedgaard, faldes Sensgaard, fom udi 
fin bygning er gandffe og i ©runden forfalden faa 
at om den iffe i tide bliver reparered da er at befrygte 
at ©aarden fom og udi Sædes 3ord er fjel ringe, 
ganfdje bliver øde. Sfouven, fom til denne ©aard 
befindes er ganfdje forljuggen og meften i ©rund øde.

O forbemeldte 3or^egne og Baarnegaarde be* 
findes og en Deel Sfouve, fom for lang tiid fiden 
ere meget forfjugne, enddog derudi ej befindes noget 
fynderligt Bygnings Onmer.

O en Bel eders fongi Ulayeftets Baarnede ©aarder 
befindes og en Beel Sfouve, fom for lang tiid fiden 
ere meget forljugne, enddog der udi ei befindes noget 
fynderlig Bygnings Onmer. Ulen Ijuis ringe der 
endnu befindes er iffun Brendeved. Berfor vi paa 
Æders Kongl. Ulayeftets naadigfte befjag ei fjaver forud 
den cragtet derom videre fpecielt at indføre.

©fter iJlatie Sogn.

Udi Øfter Ularie Sogn befindes 80 3or& egnes 
©aarde Ijvoraf ere øde og forarmede 6 ©aarde nem
lig den J^de 17. 25. 33. 35. og 5lde Ijvoraf (Eders 
Kongl. Ulayeftet fjeller iffe nogen landgilde (Egt eller
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Rnegts penge befommer formebelft be ere alle meget 
øbe og ubi beres Sæbes J01'^ W (Ejenbomb meget ringe. 
Saa at ingen enten fulb eller fyalv £anbgilbe af ben* 
nem fan gives.

Saa finbes og ubi ben Sogn 25 fom for Daarne* 
ber ftaar anffreven. Deraf er 7, fom en ringe £anb* 
gilbe giver til (Ebers Rongl. Rlayeftet formebelft fju* 
fene ere meget ringe ligger en Deel af bennem unber 
anbre (Ebers Rongl. Blayeftets Daarnebe ©aarber, 
fom ftaar anffreven ubi ^orbebogen at ffulle være 
lobe 18. 19. 20. 21. 22. og 25., fyuikfye ei enten 
(Egt eller Rnegtspenge giver. Bf be øvrige 16, fom 
er (Ebers Rongl BTayeftets egne ©aarber er og 2be 
nemlig benb 5bie I3be Daarnebe famt bet 18beDaar* 
nebe i)uus fyuilcfyet er øbe uben nogen fynberlig byg* 
ning paa fom (Ebers Rongl. ZHayeftets formebelft 
©aarbenes og f)ufets ringfyebs fdjylb ei noget, enten 
Sanbgilbe, <Egt eller Rnegts Penge af befommer. O 
en beel af forbemelbte ^orbegne og Daarnebe ©aarbe 
befinbes og en beel Sfouve, men bog ej nogen fyvor 
ubi noget Bygnings flimmer at tale om er at faa 
anbet enb ganfdje (forfurnebe ?) fErceer til brenbfel. 
fEil (Ebers Rongl. ITlayeftets Daarnebe ©aarber erei 
nogen Sfouve vibere enb benb 17be Daarnebegaarb, 
fom falbes ©yllensgaarben, Ijvortil nogen Sfouv er, 
menes ei noget, fom ret fanb ereignes at vcere Byg* 
nings fEimmer formebelft ben for lang tiib fiben er 
meget fotfjuggen og be bebfte fErceer ber af bort* 
f omne.
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3bfdjer Soørt.

Udi 3bfdjer Sogn findes 36 3or^c9ne ©aarder 
deraf een ode og forarmede 5, fom ere den |6de, 
fjvildjen ©aard iaar er afbrendt, dend 2^de 25. 26. 
32. Ijvoraf ©ders Kongl. Ulayeftet ei nogen landgilde 
©gt eller Knegts Penge befommer. 3^em °S 25 ©ders 
Kongl. Ulayeftets Baarnedegaarder i dette Sogn Ijvoraf 
de 3 ere ganfdje ode og dend 23 Baarnedegaard fjaver 
vi os informeret om, men fand ei enten finde eller 
opfporge fjvor dend ©rund eller ©jendomb enten er 
eller fjaver været, derfor ©ders Kongl. Ulayeftet af 
disfe ©ders Kongl. Ulayeftets Baarnede ©aarder ei 
fjeller enten Sandgilde eller ©gt eller Knegts Penge 
befommer. Ulen for ©ontributionerne faar Umtsffri
veren at bortleje Ijuis ringe 3or& eller ©jendom til 
famme faa vel fom til andre ode ©aarder fom fjer 
paa ©ders Kongl. Ulayeftets Sand findes tilfjorer faa 
at ©ders Kongl. Ulayeftet ei nogen Slfbrcef udi ©om 
tributionerne tilfores.

findes og fjer i Sognet til de 30l'^gm ©aarder 
en Beel Sfouver fjvildje ere 3orbeiernes egne. ©if 
Baarnedernes findes og nogle frnaa Sfouver, men ei 
andet end til Brendfel faafom nogle gamle ©ger fjuildje 
ere forraadnede og for lang ©iid fiden fteufnede (ftu 
vede). Saa at i disfe eller i ©jendomb Sfoufvene ei 
noget Bygnings timmer er eller fan findes.
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Boelsdjer Sogn.

Udi Boelfctyer Sogn err 39 3orbegne ©aarder og 
(^ Taarneder typoraf err 5 30t&c3ne ©aarder og 
Bønder. Uemlig 2, (2, (3, 27, og 28de tyuiktye err 
øde og forarmede og ©ders Kongl. Ulayeftet et noget 
enten landgilde ©gt eller Knegts Penge af befommer 
err meget ringe udi deres ©icndomme. f)uis Sfouve 

font dog iffun er lidet tyer udi Sognet findes 
til de 3°r&e9nc/ faanel fom HI en 3)eel ©ders Kongl. 
Ulayeftets Taarnede ©aarder, er meget ringe og gatt^ 
fctye fortyuggen, fand og ey til andet tiene end til brcnd* 
fel, ntens ei er deraf noget godt ©roe til Bygnings
©immer at faa.

panischer Sogn.

Udi Paulfctyer Sogn er og 39 3or^c9ne ©aarder 
og (^ Taarneder, baade med de, fom par udlagde 
og de ©ders Kongl. Ulayeftet endnu ftg tyaver forben 
tyolden. Kf tyuilfe 39 3or^egne ©aarder err af 
de font yde deres Sandgilde til ©ders Kongl. Ulaye* 
ftet, fom er (2te, (6, (9, og 20, tyuiktye err øde uden 
nogen fynderlig tyuus eller bygning og typoraf ©ders 
Kongl. Ulayeftet ei nogen Sandgilde ©gt eller Knegts* 
penge befommer.
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findes ubi Paulfdjer Sogn 8 ©aatbe, fom er 
©jenbombs ©aarber jaf omffrevne 59 nemlig benb 
2(, 22, 25, 24, 25, 26, 27 og 28be Ijuildjc alle ligge 
ub mob Stranbfiben, bjvorub over beres bcbftc 3orb 
og ©jenbomb bliver overfløjet meb Sanb og forber- 
veb faa at umuligt er at be Sanbgilbe fanb betale 
for famme ber=s ©aarber ringtjebs fdjylb. ^inbes ei 
nogle Sfouve tjer i Sognet, enten til brenbfel eller 
bygnings Onmer.

persener Sogn.

f)erubi err 30 3orb=egne Bonber, famt 12 Paar* 
neber, baabe be, fom err ublagbe faavel fom be ©bers 
Kongl. Ulayeftet tilfører, af tjuildje benb 29be 3orb= 
egne Bonbe, faavel fom benb 6te Paarnebc, fom be® 
res Sanbgilbe til (Ebers Kongl. Ulayeftet ffulbe ybe, 
err øbe og forbervebe. Saa (Ebers Kongl. Ulayeftet 
af bennem ei noget enten Sanbgilbe ©gt eller Knegts 
Penge befommer, vibere enb (Eontributionerne. ^in= 
bes ellers ubi Persdjer Sogn ei nogen Sfouve, tjvor 
ubi er enten til Bygnings Onmer, be faa vel fom 
be i paulsdjer Sogn, fyuab be til beres ©aarbers re= 
paration eller anbet brenbeveb fdjal Ijave, maa be alt 
3 a Ulile fra afhente, fjuorubovet og for mange 
anbre flere tyngsler og (Egters fdjylb, fom be maa 
gøre, be i beres Heering bliver (og err) ganfdje øbe.
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Bad?er Sogn.

Ubi Badjer Sogn err 67 (Ebers Rongl. UTayeftets 
Unberfaatter 3or&'c3ne ©aarber. Der af er 10, fom 
err ganffc øbe, uben noget fjuus eller bygning paa 
©runben, fom er benb Ute, 16, 24, 25, 31, 53, 
54, 55, 56 og 58be Ijvoraf (Ebers Rongl. Ulayeftet 
(formebelft ©aarben ere faa ringe, at ingen fig paa 
bennem fanb føbe langt minbre nogen fanbgilbe af 
bennem ubrebe) ei noget enten £anbgilbe (Egt eller 
Rnegtspenge befommer vibere enb (Eontributionerne. 
3 lige Hiaabc err og ubi bette Sogn 25 Daarneber 
Ijvor til faa vel fom til be 3orb*cgnc ©aarber ei no* 
gen Sfouve vibere enb I?vis libet nogle faa funne fjave 
til brcenbfel, mens enten til Bygnings timmer i rin- 
geftc maaber befinbes. Ilbi fornævnte Badjer Sogn 
err 2be Ubbyggere og paa Bly te ©aarbs ©runben 
2be bo (ftaar ellers i 3orkcbogen 4re Ubbyggere paa 
bemelbte Ulyregaarb at ffulle vcere) Bf Ijvildje be 
2be, fom en Ijver ffulbe give 2 Punb Smør, ere 4 
Punb — ei noget, vcere fig fjuus, ©runb, eller (Ejen* 
bomb fanb finbes eller af os opfpørges. Derfor (Ebers 
Uiayeftct ci bisfe ^rre Punb Smør befommer.

Wefter SEHatie Sogn.

Ubi Weftcr Ularie Sogn err 68 (Ebers Rongl. 
UTayeftets Unberfaatters (Ejenbombs ©aarber, famt 
18 (Ebers Rongl. UTayeftets egnes Daarnebcr ©aar*
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der af tyviktye ©aarder er 7 ©jendombsgaardcr dend 
2de 5, 6, 25, 5^, og 39te og dend (ne ©ders Kongl. 
Ulayeftets egne Paarnede ganfctye og nceften ode for 
inedelft dens Sædes 3or& og tilliggende ©jendomb 
nu meget ringe, at ingen fig paa dennem fand 
nære; Derfor ©ders Kongl. Ulayeftet af disfe fore* 
ffrevne 7 kordegnes og een Paarnede ©aard ei dette 
aar befommer enten Sandgilde ©gt eller Knegtspenge. 
©il forbemeldte ©jendombs famt Paarnede ©aarde 
err ei tyeller nogen fynderlig Sfouve, fom til Byg* 
ningstimmer funde røre, videre end til brendfel, ttyi 
tyuis Sfouve, fom til ©ders Kongl. Ulayeftets Paar* 
neder err, err for lang tiid fiden ganfctye fortyuggen, 
faa ei nu videre err igen end en Deel gamle rodne £e* 
ger og Kufnboger, fom fand tiene til brændfel. —

Hylaurscätyer Sogn.

Udi Uylaursctyer Sogn err 35 3°td*egne Bønder* 
©aarde, tyvorudaf err 9 ©jendombsgaard^, nemlig den 
2den, 5, 4, 5, (4. 2(, 25, 26 og 29de ganfctye ode 
og forarmede, og formedelft ©aarderne er ganfctye ringe 
err paa de flefte tyverfen f)us eller bygning, Saa eders 
Kongl. Ulayeftet ei enten Sandgilde ©gt eller |Knegts 
Penge deraf fand befomme. (Dg ftaar tyart, at Kmt* 
ffriveren ©ontributionerne deraf befommer.

©il en deel ©jendombs ©aarder, der i Sognet err 
nogen Sfouv, tyvilfet dog iffun er fmaat Krat, nem* 
lig i}asfel, eller og nogle ynfelige gamle ©getrceer,
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fom ei err tjenlige til andet end brendfel, men til 
Baarnederne err flet ingen Sfouve fjvilfen ©ders Ulaye- 
ftet funde tilljore.

Xttubsdjer Sogn.

fjerudi err 30 Selvejer * Bonder*©aarder. Berud 
af err ganfdje ode og fomme forarmede 9 ©aarder, 
dend 6te 7, 10, 15, 22, 23, 25, 29 og 30te Ijvoraf 
fjans Kongl. Ulayeftet ei enten Sandgilde ©gt eller 
Knegts Penge fand befomme efterfom paa de flcefte 
af dennem err fjverfen Ijuus eller bygninger.

Somme er forarmede og fomme af disfe ode ©aar^ 
der ligge ved Strandfiden Ijvor Sand opflyver og for* 
derver Sædes jorden. Somme ere og udi fin ©jern 
domb faa ringe, at ingen fig paa dennem fand um 
derljolde. foruden disfe forffrevne er der 5 3ord egne 
©aarder, tjvilfe og uden noget fjuus eller Bygning 
err, mens Sandgilde, famt ©ontributionerne redis dog 
ud af en Beel Borgere udi Könne, Ijvilfe og er be* 
falet ©aardene igjen at opbygge og lade befeette. fjer 
err og udi dette Sogn, fom ©ders Kongl. Ulayeftet 
tiltjorer 8 Baarneder Ijvoraf de 5 nemlig 3, 5 og 7 
err ode med Ijvilfe det Ijaver lige Beffaffenfjed med 
Sandgilde, ©gt og Knegts^Penge fom med de oven 
ffrevne 3<^d*cgne ©aarder, ©il 3de af de Selvejer 
©aarder fjer udi Sognet befindes at være lidet Sfouv, 
fom vel ved Ulagt erljoldes, men dog ei udi dennem
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noget ©rce, font til bygningstræ er dygtig uden 
nogle fmaa Uiis ©ger famt nogle ynfe1) fmaa Pffer 
©il ©ders Kongl. Ulayeftets Paarnede ©aarder et 
flet ingen Sfouv i ringefte Uiaabe.

Uøcljer Søgn.

Udi Uødjer Sogn er 28 Sfatte bønder og Selv* 
ejere, Ijvoraf er 5 nemlig den 2de, 4 °9 7de fam «c 
ganfcfje øde og uden nogen fynderlig bygning eller 
fjuufe paa ©runden faa ©ders Kongl. Ulayeftet ei 
tyeller af dem (for deres meget ringheds Sfyld i 3ord 
og ©jendom) enten landgilde, ©gt eller Knegts»£>enge 
befommer. findes og udi dette Sogn Jf5 Paarnede 
©aardcr hvoraf er 2 nemlig den 2de og 3die ganfdje 
øde og forarmede faa at af dennem ei pellet noget, 
lige faa vel fom af de 3 3orb*egne ©aarde fan be* 
fommes.

©il nogle af de 3<>rd*egne famt af Paarnede ©aar* 
der err nogle Sfouve, fom vel er ved Ulagt folden, 
er dog ei noget fynderlig bygnings ©immer i nogen 
af dennem videre end font til brendfel.

©lemittbscfyev Søgn.

3 ©lemindsdjet Sogn findes 69 30tbegne bønder 
©aarde Ijvorudaf over Ijelften er øde og forarmede.

J) ynke -. enkelte.
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nemlig 31 ©aarbe, fom er ben 4be, 5, 7, 8, 10, 14 
16, 17, 18, 19, 21, 22. 25, 26, 27, 28, 30,51, 
32, 37, 58, 59, 40, 42, 45, 47, 51,52, 53, og 59be 
t?uilfc foreffrevne ©aarbe, be mefte beraf Ijaver i 
lang tiib ligget øbe og ligger enbnu øbe uben fjuus 
eller Bygning; ©en beel err ganbfdje forarmet bleven 
fiben be bisfe ©aarbe Ijave antaget; Quilte ©aarber 
err alle øbe og øbe bleven forbi be ligge veb ©bers 
Rongl. UTayeftets Dilbbaue ub mob Syngfiben, fjvor 
3orben fom til bennem er, er faa Ijibfig, at naar be 
noget Rorn i ben Saar bliver bet, førenb bet opfom* 
mer, ganbfdjc opbrcenbt, og Ijuis fom iffe opbrcenbes 
af fjeben opcebes af ©bers Rongl. UTayeftets Dilbt. 
Saa er og paa bisfe faavel fom anbre, lagt £anbgilbe 
fom langt overgaar nogen ©gns £anbgilbe Ijer paa 
£anbet; ,for tjuilfe (Dmftcenbigljebers ffylb ©aarbene 
ere bievne og enbnu bagligbags Bar efter anbet, bliver 
øbe. Oji ingen i Ijuor ftor ^rifjeb bennem enb gives 
tør fig unberftaa nogen af ovenffrevne ©aarber til 
bygning at antage; Saa ©bers Rongl. UTayeftet ei 
noget enten £anbgilbe, ©gt eller Rnegtspenge af 
bennem befommer. Bmtffriveren anvenber bog fin 
fliib at fjan ©ontributionerne af bennem fan befomme 
veb ©ngbonben at bortleje og ellers Ijuis mibbel Ijan ber* 
til bruger, og ubi bette Sogn 16 Daarneber, fom ©bers 
Rongl. UTayeftet tilfjører. ^uoraf 5 ere øbe, fom in* 
gen £anbgilbe ©gt eller Rnegtspenge fanb af befom* 
mes eller gives til ©bers Rongl. UTayeftet, fom er 
ben 2be, 12 og 15be Daarneber fom er lige beffaf* 
fenljeb meb fom meb ovenomrørte ©jenbombs ©aar*
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her* Staat og opffreven i ©bers Kongl. Ulayeftets 
3otbebog 2. ^uufe af tyuilfe et tyuus ffulbe ffylbe 2 punb 
Smor — er 4 Punb, men enbbog vi berom i Segnet 
flittig tyave inquireret og ellers af Sognemcenbcne berom 
labet os informere fan vi bog ei enten 3orMrun^ 
eller plats opfpørge eller finbc tyuor famme 2bc ftuufe 
ffulbe tyave ftanbet eller været; Saa ©bers Kongl. 
Ulayeftet berfor bisfe ^re Punb Smør ei befomme. 
©Uers er ubi Sognet til 5 a 4 3or&eierc og til 2 
Paarneber nogen Sfou tyuilfet bog er iffun libet og 
meget fortyuggen for lang Hib fiben; Saa berubi ei er 
anbet enb til breubfel faavel ubi Selv ©jernes fom 
Paarnebe ©aarbenes Sfouve, mens ei noget til byg* 
nings timmer ubi ringefte maaber. 3 bette Sogn 
finbes een Kongl. Ulayeftet tiltyørenbe ©aarb Semb* 
legaarb, fom Kitmefter Weftertvalb, efter Kongl. Ulaye* 
ftets aUernaabigfte tiUabelfe tyaver beboet og enbnu 
beboer. Denne ©aarb er ganfctye forfalben og brøft* 
fcelbig faa og Sfouvene meget til upligt fortyuggen.

Kybfctyer Sogn.

i}er ubi Kybfctyer Sogn er 48 ©jenbombs og 8 
Paarnebe ©aarber, tyvor af be 7 ©bers Ulayeftet tiltyø* 
rer. Kf be Selveiergaarbe er ber tyuilfe er øbe og 
meften forarmebe nemlig ben ^be 5, (O, ((, (2, (6,
(7, 23, 2% 25, 50, 38, og ^7be fom ©bers Kongl. 
Ulayeftet ei nogen Sanbgilbe ©gt eUer Knegts Penge 
af befomme formcbelft be er ganfctye øbe og forar*
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mede for den ftore Sandgildes ffyld fom paa deres 
©aarder er fat, desuden er de bienen gandfdjc udffat* 
tedc og fan naeppe ©ontributionerne af ©aardene be 
tale. 2lf den 16de ©aard fom alle tider fjaver lig 
get under Slottets avling befommes ei enten ©ontri* 
butioner Sandgilde eller ©gt eller Knegts Penge. >

3 dette Sogn er ei nogen fynderlig Sfou videre 
end til een Selveiergd og den ene Baarnedegaard fom 
©olderen fjer paa Sandet af ©ders Kongl. Ulayeftet 
allernaadigft er forundt, tjvortil er en liden temmelig 
god Sfou, men til Selv ©ier ©aards Sfouven er ei 
andet videre end til brendfel at befomme.

©elsker Soøtt.

fjer udi er 55 3orbegne ©aarder deraf de JJ cr 
forarmede og neften ode nemlig den lfte, 2, 6, JO 
19, 20, 25, 29, J8, 52 og 3^te formedelft ©aardene 
er meget ringe udi deres ©jendomsevne og af den* 
nem gaar faa ftor Sandgilde derud over Ulcendene 
fom paa disfe ©aarder fjaver boed, og de fom endnu 
paa fomme af dennem boer ere bievne ganfdje for* 
armede og fattige; Saa ©ders Kongl. Ulayeftet af 
dennem ei enten Sandgilde ©gt eller Knegts Penge 
videre end ©ontributionerne befommer. Udi dette 
Sogn er og 6 Baarneder og Kirfeboliger fjuilfe ©ders 
Ulayeftet tilfjorer fjuortil er vel en deel Sfouve men

2*
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berubi ingen ©rceer, fom til Bygnings timmer Fanb 
tiene vibere enb afftivebe gamle ©ger, Ijuilfe ei anbet 
enb til brenbfel ere gavnlige.

©il be Selveier ©aarber ere Sfoue, mens ei an* 
bet enb Sirf, fjasfel og gamle ©ger, fjuilfe ei Ijeller 
til anbet er tienlige enb til brenbfel.

Bø Søgn.

Dette Sogn er 25 3orbegne Bonber ubi Ijuoraf 
er forarmebe \2, nemlig Ifte, 6, 3 U, 14, 16, 19, 
20, 21, 22, 26 og 27be, tjuilfe alle er obe og forar* 
mebe, Saa ©bers Rongl. UTayeftet af bennem ei 
enten £anbgilbe ©gt eller Rnegts Penge befommer, 
formebelft ©aarbene meftenbels ligger ub veb £iung* 
fiben og Ijar bet meb bem.lige beffaffenljeb fom meb 
be obe ©aarber ubi ©lemminbfdjer Sogn. Ubi Bo 
Sogn er og 9 Daarnebe ©aarber, Ijuorubaf er 2be 
nemlig ben 2ben og 8be ganbfdje og meften obe, Saa 
af bennem ei Ijeller nogen £anbgilbe ©gt eller Rnegts 
Penge, vibere enb ©ontributionerne befommes, ©fter* 
fom be begge i lang tiib Ijaver ligget obe, forenb be 
nu er «bleven befatte af 2be UTcenb, fom bennem til 
bygning Ijaver antaget, berfor be bennem er fri for* 
unbte efter ©bers Rongl. UTayeftets allernaabigfte 
^ororbning. ©Uers baabe til 3o*begne og Daarnebe 
©aarbe i bette Sogn finbes en ftor beel Sfouve Ijuil*
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fet alt dog er fmaat faa fom Birf og fjasfel mens 
ei noget ©rce til Bygnings timmer enten i ©ders 
Kongelig Ulayeftets Baarneder eller de kordegnes 
©aarder.

Bjøfcftæderne angaaendc

Kjøbftcederne angaaenbe da er fjer ontfring ved 
Søfanten beliggende ^re nemlig Kønne, Hej-øe, Sva* 
nidje og fjasle foruden et Birf faldes Ullinge og 
Sandvig, fjuor udi over alt 3ndbyggerne er fjeel fat* 
tige og gandfdje ringe ja faa godt fom ingen Heering 
Ijaver eller fjandel bruge, uden en ringe ting med 
Barer for Barer fom er en deel aarfage til Sandfens 
fattigdom, at ingen penge er i landet. Samme be* 
ffaffenfjed fjaver det og med en liden Sand*Kjøbftad 
liggende mit i Sandet fjuor til ingen 3ndfetyling eller 
revier opgaaer, Ijuorudover deres fattigdom er desto 
ftørre ifcer da alle fiden 2tnno J678 fjave efter Kongl. 
Ulayeftets allernaadigfte paabud ©ontributionerne dob* 
belt udregnet, da dog Bonde Standen Knno J68O nød 
aller allernaadigft afflag og forlindring paa fjalve 
©ontributionerne — det er til allernaadigfte betcenf* 
ning underdanigft.
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Af foranstaaende Rapport vil det ses, at der 
i det her skildrede Tidsrum henlaa omkring ved 
’/s af Øens samtlige Gaarde enten helt eller del
vis øde. Af Bygninger var der paa disse Gaarde 
kun nedfaldne Rester eller i bedste Fald en ussel 
Beboelseslejlighed og elendige Udbygninger, som 
Storm og Uvejr tildels havde ødelagt. Om at 
reparere dem eller vedligeholde dem var der slet 
ikke Tale; man havde ikke Raad dertil, ja det var 
simpelthen umuligt for Bønder paa saadanne 
Gaarde at betale for Bygningsmaterialier eller for 
Arbejdsløn til Haandværkerne. Reparationerne 
indskrænkede sig derfor til, hvad man selv kunde 
udføre; men forarmede, af Nød og Elendighed for
kuede, Folk udrette ikke meget af den Slags. — 
Selv større og bedre, samt begunstigede, Ejendomme 
som Simblegaard skildres som værende i en ussel 
Tilstand, baade hvad Bygninger og Jorder angik. 
Som Følge af denne Armod beklagede man sig 
overalt over Skatterne, og alle Indberetninger gaa 
ud paa, at en stor Del af disse aldeles ikke kunde 
faas. Der var mange Slags Skatter, større og 
mindre; de vigtigste vare:

1. Contribu tionerne.
2. Landgilde og Jordebogsskat.
3. Egt-Penge.
4. Knægts-Penge.

De to sidste Slags vare kun en Ubetydelighed; 
de ydedes imidlertid i rede Penge, men af dem 
havde mange Bønder yderst faa eller slet ingen.
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Contributionerne, Landgilde og Jordebogsskat varø 
de tungeste Byrder.

Contribution var Hartkornsskat, og denne var, 
ved allernaadigst „Bevilling“ af 19de October 
1650 fastsat til 2 Mark aarlig af hver Tønde 
Hartkorn. I tidligere Tid var der givet dobbelt 
saa meget og mere. Denne Skat blev paa Born
holm almindelig kaldet „Kvartalskat“, fordi den 
skulde betales i den 1ste Maaned af hvert Kvar
tal. Skatten blev opkrævet til Amtsstuen ved visse 
Lægdsmænd i hvert Sogn. Restancer inddreves 
ved militær Execution. Endog Kjøbstæderne raaatte 
betale denne Skat, som for hver af dem var an
sat til et samlet Beløb. Samtlige Kjøbstæders 
Skat paa Bornholm blev 1683 fastsat til 386 Rdlr. 
Denne Skat var siden Krigen 1678 (den skaanske 
Krig) bleven forhøjet til det dobbelte overalt paa 
Landet. Skatten beløb sig for Boyden (o: Land
sognene) alene til 2652 Rdlr. 5 Mark 8 Skilling. 
Hartkornet udgjorde dengang 7958 Tønder 4 Skjep- 
per (deri indberegnet Byerne Allinge, Sandvig, 
Gudhiera, Melsted, Listed og Arnager).

Landgilde var ifølge Amtmand Urnes Medde
lelser det samme som Kornskatter, disse skulde 
ydes „in natura“, og det tillodes ikke at betale 
Penge derfor.

Ved Siden af Landgilde havde man Jorde- 
bogsskatterne, som ifølge Jordebogen af 16. Juli 
1696 først blev ydet „in natura“, senere dels i 
Penge, dels „in natura“.
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Jordebogsskatter bestode ifølge Urnes Medde
lelser i mange forskellige Ting: Sæd og Natura
lier, saasom Smør, Flæsk, Kjød, Faar, Lam, Gjæs 
Høns og Brændsel m. m.

Ægt-Penge var 2 Rdlr. af alle Gaarde, som 
vare pligtige at yde Kjørsel eller Ægter — dog 
vare disse 2 Rdlr. kun Halvparten, den anden 
Halvpart ydedes io uatura ved at gøre Ægter.

Hvad Knægts-Penge egentlig betyder er ikke 
let at faa oplyst. Knægts-Pengene udgiorde for 
de fleste Selvej er gaarde 1 Mark 11 Skilling, for 
nogle andre 1 Mark 15 Skilling aarlig. For de 
Vornedegaarde, som svarede Knægts Penge, var 
det 1 Mark 6 Skilling aarlig. Denne Afgift er 
meget gammel. Urne meddeler, at Bønderne efter 
gammel Sigende foregive, at det var til Sfarpretteren 
eller ^eftermanden; de tyavde derfor adffillige (Sange 
imobftaaet og givet Knføgning ej at betale de for 
Sfarpretteren eller UTeftermandeu tyver ©aard paa* 
lagde Sfilling aarlig. Det har dog næppe været 
Mestermandspenge. Navnet maa have en anden 
Oprindelse.

Foruden ovennævnte Skatter og Afgifter var 
der mange andre, som dog ikke hvilede paa alle 
Gaarde, men kun paa nogle. Der var „Nehegeld“, 
det vil sige Sypengei), Spindepenge, Brødbagnings
penge o. fl. Urne meddeler i sin Beretning en

*) Nehe-Geld skulde bl. a. betales af Nørregaard, 1ste 
Vdg, i Ibsker — se Jordebogen af 1696.
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Liste over de Skatter og Byrder, som hvilede paa 
Bønderne:

1. Matricelskat eller Contribution. ogsaa kaldet 
Kvartalskat.

2. Jordebogsskat.
3. Andre Afgifter, som ej vare indførte i 

Jordebogen. Disse bestod i Tiende af af
tærsket Sæd til Præsterne og Kirkerne. 
Kongen fik ingen Tiende. Sognefolkene 
skulde selv holde Kirkerne istand. Til Præ
sterne betaltes desuden Lam og Gaas, samt 
Paaskerettighed, som bestod i et godt Rug
brød å 16 og en Snes Æg.

4. Degnen fik halv saa meget i Paaskerettighed, 
samt somme Steder en saltet Lammebringe.

5. Kornskjeppe til Degnen.
6. Do. til Herredsfogden.
7. Smørtræpenge til Amtsstuen.
8. Ægter, Forspand og fri Embedsbefordring 

til „Kongl. Mayestets“ Tjeneste udi Civil og 
Militair.

9. Ægter til Kirken.
10. Kirkegaardsgjærders Vedligeholdelse.
11. Veje og Broer at vedligeholde.
12. Skandser at vedligeholde.
13. Fæstepenge af en Del Gaarde.
14. Kjendelsespenge (5 Rdlr.).
15. Bønderne vare pligtige at være Stokkemænd, 

Grænseskjels-Mænd. Rodemestre og Lægds-
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mænd, samt endelig Skove Pile og Gjerdes 
Skønningsmænd.

16. Umyndiges og Kirkers Værger.
17. Skov-Udvisnings og Skiftes Vurderingsmænd.
18. Sandemænd.
19. Skarpretter- eller Mestermandspenge 4 Skilling.

Derefter staar der i Urnes Beretning en Del
andre Bemærkninger, ialt 19 Punkter. Under 
Punkt 2 meddeles: Nye Skatter og Paalæg er 
Bornholm gierne befriet for, f. Eks. Kopskat, 
Krigsstyr, Familie- eller Formue-Skat.

Under Punkt 4: Kornskatter eller Landgilde 
ydes in natura og tillades ej at betale Penge 
derfor.

Der var desuden en Afgift, som kaldtes Tey er. 
Urne vidste ikke bestemt, hvad Ordet betød, men 
han mente at -have læst i Jordebogen eller et 
andet Sted, at derved forstaas 1 Gaas og en 
Tønde Havre. — for en Part 1 Mark og for den 
anden 4 Mark, tilsammen 5 Mark.

Det fremgaar af foranstaaende Meddelelser, 
at Byrderne vare mange. Kom saa her til, at 
Indtægterne af de Næringsveje, som fandtes paa 
Landet, saavelsom i Byerne, vare yderst smaa, 
samt, at der overalt var en saadan Pengemangel, 
at Handel ofte kun kunde ske ved at bytte Varer 
for Varer, saa er det ikke at undres over, at 
Folket var forarmet.

Sammenlignes de Priser, man havde for Heste 
og andre Husdyr, samt for Sæd, Smør etc. med
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Nutidens Priser, saa er der en uhyre Forskel. 
Gamle Skiftebreve og Vurderingsforordninger for 
Ejendomme give gode Oplysninger desangaaende. *

Forarmelsen i det 17de Aarhundrede vedvarede 
langt ind i det næste, men i det 18de Aarhun
dredes sidste Halvdel var der indtraadt en stor 
Forandring til det bedre. Omkring ved Aaret 
1780, lidt før og lidt senere, peger alt hen paa 
at der endog adskillige Steder har været Velstand.



II

De bornholmske Byer
i svundne Dage.

RØNNE

Byen Rønne beretter Rasmus Petersen Raufn 
v i Aaret 1671 følgende: Der skal være 
Vished for, at Rønne tidligere har ligget et 
andet Sted, nemlig oppe „ved Kiltvejen under . . .
. . ..?) Sogn effen for Peber Hielfen Udbygger ubi 
Syngen2), tjuor endnu er at fee Ijuor beres Kcetterting8) 
er Ijolbet ubi bee bage af bee ftore ftene, font ubi en 
omfrettj ere der Ijenfatte." 1600 stod Byen, hvor 
den nu staar, men Raufn skriver 1670, at det

0 Navnet ulæseligt, formodentlig Knudsker.
2) Lyngen strakte sig dengang langt længere ned mod 

. Stranden til.
3) Dette Sted kendes ikke mere.



r \
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er nu paa det 4be f}unbrebe Kar fiben, at Byen 
blev flyttet fra bet Steb tyuor ben for ftob til bet 
Steb neb favnen, tyuor ben nu ((670) ftaar.

Om Rønne hedder det endvidere!
Ubi famme Kjobftab er tyolbet en gob og ctyri* 

ftelig politie, men ofte af oprørsctye £?ofueber for* 
ftyrret. Der tyafuer gemeenlig næret 2 Borgmeftere 
6 Kaabmcenb, en Byfogeb een Byens Kæmner een 
Kirctyetnerge og ellers Byens Øfrigtyeb ber faanelfom 
gemeene Borgerffab nu neb 200 Htanb ftercty, tyolber 
fig fom fom bet Kett Kjøbftabs^olcty tvell egner og 
anftaar. ..... Karfens grebe aftager, Quæget 
bortbøer, ^fisctyeriet alletnegne om £anbet flaar feyl, 
in fumma tyer er faa gobt fom ingen Heering mere 
for f?aanben, men £attb og (folety meft forarmet uben 
©ub pil naabeligen forbarme fig ofuer betle (fold? og 
Kongen naabigft vil betnife bet fin Haabe til Sctyat* 
ternis ^forlinbring eller Kftnenbelfe ellers ingen (for* 
tyaafninger er til (forbebring.

Om Havnen hedder det:
Der er en liben Sctyibs*f}afn for Byen, nyttelig for 

fmaa Sctyibe*Kum, er tnel ubi bisfe forrige ©iber 
blefuen af fremfarne Konger meb Sultnerfe ©råer 
fortyjulpet, bog ber tyafuer næret ubi tvegen, at tver* 
etyet iffe er blefuet fulbbrefuet.

At der trods den herskende Fattigdom i det 
17de Aarhundrede dog har været enkelte Rigmænd, 
hvis Huse endog har været rigt udstyret med 
Sølvsager, fremgaar af et Skiftebrev fra 1684 efter
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en Tolder over Landet ved Navn Mads Olsen, soin 
ved sin. Død efterlod sig:
1 Sølvkande med den salig Mands Navn og Vaa- 

ben. den vog 102 Lod 
å 3 Mk. .... 51 Sldr, „ M. „ j).

1 do. vog 101 Lod. . . . 50 — 3 — „—
1 Sølvdreven Skaal vog 39l/a Lod 19 — 1 — 8 —
1 lidet Sølvbæger vog 5 Lod .2 — 3 — „—
12 Sølvsker vog 5 Lod å 3 M. 33 — 1 — 8 —
Af Penge efterlod han sig . 738 — „ — „ —

Fra Aaret 1764, altsaa omtrent 100 Aar senere, 
haves en Beretning om Rønne og Forholdene i 
denne By, forfattet af Byfoged Selmer*). Ifølge 
denne Beretning havde Rønne (1764) 30 Jagter 
og Gallioter, de sejlede med Ladninger under 
kyndige Udløbs-Rjenderes2) Førelse. Byen havde 
en Del fortræffelige Skibstømmermænd, som selv 
byggede deres Gallioter. Fremmede Skibe, som 
led Skibbrud, engelske Brigge og hollandske Gal
lioter indførtes i Havnen og bleve fuldstændigen 
igen istandsatte. Der var dengang i Rønne 70 
Gader og Stræder, som alle vare navngivne og Nr. 
paa Husene, 4 Veirmøller norden for Byen og en 
stor hollandsk Grynmølle sydlig for Byen. I Byen 
fandtes 4 Damme, hvor Indvaanerne vandede deres 
Heste og Kvæg. Byen var inddelt i 4 Kvarterer:

*) findes i Urnes : Samling af adskilligt Antegnelsesvær
digt angaaende Bornholm Side 75. (Ny Kongl. Samling 
726 4 i det store Kongl. Bibliothek.)

2) Lodsers.
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Sønder-, Øster-, Vester- og Nørre-Kvarter. Bor
gerskabet var delt i 2 Compagnier, som havde hver 
sin Captajn, Løjtnant, Fændrich, Underofficerer, 
Mynsterskriver og Vice-Corporaler. Hvert Cora- 
pagni havde sin Fane. Disse 2 Compagnier bestode 
af „unge og gamle“, omtrent 150 Mand iberegnede 
dem, som sejlede baade inden og udenlands.

Af disse holdt 4 Mand daglig Vagt i Borger
vagten, som laa ved Stranden. Byen var aaben, 
uden Porte, der var endnu Levninger af en Slags 
Volde og Grave, som have været her i Kong Chri- 
tian den 5tes Tid, men kom ej til Fuldk snomenhed.

Der var en Kirke med et antikt, spidst Taarn, 
liggende paa en høj Bakke, sønden i Byen, ikke 
langt fra Søen. I Rønne var der en Sognepræst, 
som ogsaa var Præst i sKnudsker. Præsten var 
tillige Landsprovst og havde i Rønne fri Bolig, 
som Kirken og Byen holdt vedlige. Foruden Of
fer havde han af Byen istedetfor Tiende Præste- 
penge, aarlig omtrent 100 Rdlr. eller mere, hvoraf 
de residerende Capelianer fik aarlig 20 Rdlr. Af 
alt andet, som for Barnedaab, Kirkegangskone. 
Bryllupper etc. fik Cappellanen en 4de Del. F. Ex. 
„naar en Kone holder hendes Kirkegang, eller 
Lig begraves gives ordenligvis som en Takst 20 
Skilling, deraf faar Capellanen 5 Skilling1).

Der prædikedes til Aftensang og Højmesse hver 
Søndag, Sognepræsten prædikede stedse til Højmesse,

l) Byfoged S elmers Beretning
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Capelianen til Aftensang, dog prædikede Sogne
præsten ogsaa hver anden Søndag i Knudsker. 
Der var i Rønne en Latinskole, hvortil der var 
en Rektor, som tillige var Degn ved Kirken, men 
han holdt en Hører, som forrettede Chordegne- 
Tjenesten for ham; han (Rektoren) fik „fri Huus 
det er at sige 25 Rdlr. aarlig i Husleje“

Der var ogsaa en Klokker, som fik foruden 
Offer til Løn af Kirken 13 Rdl., og saa var der 
en Organist, som spillede paa et Positiv1); han 
fik 40 Rdlr. aarlig.

Baar der begynder at ringes med Rlofferne fil 
£)øtmesfe og fredags Prcedifen, bliver fra Sfolen 
udfendt en Discipel, fom ombcerer og ringer med en 
Rloffe der faldes „PrimRloffen" omfring igennem By* 
ens ©ader fil Ijenimod at det ringer tilfammen, og 
faar derfor af SFolens 3ndtcegter 2 Bdrl aarlig og 
fri Sfole. Beftoren faar efter Rongl. ©illadelfe af 
Ijvert £jus og ©aard Ijerudi Bønne fom faldes Sfole 
mefter*penge, dette er det, fom fræves tvende ©ange 
om Baret, nemlig paaffe og UTiffelsdag fom udgør 
af fjvert f)us 4 Sfilling Ijvert Bar.

Byen havde 450 Familier og udgjorde med Mi- 
litaire og Civile store og smaa af begge Kjøn 
2000 Mennesker. Der boldtes hverken Marked 
eller Torv, og deraf fulgte, at Indvaanerne maatte 
føge deres fornødne „Sevneds Darer" fjos Bønderne,

*) Allerede Rasmus Petersen Raufn omtaler 1670 det 
nævnte Positiv; det blev opsat 9. Sept. J 638 ziirlig formalet.
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fom bels fcette bet faa tjøjt fom be ril foruben ben 
ene Borger orerbyber ben anben, bels affeette bet 
meft Ijos Kjøbmcenbene, fom Ijar igen be Barer, Bon* 
ben berører faa at bem fom ingen fjanbel brire er meft 
forlegne og fer fig nøbt til i ©ibe at aeeorbere meb 
Bonben og af Ijam at betinge fig fin Binterføbe af 
©ffen, £am, ©rife etc. om Ijanb iffe ril fomme i 
ftor ^orlegenfjeb.1)

Der opbevares i det store Kgl. Bibliothek 
blandt andre gamle Dokumenter en haandskreven 
„Anonymie relation“ om Bornholm uden Aarstal og 
Dato. I dette Skrift findes et Kort2) over Rønne 
Havn. Dette Kort passer ret godt ril de af Raufn og 
Urne givne Beskrivelser over Havnen og Byen. 
Man ser Byen med Kirken paa Bakken, liggende 
ovenfor en lille Bugt. I denne er der i den vest
lige Side en lille bitte Havn, begrænset af en 
eneste virkelig Mole og en Antydning til en anden, 
formodentlig den modsatte Mole, som vistnok har 
bestaaet af en Række saramendyngede Sten. Saa 
vidt vides, fandtes Rester af denne primitive Mole 
i Sommeren I896. Ved Siden af denne lille Havn,

1) Byfoged Selmers Beretning.
2) Kortet er tegnet 1676—78. Skriftet, i hvilket det fin

des, cr forfattet og Kortet tegnet efter Kongl. Maye
stets Amtmand Thomas Finkes Befaling.
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lig© neden for Kirken, staar paa Kortet skrevet i 
en Bue langs med Strandkanten: ^fisctyer^baabers 
t)afne, og lidt længere ude staar: „3udre Keyb" ; til 
begge Sider ses Tegninger paaskrevne: „Synder 
rif", „Horder rif".

Raufn skriver et Sted, at „Rønde“ (Rønne) 
ogsaa kaldtes Kende faa faldet af 5 Kender, der 
oufen ned fra af Htarfen og Sandet falde løbende 
igennem Byen paa 3 (Drtcr neden udi Stranden.

Anno 1600 er Rønne Kirkespir opsat.

HASLE

Raufn meddeler i sin Beskrivelse af 1671, at 
Navnet Hasle skal hidrøre fra Hasselbuske, af hvilke 
der skal have været mange lidt oven for Byen. 
Om Beboerne skrives: . . . . dend Koes følger den 
nem, at de førft, det er før alle andre, tvilde fafte 
Prindfen-Sctyiølds tyaarde og ulidelige aag af deres 
I^alfe, tyuiktyet ©ud være lofuet og lyffeligen afgif. 
Kaufn omtaler endvidere, at f?asfelbocrne avlede ©uleroer 
eller Wor*Køeder i den møre og tvæge Sandjord, tyuil* 
etyet gør denne fted berømmelig, ttyi dee med deres 
aflede Køeder befpifer tyele Sandet1) fynuerligen naar

’) vel dog kun: „forsyne hele Landet med Gulcroer?
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waabe Sommere inbfalbe, mens naar ©ordjer-©iber 
inbfalbe libe bc ber ftor Hob for Wanb, baabe for 
^foldjet og C^uaeget, tlji be fjafue ber idje en Brynb 
ubi Byen, fom fanb være nof til Kiles opfjolb1).

SVANEKE

Orn Svaneke beretter Raufn, at Navnet kommer 
af Svaner. Byen havde paa hans Tid, 1670, 
en liden indelukt Havn, samt en liden Kirke og 
et Borgerskab af 70 Mænd, ber fig nu faft eller 
bcbft af alle Byens Borgere eller ^nbmoljnere fjer 
paa £anbet befjielpe. ©fji for 50 Kar fiben unge= 
fær var bet meget flet beftilt meb benne Bys 3nb* 
xvotjncrc, men fiben ere be Kar for aar opfomne og 
forfremmebe ubi beres Ejaanbtcring, Heering, Seylation, 
agerbyrfelfe og ^ifefjeri, faa be nu fynnerligen af ©ub 
tvelfignebc, rige og fattige meb Ijanbs melfignelfe og 
beres timelige opfjolb til Ijuilcljet jeg icfje fan forftaa 
anben aarfag at fjafue iværet enb ©ubsfrycfjt, flite 
lietjen ubi beres ^orcljafucnbe fjaanbtering og en gob 
©oncorbantj og Sammenfjolbntng ubi mellem bem 
fjelf inbbyrbes Ijuor till ©ub fjafuer lagt fin tvelfig*

*) De bekendte dybe Brønde i Hasle maa være gravede 
og murede siden Raufns Tid, ellers vilde ban paa dette 
Sted have omtalt dem.

3*
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nelfe. Bendt 3oenfen par P^ceft dengang1) Dendfel 
rar Degn. Der er ypperlige Sædemarfer omfring 
Byen, Ijuildje rofes meget Der er ogfaa fjerligt ^iscfjeri 
tfcer om ©fterpoften. Sildene ere fmaa; der gaar over 
30 (Dl i en ©onde.

I Svaneke er der i det 17de Aarhundrede 
passeret adskillige Ting, som ere ret betegnende 
l'or Tilstandene paa Bornholm dengang. Assistent 
i Rigsarkivet, G. L. Grove, har saaledes i et hi
storisk Tidsskrift ladet trykke en Afhandling: „Ef
terspillet paa et bornholmsk Gilde i Aaret 1684“, 
af hvilken interessante Afhandling det fremgaar, 
at der for Retten i Svaneke forhandledes en Sag 
angaaende et Slagsmaal mellem Jens Pedersen 
Kofoed, Bornholms saakaldte Befrier, og en Støk- 
Hauptmand (o: Artilleri-Kaptain), hvilket berøm
melige Slagsmaal foregik ved Nattetide ude ved 
Rønne efter et endt Gilde i Amtsskriverens, Avgu- 
stus Dechners Hus. Man faar ved at læse Rets
forhandlingerne et godt Indblik i de Tiders Raa= 
hed, samt gode Oplysninger om, hvilken trættekær 
og stridbar Mand Jens Pedersen Kofoed, som 
dengang beboede Maglegaard, har været.

1688 var der for Svaneke Ret atter en Politi
sag om et Slagsmaal, i hvilken blandt andet det 
ret betegnende Udtryk Haargreb bruges om den 
Premgangsmaade at rive hinanden i Haarene.

Da Bendt Joensen var Præst til Ibsker og Svaneke, 
afbrændte Set. Ibs Præstegaard Mikkelsaften 1669.



37

1699 faldt der i Svaneke en Dom i en Sag 
mellem selve Præsten og Degnen. Præsten, Hans 
Dominici, og Degnen, David Hansen, med Tilnavn 
Klyne, vare Dødsfjender. Degnen havde skrevet 
et Skandskrift om Præsten, havde bl. a. beskyldt 
Ole Rasmussens Hustru, Kirsten Mortensdatter, 
for, at hun i Forening med Præsten havde begaaet 
Hor og Mord. Endvidere havde Degnen sagt 
om Præsten, at han ej kunde prædike uden efter 
„andre Hoylærde Mænds Manuskript1)“, Degnen, 
som blandt andre grove Forseelser var beskyldt 
for at have sljaalet af Tavlepengene, kunde intet 
bevise; han mødte ikke f< r Retten, men flygtede 
og dræbte sig selv ved at skære Struben over paa 
sig, men blev desuagtet, vistnok efter sin Død, 
dømt til Bolt, Jern og Kagstrygning. Dommen 
findes i Dombogen for Svaneke 1699, som opbeva
res i Provinsarkivet.
Paa den i Svaneke og Ibsker Kirkerover Præsterne 

ophængte Tavle staar skrevet om Hans Dominici, 
at han 1705 holdt Trolovelse med sin Tjenestepige, 
hvorpaa nogle fortrød og beskyldte hende for be
rygtet. Der maa ogsaa herom væ re opstaaet Pro* 
ces, thi, føjes der til paa Tavlen: „Der han un
der Processens Drift døde 1706“ og hedder 
det endvidere:

*) Thingbogen for Svaneke 1687 Side 360 (i Provinsar
kivet).
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Der fortælles, at den sidste Prædiken, han 
holdt i Svaneke, sluttede han med de Ord : „Men 
Skam og Skændsel over alle de, som dine Tjenero 
gjøre Ve, foruden al Aarsage“, hvilke Ord paa 
adskillige af hans Modstandere i den Sag menes 
at være opfyldt.

NEXØ

Raufn mener, at Navnet kommer af „Nest-Sø“, 
fordi Byen ligger nær ved en Sø (Ferske-Sø), og 
skriver saa følgende:

Den So, Byen bafuer fit Bafn aff, tjafuer ubi 
forrige ©iber for 40 Bar ungefcerlig wæret Bafnfun* 
dig og for bette Borgerfdjab berømmelig, ttji ber rvar 
for bennem og beres Born en fjerlig riljeb, at naar 
be Ijafbe noget fynberligt tverfdjab for fjenber gafue 
enhver Borger berfore fin Byes Øfrigfjeb alle et ox*b 
om ^orlof at labe berubi ftfdje, blev faa forlouffncf) 
og tjavbe faa nodj til Bobtorftigfjeb, men fiben bel 
er fommen til en tvanbbrug3) meb famme Soe*^i* 
fdjeri (tlji bennem er beres rette og beljorige Bettig* 
Ijeeb fratagen, faa at entjver, fom maft Ijafbe og ly* 
ftebe toge bennem ^ifefjene for beres Øiite og tjanb* 
lebe bermcb fom be tvilbe. <£r bet herefter „forfveifes"3)

’) tilladt. 2) Misbrug. 3) forsveikes skal formodentlig be
tyde spoleret — ødelagt.
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med (fifetyeriet ber ubi Søen. Saa at ubi ben fteb 
reb tilforn mar faa ofuerfløbigt af giebber, Kaborrer, 
Sctyallcr, Subere, Kai og anbre, at tyuer manb tyafbe 
noety beraf er nuomftunber neppeligen en at befomme 
for en erlig UTanb om man bet betyøfuebe.

Der tyafuer og meb fomme aarstiber trøret ber 
Synben for Byen imellem benne og Snogebcef .... 
paa ben flare og rene Sanb nogle Steber, font bee 
brogc meb en faare byb ftor og lang maab ubi Ijafuet 
tyuilctyet gaf bennem ubi bee ©iber ftor (fortie* 
nefte. 3eg (Kaufn) tyafuer ftelf meb trøret og bubet 
for en enifte Dræt 20 Slettebaler, mar ba ubi maa* 
ben meb en £ay, ber meyebe noget till 2 Borringtyolm* 
ffe punb, tyuilctyet mar ofuer 4 8 Bismer*puttb, bee 
ftitge bermeb ietye allene ftore og mangfolbige fmaa £ayc 
Unger paa ( KUett 2/2 KUen 5 cjjuarter lange, men 
enbog ©orff, (Drrebt, Kai, ^flynbere og anbre; faaban 
©ubs melfiguclfc tyafbe be faalenge be meb tyneranbre 
forligtes mell og giorbe tyneranbre tynab Kett mar, 
men ber bee forligtes ilbe, ftaale fra tyinanben cg 
mare tyneranbre ittroc, m ifte bee faaban {jernns mel 
ftgnelfe.

(Dm (foraaret, fttafs i ^februari er ber tyerlige 
©iebber fanget neb Heyø for billig Priis. ©tyt <Sieb* 
berne føge af {janet og meb en ftor Strøm eller Bcef 
fom flyber af ben frifetye1) Sø reb Byen og milbe 
tyolbe ber beres £eeg, tyuorubi be blifue fangne og 
fommer mange til føbe.

ferske
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favnen er lille og tvanfcfjelig. Ber er vcb Hero 
et meget fdjønt fctteri1) ber uben for paa Keeben i 
Ijuort forScfjibene af Søen fjerfommer; ©fji ber fees 
mangen gang ber at fjafue fcett2) Sctjibe, fmaa og 
ftore 30—^0—50 og enb flere unbertiben, Ijuilcljet 
gifucr iubtvofjnerrte ber en ftor ^ortiennenfte om bee 
ellers fjafbe ben formue, bee funbe Ijafue ubi Bereb* 
fcfjab fjuab tvaljre, Hlab og anbet bee fremmebe Søe* 
farenbe UTanb fjafuer befjof. Ulen bistvcerre be fjafue 
icfje fig funbet opfjielpe, i fjvor flittige be enbbog fjaf* 
uer tvaeret ftben be af be Støenfclje blefue overrump* 
lebe og ubplynbrebe; formebelft flig Scfjibe fetteri en 
meget nerfom Bye, men nu ben er fommen paa Knce* 
erne, blifuer bet feent og langfomt førenb ben igien 
fan fomme paa ^oebe og nogen fremgang befomme.

Raufn meddeler dernæst, at omkring Nexø er 
en heel frugtbar By-Vang og herlig Mark. Jor
den er her dyrere end noget andet Stod paa Lan
det. Byen er Annex til „Boeischer“.

Mærkeligt nok har Raufn paa dette Sted i sin 
ellers meget udførlige Beskrivelse ikke omtalt 
Aakirkeby eller Allinge og Sandvig. Dette kan 
vistnok betragtes som et Bevis pai, at man den
gang kun betragtede Rønne, Hasle, Svaneke og 
Nexø som egentlige Byer, medens Aakirkeby nær
mest var en stor Landsby, ingen rigtig Kjøbstad, 
skjønt den dog vistnok havde Kjøbstadrettigheder,

*) Ankergrund. 2) ankret.
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thi Anno 1450 har ©rfebijfop ©uro i £unb, Støe* 
riges førfte oc paweus legatus ftabfceftet Rafirfebyes 
gamle Rjøbftabrettigljcber.1) At man forøvrigt 
egentlig kun betragtede de 4 ovenfor nævnte Byer 
som virkelige Kjøbstæder fremgaar tydelig nok 
af en Omtale af Aakirkeby, Allinge og Sandvig 
i et andet Skrift fra 16832): foruden et Birf, faldes 
RUinge og Sandrig, fjuor udi overalt indbyggerne 
er Ijeel fattige og gandffe ringe ja faa godt fom ingen 
Heering fjafue eller Ijaubel bruge uden en ringe ting 
med Darer for Darer ...... Samme beffaffentjeb
Ijaver det og med en liden £anb-Rjøbftab liggende 
midt i Sandet, Ijuor til ingen indfiegling eller revier 
opgaaer, Ijuor udover dens fattigdom er desto ftørre 
ifcer da alle fiben Rnno 1678 Ijave efter Rongl. Htaye* 
ftets paabud ©ontributionerne dobbelt udregnet, da 
dog Bonde Stauden Runo 1680 nød allernaabigfte 
afflag og forlinbriug paa Ijalve ©ontributionerne — 
bet er til allernaabigfte betceufning, unberbanigft.

Om Aakirkeby skriver Raufn et andet Sted i 
sin Beskrivelse:

Aakirkeby har sit „Nafn af Aaer og Kier, der 
ere neden omkring samme“. Har sin Frihed af 
Bisp Peder Lyche og Bisp Børge. Aakirkeby

J) gamle haandskrevne Optegnelser i det. store Kongl.
Bibiiothek.

2) de samme Ord har jeg anført i en Afhandling : Om
Bornholms Forarmelse i det 17de Aarhundrede. De 
findes i en Rapport, som 1683 indsendtes til Kongen af 
Landsdommer Mathias Rasch og Christian Maccabæus.
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med Kirken har i forrige Tider været Bispernes 
egne Ejendomme og hørt dem til med Rette. 
Aakirkeby kaldtes en Capitels Kirke, fordi den 
idelig havde høit til Luned Domkirke. Præsten 
Poul Ancher i Hasle fik efter Bornholms Befrielse 
Embedet ved Kirken som Naadesbevisning for sin 
tapre Færd. Kirkens Prædikestol omtales af Raufn 
„som en huis lige her paa Landet iche befindes“; 
den havde kostet „in Alles 300 Slettedaler“.

Endeiig haves i det store Kongl. Bibliothek 
(Ny Kongl. Samling 724—4) en haandskreven Be
retning om Allinge og Sandvig, som lyder saaledes:

Kllinge og Sandvig fanb ingen lunbe regnes for 
Kjøbftceber; be Ijar begge tilforn ligget fom eet Birf 
(ba Ketten og er bleven fjolbet paa Slottet). Paa en 
tiblang er be bleven anfeet fom een Kjøbftab, og begge 
giør et Borgerffab, fjar begge fuit een Kirfe i Kl* 
Unge fom er Knnq; til Set. ©Is Kirfe; benb. fom 
er Byfoged i fjasle og Hørve fjerreb abminiftrerer 
3uftitsien i Sandvig for begge Byer.

Angaaende Forholdene i Byerne, saavelsom 
paa Landet, i det 18de Aarhundrede findes udfør
lige Meddelelser i Thuras Bornholms Beskrivelse, 
men da der her kun i alt væsentligt meddeles 
Uddrag af hidtil utrykte Skrifter, udelades saavel 
Thuras som de ’senere af Amtmand Thaavup ind
samlede, meget udførlige Beretninger om bornholm
ske Forhold.



III

De bornholmske Kvinder,
samt gamle Sædvaner o. desl.

T Aaret 1670 — 71 fik de bornholmske Kvinder i 
Rasmus Pedersen Raufns Beskrivelse over Born

holm og bornholmske Forhold følgende Skudsniaal:
t^uinbfoktycnc ere forftanbige, Icerlige octy fynbige 

til at forrette bet bee tyer Icere fanb, fpinbe tvefue, binbe 
ijofer, fy, fniple og anben husgerning, fom manb 
enb iffe feer faa gemeent1) ubi anbre £anb at fctye.
©nbog forefalbe tyer faa fjonuc og bcyligc Cj)uinbs* 
Perfoner, Piger og Kloer, faa font be citb ietye beyli* 
gere nogen ftebs finbes fanb, og tyuis be paa 
anbre fteber funbc forfremntebes, fom ofte fetyeet er 
blefuen — bee for bere Deyligtyeb befynberlig tyoyt

*) almindeligt.
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befordret; foruden anbre Dyber, font bennem folge, ©ucty* 
^orftunligtyeeb, Sparfommeligtyeb ubi hU5ty°l^ 

ning, ©rligtyeb og (Dprigtigtyeb ubi omgengelfe, ©ubs= 
frygtigtyeb og Kbftabigtyeb ubi Kirctyen og üben, faa 
vor herre tyafuer ingen Sctyylb, men be ftelf ber 
gaftverue misbruger af be ictye faa ere ubiblanbt bee
gobe.

Derefter fortsætter Raufn saaledes :
©cty er bette tverbt at -actyte, manb neppelig tyer

fctyal fomme til nogen ©aarb eller huu$ ubt Kjob* 
ftceberne eller ubi Sognerne, ber er jo et Ulennifctye 
berubi fom fanb leefe ubi Boger, enten Ulanben 
fielf, CJuinben, et af Bornene eller flere og Drengen 
eller Pigen, og tyolber berfor bagligen beres Ulorgen 
og Slften Bebeftunb tneb Bonne £cesning og fjungér 
enten be boer nær eller langt fra Kirctyernc.

Belangende beres ©eftebuber bee tyer forretter:

(♦ ^aeftertsoll, ba er ber en Uland ombebet fom 
fctyall tale paa ^eftemanbens1) tvegne, tyuorfore tyanb 
meb fine Ulebfolgere er bib fomnten, tyannem igien 
fvarer faderen eller husfr°n&cn Paa ^efte^Uloens 
tvegne, og naar nu alting er ubi faa maaber fam* 
tyctyt fluttes bet efter meb en liben oration9) og faa en 
©ollat59) efter Sejligtyeben. Dette fctyeer efter gammel 
brug og ^eft*  ̂olctyene gifue tyuer anbre $eftens gafuer 
og h^uberne.

^Frierens.
2) Tale. 8) Lystighed.
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Derefter, naar bet nu er 3 Sønbage ubliuft 3 
©ange efter orbinan^en ftiUe be fig ubi Kirdjen; 
Ijafue Bruben formuenbe ^oralbre bar Ijun en for* 
gylbt Krone till og fra Kircljen paa fjofuebet og 
ellers fjerlig ftaffereh Haar nu HTaaltib er Ijolbt og 
©afftgelfer gjort, lebes Ijun førft til Sengen, herefter 
Brubgommen meb Blus og Sang; naar Ijanb ftiger 
ubi Sengen fatter fjan førft fin fjat paa Brubens 
fjofuet, tagenbe Kronen af ubi ben ITEening Ijun fefjal 
toere fjam unberbanig. (Dm Hlorgenen begafues bee 
Brube^foklj meb en ringe Brubegafue til at Ijielpe 
fig meb ubi beres ©rang. Hlen intet ^efteøll eller 
Bröllup giøres anben ©ib enb meb ben nye HIaane, 
ellers menes ber foye eller ingen Sycfje bermeb fcfjall 
toere.
2. Haar Barfel feljeer nogen ftebs fambles be inb* 
bubne <3>uinbcr, maa følge Barnet til og fra Kircljen, 
sammeftebs ofre ber oclj meb ben Q)uinbe, Barnet 
bar, fjuilefjen tilftilles ubi Kircljen ^abber*pengene; 
herefter følge be ftrafs meb ubi Barfel fjuufet og er 
lyftige mens leyligEjeb er.
3. Haar nogen er bøh, be ber ere ombeben at følge 
£iget møbe ftrafs (bog er all Siel Kingen forbøben 
og aflagt (preften ba forenb be meb £iget afgaar, 
fom bares fra gaarben til Kirclje om bet toar meljre 
enb en Hlil veys herfra (©Iji bee Ijolbe bet for en 
ftor Spot at Iabe £iget ages op til grafuen enten 
Hige eller fattige (maa Ijanb1) førft giøre til ^folcljct

Præsten. .
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en liden ©ration1) udi gaarden fjos Siget, at de af 
den afdødes eyempel maa paamindes om deres egen 
Dødeligfjed til at afftaa Synden, lefue cfjrifteligcn; — 
fiben maa man fjunge fra gaar den til grafuen 
enten det er fjel fjal eller fierding tøey, der* 
nceft fjunge ofuer grafuen til 3orden er paafaft og 
faa allerfidftc Sang for odj efter Predidjen fom fdjeer 
gemeentlig udi Rirdjerne. Dette er Ilmage, men 
Ijuad Belønningen er forfares vel. Dog udi alle deres 
©iefte*Buder ere de al ©udjtigfjeed odj REtjrbarljed, 
tilgifuc med Scesning, Sang og anden ©ub£ .frygt, 
fjuis derimod pasferer eller Synder befommes endelig 
Straf.

Saa vidt Rasmus Pedersen Raufn i det 17de 
Aarhundrede.

I det 18de Aarhundrede skriver Joh. Thr. Urne, 
som var Amtmand paa Bornholm fra 1740 — 1778:

Det uødvendigft Rrbeide tit ^ode og Riceder for 
det Rimindelige Bcefte2) maa vel Rvfs og Bæv Brug 
famt videre Didljenfjørende anfees fore. Heppe ffal 
fjer paa Bornfjolm findes en proprietaric eller Bonde* 
©aard tjvor ey findes en Bcev fom Rouen i buufet 
faaveffom fjendes voyne Døttere betiene dem af. Sige* 
ledes i Rjøbftcedcrne fjos de rigefte og fornemfte 
Borger Roner foruden adffillige andre af (^uinbc* 
Riønnet, fom meft nære fig ved Dtfvning. Hian tør 
berfore nof regne fjenad 2000 Bceve paa dette Sand.

3) Tale 
2) Bedste.
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Desformebelft forarbeibes fjer overalt aarligen en 
Hlangbc Sinneb og Ulden ©oy, iffe allenefte til ind* 
byggernes egen fjuiisbefjov, fom ogfaa til at overlade 
anbre Ijer, men enbnu en ftor Deel bortføres til Kiø* 
benhavn og anbre Staber at Salges. Hf Ulbent i 
Befynbcrlighcb forarbetbes mange ffjønne Sorter faa* 
vel af farver fom Hlynftre baabe figurerte fom ftri* 
bebe ligefont be Dansiger Stoffer og bet allermefte af 
Sandets egen Uld. indbyggerne, endog be anfeligfte 
i Kiøbftaberne fom paa Boybeit, men. befynberlig 
fruentimmerne beres fabvauligfte og fleftc ©angfla 
ber, Sparlagen, Sange, Baitfe og Hgcbyner meb vi* 
bere Dragter maa forfyne fig, Børn og ©jenefte ©yenbe, 
ja endog til be faa falbte tjelligbags Klaber beftaar 
alt af hjemmegjort ©oy. Dragones og infanteriets 
btaa Hluubering meb Købe og fjvibe ©pflag, beres 
©verfiortler og ©avayer ‘er alt fammen Spunden 
og Ijiemmevavet. farvningen ffcer gemeenlig i Kiøb* 
ftaberne Ijos farvere fom tillige ere Kiøbm^nb. far* 
veriet Ijave be egentlig iffe lart fom nogen Profes* 
fion, men benne Bibcnffab Ijar forplantet fig fra for* 
aldrene til Børnene og bet er fortrinlig Døtternc, 
fom unbervifes og vennes dertil, tjvilfet be fiben, naar 
be blive gifte, igjen lare beres Døttere og ©jenefte 
Piger at drive dette i ben ©rab, at be af Sandets 
egne Urter Barf Ulos etc. praparere beres farve 
fom holder ©ouleur indtil ben fibfte opflibte Sap. 
foranførte vifer fjvorlebes Bornholms fruentimmer 
til Sandets betydelige forbeel vifer fig, meb Spinben 
Bavuing farbeles flittig og buelig, h^Hf^ Hl
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Belfortjente Bos og lÆreminde ingenlunde bor for* 
bigaas. Bornholms fruentimmer ere for ftorftc par 
ten fmuffe af Rnfigt nel voyne og af den ffjonnefte 
Sundheds farne, de ere meget clffcre af dans og de 
danfe for det mefte ogfaa meget godt, ontenbffjont 
dette egentlig fteer ned Swing og efter Haturen da 
Undervisning i denne Kuuft fjcr cr fielden, deres 
Klædedragter er fom for bemcerfet meeft af deres 
egne fjenders Rrbejde undtagen til en ftor fjoytib 
eller fceftivitet da en fort ©affes Kjole pryder den 
gifte Kone og en coulleurt ©affes ©roye og Sfjort 
den Ugifte, men for man ved faadau fjoytiib tager 
Deel i Danfen, tager man førft hjem og ffifter disfe 
Klæder enten med hjemmegjorte ©øyer eller Sir^cr 
fom iffe fan beboernes ved Dansningen. Deres ijoi?ed* 
pynt er fcedvanlig „Ijat og hue", fjatten af fint 
Kammerdug med meget fine Kniplinger for, fjueu 
er af Ijviibt Kanifas med et coulleurt Baand, ivirfet 
med ©uld. eller Sølvblomfter eller ftribet; nogle af 
de fornemfte, men dette er dog mindfte Deel diftingo* 
erer dem ved cu Urt fjovebbragt fom faldes Heller 
ogfaa med fine Kniplinger for fom er ftivede og ftaar 
ud for Rnfigtet med en Blomfterfrans for i Panden 
og panden puddret lige til Øienbryncne hpor 
ere affirflet lige oven over famme; bag i Haffen af 
Hellen er anbragt et coulleurt Baand, bedceffer Be* 
fceftningen1).

3) At Urne ikke nævner „Korsklædet" hidrører rimeligvis 
fra, at dette brugtes mere almindeligt end „Nøllcn“ og
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De gifte Kvinder paa Somtyolm fan man fige 
om, at de ere Sielen i häufet, mens tillige dets Sla* 
ver, ttyi alting ligger paa dem; er Ulanden, fom er 
Kjobmand, ey tyjemme, beforger Konen lige faa godt, 
fom tyun faager fin Ulad og planter fin lyxvz, af 
Kramboden eller Paftyufet — faar det tyan begierer 
fom om Ulanden var tilftede1). Boe*Svend eller Dreng 
fiender man tyer iffe til. — fjar ^un ©kftebub, be* 
forger tyun felv Kjoffenet og tilberedelferne ja end 
mere opvartningen ved Bordet og ingen vil faa tyende 
til at fcette fig til Bords ved Siden af fine ©iefter, 
4nen tyun regner fig det til pligt at opvarte dem til* 
ligemed tyendes Born og f?uus9). ©t og Kit — tyun 
er tarvelig, bcffeden, ufonftlet. Rang eUer (fortrin 
ved tyun intet af det er tyende nof om Distyeden af 
tyendes egen Daerd uden at ftraale dermed og faaledes 
opdrager tyun fine Som fig liig. De unge Piger til* 
deelsret muntre med Beffedentyed, tilbagetyoldende uden 
(foreftilling, naive i deres Sporgsmaal og ©ienfvar

„Hat og Hue“, som var finere og kun brugtes ved 
sjeldne Lejligheder. „Korsklædet“ blev ind i det 19de 
Aarhundrede ganske almindeligt, indtil det i Aar- 
hundredets sidste Halvdel gaar af Brug. Korsklædet 
kan betegnes som den sidste Mohicaner blandt de 
gamle klædelige bornholmske Hovedbeklædninger for 
Kvinder. -- Den moderne Tids „Pynt“ har paa Born
holm, som andre Steder, fortrængt alle gamle National
dragter.

J) Dette har været Tilfældet lige til vor Tid, men er nu 
for det meste forbi i alle større Forretninger.

2) Dette er Tilfældet mange Steder endnu.
4
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uden i mindfte Uiaabe at anftode imod Sluefcerbig* 
tyeds Regler, de ere fom deres Ulebre tarvelige og 
uden Kunft og naar de en (Sang tyave beftemt deres 
Balg efter deres hiertes ©ilftgelfe bryde de det vift 
iffe lettelig om de ogfaa imidlertid funde finde et 
langt bedre partte, men bie tyellere om det ffulde være 
nof faa længe indtil ©iden gjor deres forfte Balg 
mulig til fuldbyrdelfe1).

Af foranstaaende Meddelelse vil det ses, at 
Rasmus Pedersen Raufn, som levede i det 17de 
Aarhundredes sidste Halvdel, og Amtmand Urne, 
som levede herovre i sidste Halvdel af det 18de 
Aarhundrede, begge i alt væsentligt ere komne til 
samme Resultat angaaende de bornholmske Kvin
der. Det Skudsmaal, disse have faaet, er saa 
smukt, at det fortjener at kendes af Nutidens 
bornholmske Kvinder. De ville sikkert ønske, at 
de, som leve i det 19de Aarhundrede, ogsaa kunne 
faa en gunstig Dom og et smukt Skudsmaal. Sam
leren af foranstaaende Meddelelser tør imidlertid 
ikke indlade sig paa at dømme i den Sag, men 
vil overlade dette til kommende Tiders Samlere af 
bornholmsk Kulturhistorie. Til Slutning paa denne 
lille Samling af Brudstykker skal her blot tilføjes 
ogsaa lidt om Mændene. I Anonyiiiie relation

*) Amtmand Joh. Chr. Urnes haandskrevne Beretning: 
Samling af adskilligt Antegnelsesværdigt angaaende 
Bornholm findes i det store Kongl. Bibliothek: Ny Kgl. 
Samling 7264 4. Ovenstaaende Uddrag staar Side 
91—95 i det nævnte Skrift.
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om Bornholm forfattet efter Kongl. Mayestets 
Amptraand Thomas Finches Betaling i Aaren© 
1678 — 78 meddeles følgende om Bornholms Befolk
ning, vistnok særlig Mændene : 3n^D0nerne er ct 
godt Slags Jolf gandffe villig oc redebonne deres 
Rllerunderdanigfte piigtffyldigtjed at giøre i tvoris aller* 
naadtgfte Rrfue Konge og Ijerris ©jenefte, er oc tt 
fiedjt folf, faa at en Deel af dem gierne vil frcegla 
(flamris) med mindre f)s. Kongl. Hlayeftets h^itbe* 
troede ©uberneur eller Rmptmand med fin gode ©on* 
duit oc forftand veed faadant at forebygge.

Man ser let, at der er en vis Forskel imellem 
Kvindernes og Mændenes Karakteristik i det 17de 
Aarhundrede.



IV

Om Husdyr, Fugle, Fiske 
og Vildt

paa Bornholm i svundne Dage.

Raufn meddeler desangaaende følgende:
1. ©yen og Stude de ere icfje fjer ret ftore uden 
lange voyne og fade, undertiden naar de blifue JO 
eller J2 Har gamble, fom nu neppelig fdjeer, faar de 
en fjøy og ftor tveyt, ja faa fuldfommen fom Siel* 
lands ©yen.
2. Kioerne ere idjun fmaa og tynde, men dog gafn* 
lige og meldjerigc, tfji mand ofte fand fjafue fmaa 
Kiøer, fom ere bedre till Hleldjning end de ftørfte 
frys*Kiøerl) mere fand og undertiden unge gaalde 
Kiøer ere fadere til at Slagte end en deel Stude ere.
3. faar og Sam ere fjer gemeenlig fade og fjelft 
naar tørre Somre indfalder, er forfaret udi Slagtetiden

9 skal formodentlig betyde frisiske eller hollandske Køer.
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et ^aar at funde f?aft udi fig et Sismerpund Eelg, 
Sorringholmff Pcegt.

Budje (Suffe) og ©icder elfdjes id?e t?et meget, 
ere allenifte paa en Sted eller 2, t£?i de giere Sdjade 
hos Sdjoufuerne.
5. tjefte, fjopper og ^oeler falder id?e her vet ftorc, 
men underfetjige, fterdje og foerlemmede, forfage id?e 
arbeyde, men lade fig drifue for Sogn, fjarre og 
Ploug indtil dee ftyrler, nu ogfaa udi billig Prys.
6. Snin opfedes her ftore, fynderlig af ©resfet, fom 
de ceder og fortærer frem for mand [andenfteds hor 
feet; hcc wandjer ingen Olden fom hor noget at be= 
tyde, fom paa andre Steder, men fd?al de fcedes maa 
det fdjee med Korn om-der ellers er Kaad till, hu's 
idje faa faar de dog gaa med.
7. Pjur, fjiorte, fjindet ere her ftove Parti af, fom 
giøre om winteren en merdjelig fdjade paa Joldjes 
Kaal udi fjafuerne og om Sommeren paa Sceden 
udi ZTCardjen; funde idje fdjade den h°Ye Øffrighed 
undertiden lod dem noget formindfdjes uden huis faa= 
danne ftore Pjur idje hcr maa fdjiudes. Saafom 
Knno f65O om Sartholomcei Eiid da der ftor 3agt 
fdjcede, fom den faa faldis tjer paa Sandet, at der 
blef opjaget og fdjiudt ofuer 200 Pjur til mod Sli= 
djelsdag. Kigens 3cegermefter welb. Øtto Ehuner 
med Sdjytterne og PandRSuendene medhafuende Pjure* 
pander, og garnene, det mare ofuer alt Sandet ud= 
ftragte, h®vfra bortreifte. (Senere ffødes af Kongens 
Sfytte ca. 50 Pyr). Knno f67( bortfendte hetfvo 
welb. tjans Krenfeldt, Underjcegermefter, 30 lefuende
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Djur ubt Kifter (Bure) bertil giorbe. De gaar tyer 
ubi Sctyoufuerne, Sjungen og ofuer alt ubt ftore tyaabe 
ufrygtelige veb 20—30—^0—50 og ofuer ubt tyuer 
tyaab. Wen ont Winter (670, font Ivar meget gru* 
elig og forfcerbelig for Wennifdjer og Djur bobe 
mange Djur; be laa mange Steber bobe i ben bybe 
Sne veb 20 Styffer tilfammen og flere, uanfet at ber 
blef nof nebtyugget ©rene af ©recente ubi Sctyoufuerne 
til beris (Entering.

Samme Wiuter bobe ntange heflc, £j°PPer °9 
Kvæg for Sonberne, ttyi tyer manglebe (fober faa 
tyuer Ulanb maatte tage f^almtaget af. Dyrene bobe 
alligevel i fjobetal.

fjarer tvår tyer i forrige ©iber mangfolbige, men 
ere nu meftenbeels obelagte af faabanne gruelige tvin* 
fere, Snee octy tvirtber.

Rccfue er tyer flere enb noety af fortyaanben, tvare 
be manb ubiette1) og ftraffebe fom bee fortjene, ©tyt en 
Part gtore ftor Sctyabe og gaar uftraffebe tyen men 
tyuis beres pells blef pluffet noget paa bem eftertyaan* 
ben og ©ffrtgtyeben ubi £j<xnöer füllet blefue be ietye 
faa mange ey tyeller faa bibfctye og ofuergiftte.

Raufn meddeler dernæst, at der var adskillige 
Slags tamme og vilde Fugle paa Landet.

©ies og UEnbcr tyar tyver Wanb, h^us, fmaa 
og ftore Slags, item Iccgges nu til gemeentligen ofuer 
alt Kalfunffe h^us.

Ørne er ber faare ftore, font og Iccgge haver obe.

*) lettede ud.
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f alfe var der mange af, de bleve af falfejagcre fan* 
gede levende og folgtc i andre Sandsdele.

Endvidere nævnes Gjøge, Stære, Viber, Mus
vitter, Fuglekonger, Skader, Krager, Spurve, Al
liker og Agerhøns.

I Havet fandtes Svaner, Traner og vilde En
der af alle Slags, store og smaa; disse maatte ikke 
skydes. Paa Sandet udi Damme og Soer findes 
fifcfje, Karuijer, Karper, Haborrer, Sctjaller, Hal, 
Sudere, ©iedder, men af Stranden faar man fine 
©ider Say, ©rret, Hlafrell, Hal.

Det fremgaar af flere Steder i Raufns Beskri
velse, at Ferskvandsfiskeriet dengang har været ret 
betydeligt.

Vildtet har været en Plage for Beboerne, af 
hvilke en Del endogsaa maatte køre Hø ind til 
Almindingen til „Djurencs ©rnering om Winteren".



V

Proprietær-
Selvejer- og Vornede-Gaarde

m. m. paa Bornholm.

L Proprietær-Gaarde.

Der er, som bekendt, paa Bornholm ingen egent
lige Herregaarde, og der har aldrig været saa- 
danne. Derimod er der nogle, som kaldes Proprie- 
tær-Gaarde. Angaaende disse, saavelsom Born
holms Selvejer- og Vornedegaarde findes der ad
skillige hidtil ikke ret meget kendte Oplysninger 
i et haandskrevet Skr ift af Joh. Chr. Urnes „Sam
ling af adskilligt Antegnelsesværdigt angaaende 
Bornholm“. Dette Skrift, som hidrører fra forrige 
Aarhundrede og aldrig udkom som trykt, opbeva
res i det store Kongl. Bibliothek i Kjøbenhavn. 
Joh. Chr. Urne, som var Amtmand paa Bornholm 
fra 1740—1778, meddeler følgende angaaende de 
bornholmske Gaarde paa hans Tid1:)

*) Gengives her ordret med Haandskriftets Retskrivning.
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1ste Classe befatter de her faa egentlig saa 
kaldte Proprietairie-Gaarde og anses for fri Sæde 
eller Hovedgaarde, endslyønt de bestaa kun af 
faa Tønder Hartkorn og intet Bonde Gods dertil, 
undtagen at samme have Husmænd eller de har 
saakaldte Udbyggere paa deres Grund boende, 
som de har overladt nogen Jord under Fæste eller 
til Leje. I ældre Tider haver ligget noget Slrø- 
gods med Bøndergods til Graboes og Leens God
ser etc., men ere med Tiden bievne adskilte ved 
Arv, Skifte, Salg, Udlæg eller andre Maader. 
De Jueler og Rosenkrantzer med flere Adelige 
Familier have ogsaa haft Bønder Gods herinde. 
Men complette Herregaarde har her ingen været 
saa det synes sært, hvorledes de dog have bekom
met og beholdet Immuniteten*) imod Forordningens 
Formelding af 2den Oktober 1694, men de maa 
være fra gamle Tider af bleven solgte fra Kronen 
for laante Penge, Restancer, Gager etc., hvorom 
findes nogle Spor i gamle Skjøder og andre Skrif
ter, f. Ex. angaaende Canoikegaarden i Bodilsker 
Sogn, som er af Kong Frederik III udi Betaling 
udlagt til Peter Jens Grove til Arv og Ejendom. 
Forhen laa den til Lunde Capitel og Ydstads Hos
pital.

Disse Proprietairie-Gaarde betale tilHs. Maye- 
stet ikkun Contribution, men aldeles intet videre 
enten Landgilde, Kjendelsespenge eller andre Af-

*) Friheder.
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gifter — ei heller til Præsten eller andre Slags, 
men hverken Præste eller Kirketiende eller Ægter 
med videre hvad Navn det have kan af alt hvad 
iblandt Præmisser er bleven opregnet und
tagen at udrede hver en Dragon med Hest og 
Tilbehør samt betale Skarpretterpenge*)

Saadanne Gaarde ere følgende:
Hartk.1 Østermarie 1, Gadebygaard 10 Tdr.

57 55 2, Lille Hæslegd. 12 55 55

57 Ibsker 3, Skousholm 21 55 55

57 55 4, Kaasegaard 10 tr 55

57 Bodilsker 5, Cannikegaard 12 55 55

55 Pedersker 6, Eskesgaard 12 55 55

55 Aaker 7, Wallensgaard 18 »5 55

55 Knudsker 8, Aimegaard 8 55 55

55 Nyker 9, Wellingsgaard 12 55 55

55 55
10, Kyndegaard 12 55 55

55 55 H, Blykobbegaard 6 55 55

55 Clemensk. 12, Baggaard 12 55 55

55 Olsker 13, Hallegaard 12 55 55

Hertil kommer dog endnu, dog med nogen For-
skjel, Kofoedgaard i Østermarie (3 Sgd.) 10 Tdr. 
Hartkorn. Samme betaler aarligen efter Jorde
bogen Brøgbagningspenge, Spinde og Knegtspenge 
i Amtstuen tilsammen 2 Mark 15 Skilltng.

Nørregaard, 1ste Vaarnede udi Ipsker,-------
12 Tdr. Hartkorn. Samme yder efter Jordebogen 
aarlig 1 Skjeppe 2 Fjerdinger V2 Pot Byg og be-

*) 4 Skilling aarlig.
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taler for 2 Læs Ved samt Nehr Geld*) i Amt
stuen 2 Mark 1 Skilling ialt. give og Tiende med 
andre Rettigheder, alleniste til Præsten. Altsaa 
beløbe disse 15 Gaarde sig til 170 Tønder Hart
korn.

2. Selveiergaarde.

2den Classe indbefatter de saakaldte Selveier- 
gaarder. I Almindelighed bemærkes om dem, at 
Ejerne tilhøre Bygningerne og Beboelsen samt til
liggende Grund med Ager, Eng og Skov og alt 
saadan Herlighed som arvelig Ejendom for sig og 
deres Efterkommere, kaldes derfor Jord - egne 
Bønder.

Ejeren kunde og over saadan deres Gaarde i 
visse Maader fri disponere med at leje pante og 
sælge og bytte dem bort. Vel træffer man nogle 
hvis Beboere ikke ere Ejere, men dermed har det 
denne Beskaffenhed, at nogle kan være af Ejeren 
henpantet til andre paa visse Aar som brugeligt 
Pant. Gg nogle kan høre en Myndling til, som 
ei endnu har Aar og Vilkaar for selv at bruge

*) Sy«Penge.
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sin Gaard, og des imidlertid bliver den afVærgen 
selv beboet eller til nogen Fremmed henleiet eller 
henpantet mod visse Conditioner, Myndlingen til 
bedste. Nogle beboes af sidste Ejers Enke hen
des Levetid, hvilket og her kaldes at bo paa 
Børne-Gods, nemlig det Gods eller den Gaard, som 
ikke hører ham (hende) selv til, men hans (hendes) 
Stifbørn, besynderlig dem, som Sædes og Adgangs 
Rettighed til Gaarden er tilkjendt og kaldos egent* 
lig Gaarddronter Jorddrotter. Her kunde tilføjes, 
en Forklaring, hvad Beskaffenhed det egentlig 
haver paa Bornholm med Arve og Successions 
Rettigheder til saadanne Selveiergaarde udi alle 
sine Omstændigheder og adskillige Slags Tilfælde 
men sligt vilde falde ved nærværende Forehavende 
for vidtløftigt. De omtalte Selvejergaarde ere i 
Henseende til Skatter:
1. de, som betale Land-Gilde og Kjendelses Penge 
til Kongen og 'yde Jordebogs Skatter med øvrige 
Paalæg, som Skatte-Bonden her paa Landet ved
kommer, hvilke ere de fleste nemlig....................

I Østerlarsker alle 49 Selveiere
Østermarie ikkun 79 men 1 undtagen
Ibsker ............. 34 » 2 undtagen
Bodilsker . ♦ . 39 undtagen
Paulsker .... 26 og 12 undtagen
Pedersker . . . 19 og 11 undtagen
Aaker............. 57 Og 10 undtagen
Vestermarie . . 64 Og 4 undtagen
Nylars alle . . 35
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Knudsk. alle 30
Nyker............. 26 og
Clemensker . . 66 og
Ruthsker . . . 44 og
Olsker . . . . . 34 og
Rø................... 27 og

2 undtagen
3 undtagen
4 undtagen 
1 undtagen

629 og 50

Kjendelses Pengene ere 5 Rdl. som skal gaa 
her af Jordegne (Selveier) Gaarde i Stedet for 
Fæste Penge af Vaarnede Gaarde. De maa be
tales straks i Amtstuen saasnart Dogen faar udispu- 
terlig Ejendoms Rettighed til en af forestaaende 
Gaarde, det være enten formedelst Arv, Giftermaal, 
Kjøb, Mageskifte, Dom eller andre optænkelige 
Maader om han endog endnu ligger i Vuggen, 
edler Gaarden endnu af hans Moder eller anden 
Vedkommende beboes. Eller Gaarden kan være af 
senere afdøde Ejere bleven bortpantet visse Aar 
(Som dog ei sker høiere end 18 Aar) til brugeligt 
Pant saa at Ejeren maa endnu saa længe vente om 
han oplever Fetalie eller Aarene at komme til 
Gaardens virkelige Beboelse og Brug. Paa det at 
Amtsforvalteren kan desto nøyere paaagte og 
indfordre af Veddkommende. som nogen saadan 
Gaard tilhører Sædes og Adgangs Rettighed, 
saa er efter seneste her paa Landet indsendte 
Commissairiers deres Forslag bleven ved Kongl. 
allernaadigste Resolution af 28. July 1739 an
befalet at alle Retter betimelig skal indmelde,
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naar ved Skifte formedelst Arv, eller ved andre 
Retter formedelst Skjøde eller Dom, nogen erfares 
at være Ejere, hvornæst han fra Amtstuen straks 
kræves Kjendelses Pengenes Betaling. Men fin 
des nogen da bør Skjøde-Brevet forblive i Retten 
indtil Quittering forevises paa Amtstuen for 
Kjendelses Pengenes Betaling. Men befindes 
nogen at sidde modvillig«overhørig maa han er
lægge i Mulkt, dobbelt saa meget.

Ved Kjendelses Pengenes Betaling maa Gaar- 
dens Ejer selv eller om det er en Myndling eller 
en udenlands Fraværende værge i hans 'Sted eller 
om det er en Quinds Person, som er gift da hen
des Mand egenhændig underskrive i Amtstuen en 
vis vedtagen Formular af en saa kaldet Forpligt 
udi en dertil indrettet Protokol angaaende at holde 
Gaarden vedlige og altid at reservere Hans Maye- 
stet som rette Jorddrot sin Rettighed etc.

Hvornæst Ejeren bliver af samme Forpligt gi
ven paa Stempel-Papir en Gjenpart samt neden 
under Quittering for Kiendelses-Pengenes Annam- 
melse, hvilken Kjendelses Seddel, som den kaldes 
communiceres Amtmanden til Paategning at være 
hannem forevist og skeer for at de, som ere Rig
tighed skyldige, at have Kundskab om hvor mange 
aarlig betales. Disse Kjendelses Penge have væ
ret for mange Aar brugelige som sees bl. a. af 
en Kongl. Befaling af Datum Kjøbenh. d. 23de 
Decbr. 1650 hvorudi siges at afgangne Jørgen 
Wind og Offe Høeg for rum Tid siden have væ-
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ret Oommissairer paa Bornholm og gjort Anord
ning om 5 Rdlr. Kjendelses-Penge som skulde ud
skrives af Selvejerbønderne der paa Landet naar 
de komme til Gaardene. Men det er ei altid saa 
rigtig bleven efterkommet som det burde, hvorfor 
det Kgl. Rentekammer d. 13. August 1681 udi 
Skrivelse til daværende Amtmand Gedde gjør 
derom Erindring og meddeler Copie af ovennævnte 
Kongl. Anordning dat 23. Decbr. 1650 hvorom 
dog nu intet her iblandt Aintets Dokumenter be
findes. men om det anførte i andre Maader haver 
jeg faaet Kundskab.

En Deel af disse Gaarde vare formedelst Re
stancer og andre Aarsager Hans Mayestet hjem
faldne, bleve de derfor med Stedsmaal1) samt øv
rige Poster som Kongens Vaarnede Gaarder be
handlet, men tilligemed samme Anno 1744 ved 
offentlig Auktion bortsolgte med Selvejer Rettighe
der til Arv og Ejendom at nyde ligesom ovenskrevne. 
2. De som ikke betale Kjendelses-Penge til Kon
gen ere 2de Slags.

a. Nogle, hvis Bondeskyld eller Skatter og 
Afgifter svarer største Parten til nogen anden 
Particulier som ved Kjøb2), Arv, Udlæg eller i an
dre Maader have erlanget samme, men det øvrige 
Lidet gives Kongen, gemeenlig ikkun Brødbagnings,

*) In dfæstnings penge.
2) „En kjøbt Skat“, „kjøbter Skat“ kaldes det endnu paa 

Bornholm.
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Spinde og Knegts Penge, hvorfor ogsaa Bonde
skyldens Proprietairie oppebære Kjendelses Pen
gene, lade sig ogsaa se Ægterne eller tage fulde 
Penge derfor. Hvad ellers for Præstanda til an
dre Vedkommende skal ske af de herværende Bøn- 
dergaarder saasom Tiende Veysfaren etc. derfor 
er disse ey mere fri end som først beskrevne Selv
ejere.

V aarnede -Gaardene.

3die Classe, Vaarnede Gaarder; nogle vare 
Kongens Fæste og Gaarder med Bygninger og til
liggende Grunde, dog foruden Vaarnede-Rettighed 
og at dele til Stavns, mens stoed i hvers frie 
Villie hvem soro nogen saadan Gaard vilde bagiære 
at faa til Fæste1) i Amtstuen efter foregaaende 
Accord om Indfæstnings eller Stedsmaals Penge, 
og derpaa af Amtsforvalteren erlanget et Fæste 
Brev med Amtmandens Paategning om Fæstets 
accord. Samme Fæste skete paa den Fæstendes 
samt Enkens Livstid saa længe hun forblev i Enke
stand. Gemenlig bekom og den med hvem hun

3) Der var altsaa iugen Fæstetvang.
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traadte i nyt Ægteskab, Gaarden til Fæste igjen. 
Det var og bleven fast Brug, at naar nogen Op- 
siddere enten for Alder eller anden Aarsags Skyld 
vilde afstaa Gaarden til nogen dertil duelig af 
sine Børn eller nogen anden bequem Person, blev 
saadant tilladt for Bondens Conservations 
Skyld da han gjerne bekom af den anden nogle 
Penge for saadan Afstaaelse eller og betingede 
sig hos hannem noget vist til Aarlig underholdning 
og Aftægt eller her saa kaldt undentag. Saadanne
Vaarnede Gaarder var ialt............ *), men bleve
i 1744 ved Auktion bortsolgte med Rettighed at 
nyde i det tilkommende som Selvejer-Gaarder 
her paa Landet hvorom i IsteClasse er forklaret, 
til hoystbydende. Nogle som ey syntes at kunne 
betale til saa hoy Pris bleve og tilladt deres Livs 
Tiid at forblive fremdelis, men efter deres døde
lige Afgang skulde Gaarden sættes til Auktion 
igjen. De fleste bleve da saaledes straks bort
solgte, nogle faa bleve tilovers som dog Tiid ef
ter anden ere Opsidderne efter Begjering til 
Kjøbs overladte for den Summa som paa Aukti
onen havde været hoyeste Bud. Gaarderne bleve 
paa Auktionen hver for sig opbudne og det efter 
Tønde Hartkorn, saa at hver Tønde blev indsat

2) Tallet er her ulæseligt, men paa et andet Sted i samme 
Skrift staar, at der var ialt 224.

F. Thaarup har i sin 1870 udgivne: „Kort Oversigt 
over Bornholms Amt" meddelt, at der ialt solgtes 211 
Gaarde.

5



66

for 2 Mark. De daværende Opsiddere paa Gaar- 
derne maatte efter Auktions Conditionerne ey op- 
siges saalænge de forholdt sig efter deris Fæste 
Brev.

Paa af Kjøbesummen blev given Henstand 
i 3 Aar om forlangtes og blev staaende i Gaar
den paa 1ste Prioritet formedelst Obligation og 
imod 5 pCt. aarlig Rente samt at enhver af 
den resterende Sum maatte aarlig betale saa 
meget han kunde, dog ikke ringere end 20 Rdlr.

Havde man biet med at sælge disse Gaarder 
indtil de efterhaanden bleve fæsteledige saa at 
Kjøberen straks kunde have traadt til Gaardens 
Brug og saaledes nydt Intressen af sine Penge, 
da er det begribeligt at Gaarden vilde have gaaet 
meget hoyere. Ved Fæste Gaardene her paa Lan
det var dette mærkeligt at Besætningen til Gaar
den maatte hver selv forsyne sig med efter behø
vende, og det blev ved Skifterne ey anseet som 
saa kaldet Holdsgods eller et ved Gaarden fæstet 
Inventarium. Af Restancer var her heller ikke 
nogen besværing, kom nogen til Agters saa blev 
det efter forbeskrevne Afstaaelse remideret for saa 
vidt de Kongl. Pretentioner anbelangtes. Naar 
mange Kjendelses-Penge forefalde er det ikke no
gen Beviis paa Bondens gode Tilstand, men be
tegner hellere enten megen Dødsfald eller og at 
mange af Vægelsindighed bytte og mageskifte hvil
ket er snarere Skade end nyttig for en Landmand,
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da band først maa i nogle Aar lære at kiende 
hver Steds Jorder og Leilighedens Beskaffenhed 
og Omstændigheder.

Nogle kaldes Fri Vaarneders Gaarde, 64 i alt. 
Med disse haver det den samme Beskaffenhed 
som foran ved Selveier Gaarde er bemærket i 
Almindelighed. Bygningerne, Beboelse, Grunden 
etc. er arvelig, ejes med videre angaaende saa kaldet 
Sædes og Adgangs Rettigheder, men den Hoved- 
Forskjel er ved disse, at Kjendelses Penge beta
les af dem samtlige. NB. til Kongen endskjønt i 
Henseende til Gaardenes Skatter eller Bonde- 
Skyld og Afgifter efter Jordebogen — Kongens 
Part er den mindste, derimod den største Ejeren 
oppebærer.

Ligesom ved Selveier Gaardene blev bemærket 
angaaende Gaardenes Skatter ved Dødsfald eller 
anden Maade paa Auktion opkomme med videre 
tildrager og forestaar sig ligeledes om disse fri 
Vaarnede Gaarder, der ere alle ansatte til 2 Rdlr. 
Egt-Penge til Kongen, dog ere 42 Stykker bleven 
ved Resolution af 2den Juli 1698 som den navn
kundige Capitain Jens Kofoed ved allerunderdanigst 
Ansøgning tilvejebragte, bleve modererte til 1 
Rdlr. nemlig alle de frie Vaarneder Gaarder, 
som er under 8 Tønder Hart-Korn1)

x) Hvis den her nævnte Capitain Jens Koed skal være
Jens Pedersen Kofoed paa Maglegaard (Befrieren kal
det) saa maa han have udvirket denne Moderation 
flere Aar før Resolutionen faldt (1698) thi han døde 
1691,
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Her gives nogle Gaarde paa Landet som kal
des Gildesboer, som ikke ere indført i Jordebogen 
eller til Hartkorn anslagne, de betale eller yde 
ey det ringeste til Kongen eller andre undtagen 
til hver sit vedkommende Sogn eller deres Skraa- 
Herre og Oldermand noget Smør og 011 til deres 
Sommergilde ved hver Set. Hans Dags Tiider. 
Hvad Oprindelse egentlig er til disse Gildesboere 
som over Mands Minde skal fra Kongen være 
Sognerne skjenket derom mangle endnu tilforla
delige og tydelige Oplysninger.

Præste og Degne Gaarder ere ey i Jordebogen 
indførte eller til Hartkorn beregnede dog anses 
de første i det ringeste for omtrent saa meget som 
en heel Bondegaard nemlig 8 Tønder Hartkorn. 
Bygningerne bekom Præsterne Anno (175. ?) og 
Degnen til Kjøbs saaledes at Efterkommerne in 
Officies skal efter Befindende Tilstand ved sæt
ning betale for Præstegaardene i det Hoyeste 400 
Slettedaler men for Degnegaardene 100 Slettedaier.

Her er endnu nogle faa Gaarde eller Huse 
som sidde med ganske fri Jord hvoraf aldeles 
intet skyldes og ey er indført i Jordebogen hvortil 
ingen ret Oplysning ved Amtet findes1).

Det vil af foranstaaende fremgå a, at Brugerne

x) Det er formodentlig de Gaarde og Huse, som de Kongl 
Commissairer 1682 ei kunde finde eller opspørge (se 
Afhandlingen om Bornholms Forarmelse i det 17. Aar
hundrede:
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af Vornedegaardene i det hele taget vare hel
digere stillede end Selveier-Bønderne. De kunde 
ganske vist ikke sælge de Gaarde, de beboede, 
fordi disse ikke tilhørte dem, men Kongen, men 
de vare ikke nær saa beskattede som Selvei erne. 
Auktionsconditionen ved Salget af Vornedegaar
dene 1744 vise ogsaa, at Regeringen dengang har 
opstillet meget moderate Betingelser for Salget 
og at man i det hele Jtaget har haft Bondestan
dens Tarv for Øje.

Salget indbragte :
For Øster-Herred 20,130 Sletted. „ Mk l’3/:» Sk.

Sønder-Herred 9,337 M 1 Mk 131/» Sk.
Vester-Herred 10,106 2 Mk 21/, Sk.
Nørre-Herred 16,271 1 Mk 13’/, Sk.

Ialt 55,845 Sletted. 1 Mk 13 Vie Sk

At noget over 200 Gaarde bleve solgte for et 
Beløb, der ikke er større end det, der i vore Tider 
betales for en stor Bondegaard, viser tydeligt, at 
Priserne paa slige Ejendomme vare meget lave, 
men tages alle Forhold med i Betragtning, viser 
det ogsaa, at den Tids Fæstebonde ved Auktionen 
1744 kom meget billigt til deres Gaarde.

Som et Bevis paa, hvor billigt de nævnte Vor- 
nedegaarde bleve solgte, kan anføres, at den ^bedste 
af dem alle, Frennegaard i Ibsker Sogn, blev 
solgt for 1440 Slettedaler. Gaardens Bygninger 
bestode af 4 Længer, ialt 67 Stolperum, næsten 
nye. Til Gaarden hørte henved 200 Tdr. Land
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god Jord, samt en Skov med gamle Egetræer og 
Tornekrat.

Det maa antages, at der nu oprandt gode 
Tider for Gaardeierne. Den Tid nærmede sig, da 
de Styrende i Danmark for Alvor søgte at ophjælpe 
Bondestanden, og da tilmed mange andre Forhold 
bleve gunstigere for Landbruget, udviskedes, om 
end langsomt, saa dog lidt efter lidt, Sporene af 
Forarmelsen i den svundne Tid. Den Tid skulde 
komme, og kom, da der ikke taltes om fattige, 
men om rige Bønder.

Til Slutning skal her endnu meddeles en Over
sigt over Indførsel og Udførsel paa Bornholm i 
Aaret 1799.

Der indførtes til Bornholm 1799 Varer for et
Beløb af ialt..................... 45478 Rdlr. 18 Sk.
og der udførtes fra Born

holm Varer for 42,242 Rdlr. 34 Sk. 
Indførselen var:

1811 Tylter Brædder a 2 Rdlr.
247 Favne Brænde a 5 Rdlr.

38 Anker fransk Brændevin a 10 Rdlr.
64 Tønder Byg a 2 Rdlr.

13,799 S* Kaffebønner a 48 Sk.
125 Stykker Katun a 10 Rdlr.

8 Kasser Citroner a ?.
7 Stk Hamp a 4 LS" 6 S* pr. Stk. a L®* 1 Rdrl.

51 Stk. Hør a Stk. 30 Rdlr.
40 Stk. Nanking a 2 Rdlr.
28 Tvlter Planker a 4 Rdlr.



71

4900 S' Risengryn a S' 8 Sk.
37 Anker Rom a 8 Rdlr.

1800 Tønder Salt a 1 Rdlr.
64 Tøndr. grøn Sæbe a 1 Rdlr.
85 Læster Stenkul a 20 Rdlr.

16,708 S' Sukker a 48 Sk.
23,544 S' Tobak a 12 Sk.

35 SkS" tør Fisk a 1 Rdlr.
36,505 S* Urtekram a 16 Sk.

359 Anker Vin a 8 Rdlr.

Udførselen var :
342 Anker Brændevin a 6 Rdlr.

53 Tønder Byg a 2 Rdlr.
525 Snese Æg a 8 Sk.

1718 Tønder Ærter a 3 Rdlr.
660 Fæbuder a 1 Rdlr.
157 SkS Engeskær a 10 Rdlr.
230 Skippund saltet Flæsk a 20 Rdlr. eller

16 Sk. pr. S'
4 Skippund saltet Gaasekød a 20 Rdlr. 

247 Stk. Gavnved a 1 Rdlr.
1457 Tønder Havre«Gryn a 5 Rdlr. 
Hjemmegjort Tøj for 2528 Rdlr.
7657 Stykke Lammeskind a 10 Sk.
Lerkar for 6641 Rdlr.

966 Stk. røget Lax a 1 Rdlr.
249700 Mursten for ialt 3479 Rdlr.

311 Tønder saltet Kød a 5 Rdlr.
14 Tønder Bygmel a 3 Rdlr.
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612 Tønder bornholmsk Stenkul a 1 Mk.
658 Stykker bornholmske Uhre a 8038 Rdlr.
Der kan læres adskilligt angaaende Forholdene 

paa Bornholm ved at gennemgaa denne For
tegnelse. Indførselen af Kaffe, Sukker og Tobak 
har været forholdsvis stor, hvilket just ikke tyder 
paa Fattigdom.

Udførsel af Smør nævnes end ikke, Udførsel 
af | Sæd har været meget ringe. Derimod har 
Udførsel af hjemmegjort Tøi været stor, hvilket 
atter vidner om de bornholmske Kvinders Flid; 
ligeledes har Pottemageriet, samt Uhrmageriet 
været i god Gang, saasom der for disse to Poster 
er udført Varer for forholdsvis store Beløb.




