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Blade af Hammershus Birk`s dagbog.
Hammershus Birk omfatter Allinge-Sandvig med markjorder og landdistrikter, der omfatter Slotslyngen, Hammersholm, Hammersøen og Hammeren. Navnet Hammershus Birk
opstår formodentlig omkring 1300-tallet, hvor ærkebispen beslutter at oprette en egen retskreds omkring Hammershus med eget tingsted. Området har før den tid været en del af
Vestre Herred, som den gang hed Haslæ Herred,og retsmæssigt under Herredstinget ved
Klemensker kirke. Vel vidende at området måske kun kom til at hedde Hammershus Birk i
1300 tallet, kalder jeg de blade af historien før den tid også Hammershus Birk. Se kort
ovenfor, der viser området. Fra starten har grænserne ikke ligget helt fast. Det gjorde de
først ved matrikuleringen i 1824. Hvorfor Hammershus. Hammer betyder stejl og utilgængelig klippe. Hus betyder slot ligesom Koldinghus, Aggerhus, Vardehus m.fl.
Blad l: - Geologi.
Grundfjeldet i det område, som Hammershus birk dækker, består af det, man kalder Hammergranit, som sammen med Vanggranit og Svaneke Granit regnes som de yngre granitter,
dannet for ca. 1400 millioner år siden, medens gnejsen og de øvrige granitter på Bornholm
er dannet for ca. 1700 millioner år siden. Hammergranit er ofte rødlig, fordi fine revner i
de lyse mineraler er udfyldt med rødviolette jernforbindelser. Hammergranitten er fattig på
mørke mineraler, hvorved den kommer til at fremtræde som den lyseste granit på Bornholm. Hammergranitten kan iagttages på Steglebjerg stenbrud på Hammerknuden. Flere
steder vil man kunne se, at granitten er gennemsat af årer, gange eller legemer af lyst materiale, hovedsagligt bestående af kvarts eller feldspat. Hvis de lyse punkter er mere grovkornede end den omgivende bjergart, kaldes de pegmatitter, hvis de er mere finkornede,
kaldes de aplitter.
Blade 2 - Oldtiden.
Kikker man med oldtidsbriller på landskabet i Hammershus Birk, kan man se, at det er rigt
på Oldtidsminder. F. eks drejer det sig om Helleristninger, så har birket de fleste, største og
flotteste Helleristninger i Danmark, som er billeder og tegn, der er hugget ind i klippeflader
eller større sten i bronzealderen, (1800- 500 år før Kristus).

3

Birkets Helleristninger:
1: Madsebakke er Bornholms og dermed også Danmarks største helleristningsfelt. På den
isskurede flade, som skråner mod nordvest, kan man udskille 3 billedgrupper. Grupperne
gengiver 12 skibe, omrids af små fødder, hjulkors og en mængde skålgrupper.
Skibsbillederne på Madsebakke er mere eller mindre forvitrede. Mod nordøst kan man dog
se et skib, der er meget karakteristisk for de bornholmske skibsfigurer. Bundplanke og ræling er angivet med 2 furer, der ender i højt svungne stævne for og agter. Skroget er yderligere opdelt af en række tværstreger. Dette tyder på, at bronzealderens skibe var bygget op
af et skelet af træ, hvorover der har været en beklædning f.eks. af skind. På nogle af skibene ses endvidere på rælingen flere korte streger, der kan forestille mandskabet.
Helleristningerne på Madsebakke danner ingen helhed. Skibene er tegnet meget forskelligt
og de har sejlretninger mod alle verdenshjørner. Det tyder på, at de er hugget på forskellige
tidspunkter.
I Mohrs stenbrudene blot 100 m syd øst for Madsebakke blev der i 1883 opdaget yderligere to helleristningsfelter med tilsammen mindst 16 skibsbilleder, flere skåltegn, samt en
lille mandsfigur. Det lykkedes ikke den gang at redde dem for eftertiden. Adgang til feltet
er ad cykelstien (den gamle jernbane mellem Allinge-Sandvig) ved Madseløkke Feriecenter.
2: Storløkkebakken – Helleristningerne på denne isskurede klippe ved Storløkkebakken
kom frem i dagens lys i 1929. Et par stenhuggere, der ryddede klippen for jord opdagede
ved en tilfældighed det største skibsbillede. Stensprængningen var da kun standset et par
cm fra stævnen.
Efter vinterens regn havde renset klippen for jord, fandt man yderligere et par skibe og flere skålformede fordybninger. Senere blev der påvist omrids af et par små fødder. I forbindelse med jordarbejdet fandt man også tre lerkrukker med brændte menneskeknogler fra
den yngste bronzealder (1100-500 f. kr.)
Skibe med dobbeltfuret skrog, opsvungen og højt rejste stævne for og agter er kendetegnende for de bornholmske helleristninger. Korte lodrette streger på flere af skibene kan
symbolisere mandskabet.
Enkeltheder i skibenes udformning viser ligheder med helleristninger i det sydøstlige Skåne omkring Simrishamn. Viser at der allerede den gang har været ”skibsforbindelse” mellem Birket og Sydøstre Skåne. Felterne findes, når man kører fra Allinge mod Olsker og er
kommet forbi feriecenteret Storløkke, og er kommet op på toppen af Storløkkebakken, ligger helleristningerne 50 m. til venstre for landevejen.
3: Blåholthuse: ved Blåholthuse kan man se 2 små helleristningsfelter.
Det ene finder man i skovbrynet mod øst. På en lille klippeknold er afbildet 5 helleristningsskibe og enkelte skålgrupper. Disse helleristninger blev opdaget i 1884 af en svensk
stenhugger, der fra sin hjemegn i Bohuslen kendte bronzealderens helleristninger.
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Det andet helleristningsfelt ligger
midt på en indhegnet mark. Samlet inden for en klippeflade på ca.
2x2 m. er afbildet 2 hjulkors, 8
tydelige og et par mere utydelige
skibe. På dækket af det midterste
skib står 2 figurer, der ser ud til
at blæse i lur. Man ser endvidere
6 skålgruber og et kredstegn.
Man finder Blåholthuse, når man
kører fra Allinge mod Hasle ved
22 km. stenen og lige indenfor på
højre side af landevejen fra Allinge.
Der er flere helleristninger i området, således 3 steder på den anden side af landevejen,
men her er kun omtalt de største og dem med offentlig adgang. Hertil kommer flere bortsprængte helleristninger udover de ved Madsebakke omtalte, f.eks omtaler amtmand Vedel
et felt ved ”Bellafoden” på Hammeren, der blev bortsprængt, da Fyrvejen skulle anlægges.
Generelt om helleristninger: Helleristninger er som nævnt billeder og tegn, og de er ristet i
bronzealderen i perioden 1800-500 f. kr. Her på Nordbornholm forekommer, som nævnt
under de ovenfor omtalte felter, simple skålformede fordybninger - er det et frugtbarhedssymbol, et omvendt kvindebryst? eller er det fordybninger man kunne bruge til at have lys
i? vi ved det ikke, kan kun gætte. Der er kredstegn (en cirkel), der er hjulkors, (et kryds
omgivet af en cirkel) De er ofte afbilledet to og to eller fire sammen og man regner med, at
de symboliserer to- eller firehjulede vogne. Kredstegnet tolker man almindeligvis som et
solsymbol.
Helleristningsstenene forekommer på de her nævnte felter med billeder af skibe, fødder,
som er forklaret under de ovennævnte felter. Skibene er tegnet meget forskelligt og de har
sejlretninger mod alle verdenshjørner. Det tyder på, at de er hugget på forskellige tidspunkter. Helleristningerne findes i nærheden af agerland og datidens gravanlæg, f. eks ved Blåholthuse, hvor vi på den anden side af landevejen har et gravfelt med røser, som omtales
senere.. Nye undersøgelser har vist, at der også er spor af rituelle handlinger foran helleristningsfladerne.
Der kan ikke være tvivl om, at helleristningerne har haft religiøs betydning, det er nærliggende at forestille sig områdets beboere forsamlet omkring klippen til bestemte højtider og
til religiøse fester for at indriste nye tegn. Nogen sikker forklaring på denne ejendommelige billedverden finder man næppe.
Bronzealderhøje – Bautasten og Røser.
Når det gælder gravhøje, så har Nordbornholm rummet et af de tætteste områder på Bornholm, hvilket viser, at der allerede for op til 4ooo år siden var en stor del af øens befolkning bosat her. F, eks i amtmand Vedels bog om Bornholms oldtid kan man læse, at han i
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1886 i Birket og Olsker sogn havde registreret 23 uskadte kæmpehøje, 26 beskadigede og
23 sløjfede - i alt 72 kæmpehøje, kun overgået af Østermarie, hvor han registrerede 75
kæmpehøje. Her skal man huske på, at det er et større område, idet Østermarie er et dobbeltsogn.
Hvad er en bronzealderhøj: I perioden 1800-1100 f. Kr. som man kalder første halvdel af
Bronzealderen, opførte man gravhøje af jord og græstørv. Oprindeligt dækkede højene
over en enkelt grav, men i forbindelse med senere gravlæggelser udvidede man ofte højene. Adskillige høje har derved fået en anselig størrelse. F. eks ifølge 1. lærer Lorenz Petersen i Allinge fandt man en kæmpehøj tæt syd for Sandvig, der var 10 alen høj og 46 alen
bred. I denne høj fandt man i 1882 bl.a. en stensat kiste 3x1½ alen med en dobbeltknap af
bronze, samt levninger af ubrændte ben, en 13 tommer lang dolk af Bronze med guldbelagt
fæsteknap, en oval håndledsring af guld, 3½ x 2½ tomme. Vægt 45 g. Et stykke af en vreden guldstang, stykker af Bronzefibulaer. Der er antagelig tale om Samuels høj, nævnes
både som en høj sydøst for Sandvig og en høj nordvest for Allinge, måske Byghøj.
Ved en nu sløjfet høj Gottahøj tæt syd for Sandvig er der fundet en guldring og en bronzedolk.
Ved udløbet af bækken tæt nord for Allinge fandtes i 1870 et sværd, 1,5 tomme bredt, samt
2 store og 3 mindre lansespidse. På Hjortebjerg på Hammeren fandt man i 1824 under flyvesandet: 4 store halsringe eller hårringe og stykker af hårringe, 2 håndledsringe, 9 fingerringe og en stor brilleformet fibula (sikkerhedsnål), 2 celter (økser), stykker af 2 store hårnåle, samt et lille hult metalstykke, alt af bronze.
I en tørvemose ved Hammershus fandt man ca. 1725 nogle tusind sølvmønter med arabisk
indskrift, samledes af vicekommandanten, men senere forsvundet. (meddelt af den fangne
dr. Dippel, som måske var Bornholms første arkæolog).
Alt i alt viser disse rige fund, at beboerne i birket havde kontakt pr. skib med andre lande
og med de mange fine gravfund måtte der være flere, der var rige, enten gennem handel
eller plyndringer i andre lande.
I disse gravhøje fra Bronzealderen fortsætter man med at begrave sin efterladte, først som
lig, senere deres aske, efter de er brændt. Bautastene rejses ved højene som gravsten, som
på Bornholm i vikingetiden får ristet navn på rejseren af stenen og navne på de afdøde, i
enkelte tilfælde også af risteren, vi har en sådan runesten på kirkegården i Allinge, som
omtalt under blad 3: Vikingetiden. De fleste bautasten er i dag forsvundet.
Men ved det gravfelt, som vi omtalte under afsnit om helleristninger, finder vi 3 bautasten.
Den ene kaldes Knægten og har givet navn til området. Området ligger på den anden side
af landevejen i forhold til det ovenfor omtalte Helleristningsfelt Blåholthuse. Her går man
ind ad en sti i skoven og kommer ca. 200 m længere fremme til en gammel Smedje, her
finder vi det omtalte gravfelt kaldet Knægten. Her er bevaret en lille gravplads med en stor
og 9 små røser. På en af røserne mod vest står den bautasten, der kaldes knægten. På
mindst 2 andre røser, har der stået bautasten. De er i dag knækket og ligger hen over røserne.
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I toppen af flere af
røserne ser man
store fordybninger,
der vidner om gravrøvere. Gravfeltet
har aldrig været
undersøgt, så man
ved ikke præcist,
hvornår gravfeltet
er anlagt, men antagelig er det sket i
den yngre bronzealder (1100-500 år
f. Kr.)
Det lille gravfelt
omkring Knægten
ligger i udkanten af
en græsgang og op
til en lille skov. I
bronzealderen blev
landskabet langsomt omdannet til
overdrev og græsgange, mens skoven var kraftig på
retur. Landskabet
ved knægten kan
således minde meget om det, der fandtes her i bronzealderen (1100-500 f. Kr.) Fortidsminderne og de nærliggende helleristninger tyder på en tæt bebyggelse i dette område for ca.
3000 år siden.
Røser er gravhøje, der helt eller delvist er opført af
sten, de blev fortrinsvis anlagt i den yngre bronzealder
og ældre jernalder (1100 f. kr. – 0). I den periode
brugte man at brænde sine døde, røserne er bygget op
over selve ligbrændingsstedet, eller omkring en urne,
hvori den afdødes jordiske rester var anbragt. Røserne
er i reglen runde, men der findes også ovale og skibsformede røser. Røser er også fundet adskillige steder
ved stranden i Allinges østspids. To ved stranden
nordvest for Allinge. Flere ødelagte sydøst for Hammersholm. 2 røser ved stranden nord for Hammershus.
Flere røser ødelagt ved bygningen af villa Nøddebo
ved Hammershus. En røse indeholder som regel kun
en enkelt begravelse
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.
Fra jernalderperioden 500 f. Kr. – 0 blev ligene brændt, ofte blev asken sat ned i Bronzealderens gravhøje eller som ovenfor i røser. På Korsbjerg syd for Sandvig i 10-15 meters
bredde i en ganske lav høj har lærer Lorenz Petersen i Allinge undersøgt en mængde begravelser. Både på højens nord- og sydside, fandt han en tæt række brandpletter med
brændte ben. I midten af højen stod fire små stenkasser fyldt med ben og indeholdende
oldtidssager af Bronze. Nordøst for midten fandtes 3 lange dækkede stenkister, indeholdende menneskekranium og en spydspids af flint. I den sydlige kiste fandtes en tilhuggen
flække og en smuk sleben hulmejsel.
Endvidere er der fundet talrige stenredskaber i egnen omkring Salomons kapel, hvilket i
forbindelse med bronzefund i samme område viser, at der har været en boplads såvel i
Stenalderen (antagelig yngre stenalder 4000 – 1800 f. Kr), som i Bronzealderen. (1800-500
f. Kr.). Her har boet mennesker for hen imod 6000 år siden.

Blad 3 – Vikingetiden. Indførelsen af Kristendommen
Vikingetiden regnes fra perioden 800 til 1050. Tidlig middelalder er fra perioden 10501250.
900 år e. kr. hører vi om de første historiske beretninger om Bornholm. Den engelske konge Alfred den Store (871-901) lod Spanieren Orosius latinske verdenshistorie oversætte og
føjede dertil bl. a. Wulfstans beretning om sin rejse fra Hedeby østpå vistnok til Weicselflodens udløb. Han sejlede i 7 dage og nætter, havde hele tiden Vendland til styrbord, og til
bagbord Langeland, Falster og Skåne, som alle hørte Danmark til, derefter Burgenda land,
(der ikke kan betyde andet end Bornholm), der havde deres egen konge.
Det er første gang, Bornholm nævnes, og det fortælles altså, at Bornholm endnu ikke - som
det nærmest liggende Skåne, var en del af det danske rige. Det var et lille rige for sig selv,
der blev styret af egen konge. Også i tiden før vikingetiden i folkevandringstiden tyder de
mange møntfund på, at Bornholm har været et vigtigt handelsknudepunkt.
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Det er i denne periode, at man rejser runesten overalt i Norden. Ja det er allerede startet
omkring år 500, hvor man kender runesten i Norge og Sverige og fra ca. 700 tallet i det
daværende Danmark i Slesvig og i Lister (i dag en del af Blekinge). 80 % af de danske
runesten er rejst i perioden 900-1050. Der findes i alt 240 runesten i det daværende Danmark, hvoraf Lis Jacobsen og Moltke i deres store runebog fra 1942 viser en opgørelse, at
ca. 180 runesten fra denne periode er fra det nuværende danske område, mens de 37, der er
registret på Bornholm, har man hidtil ment at alle er fra perioden 1025-1150, altså at man
først starter med a t rejse runesten på Bornholm i 1025, når man ophører i det øvrige Danmark. Det skyldes, at de fleste bornholmske runesten på mange måder ikke ligner de øvrige
danske runesten, men svarer til Runesten, man finder i landene omkring Mälahren – Uppland og Sødermandland, der hvor vikingebyen Birka ligger lige på grænsen mellem disse
områder, som også var Sveriges hovedland på denne tid. Men en nøjere studie af de bornholmske runesten, hvor vi i dag kan besigtige 38 på Bornholm, udover døbefonden i Aakirkeby og Paulusfiguren i Poulsker kirke samt de sten, der finde på Nationalmuseet, har
22 runesten en kristen bøn og eller et kors, som betyder, at de må være rejst af og eller over
en kristen. Hidtil har man ment, at det var den tyske præst Egino, der i 1060 blev biskop i
den øst lige del af Skåne, Blekinge og Bornholm og fra 1065-72 også over Halland og resten af Skåne. På det tidspunkt var hele Norden underlagt ærkebiskoppen i Bremen, her var
en Munk ved navn Adam af Bremen, som har skrevet om Eginos vellykkede omvendelse,
blandt andet af bornholmerne. Der er nok ingen tvivl om, at Egino har været på Bornholm
og har omvendt mange og startet menigheder. Men kikker vi nærmere på de bornholmske
runesten, så er flere bornholmere, antagelig blev kristnet før 1060. Dels på grund af vor
placering midt i Østersøen med mange kontakter, dels at mange bornholmere selv tog ud
på togter, hvor man har mødt og er blevet påvirket af andre kristne. 11 af de bornholmske
runesten har et Georgskors. Var de kristnet af den tyske præst Egino, havde runestenene
antageligt været forsynet med et latinsk kors. På flere af de kristne sten, tyder runernes
manglende O-runer og brugen af både stort og lille r, at de er før 1050- men antagelig er
alle sten med kristen bøn eller kors efter år 950. Kun ca. 5 sten synes at tilhøre perioden,
som runologerne kalder vikingetiden 900-1025. Hidtil har mange runologer og historikere
ment, at Kongevejstenen, som i dag kan besigtiges på Allinges gamle kirkegård, var en af
de ældste runesten på Bornholm, men efter studiet af de enkelte runer, tyder alt på, at den
tilhører perioden 1050-1100. Blandt andet forekommer O-runen, som man først begynder
at bruge omk. 1050.
De bornholmske runesten indeholder mange spændende oplysninger om Bornholm. Vi får
navn og familieforhold på ca. 100 personer, vi får at vide, at en havde titlen thegn. Skjalm
Hvide, der var Jarl over Sjælland, blev også kaldt thegn. Thorsten, der er nævnt som den
velbyrdige thegn på Bjælkesten syd for Aakirkeby, har måske været Jarl på Bornholm, det
er ham, der lod hugge (stenen) efter Sven. Lod hugge er ikke en vending, der kendes fra
det øvrige land. 4 af de 5 sten, jeg tror, er fra perioden 900- 1025, bruger som de eneste
” lod hugge”. I det øvrige land, når der står ”lod” foran rejse eller sætte, så er det en kongelig person, men det kan man iflg. runologen Moltke ikke regne med på Bornholm, der var
ingen kongelige. Men måske brugt, hvor der er tale om personer højt rangeret i kongens
tjeneste. På 3 sten hører vi, at der er tale om en velbyrdig dreng. I det øvrige Danmark er
der en sten, hvor personen både er styrsmand og en velbyrdig dreng. Jeg kunne tænke mig,
at titlen dreng, måske er det, man kaldte en styrmand i et skipen. Vi har ikke noget, der
fortæller, at Bornholm har været opdelt i skipen, men andre steder i Danmark var områder
opdelt i skipen, hvor et skipen, omfattede 25 gårde, en gård kaldtes en åre. Disse 25 årer
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skulle bygge, bemande og proviantere et ledingsskib og skulle i tilfælde af krig gå i kongens tjeneste, altså stille med 1 styrmand og 24 mand til at ro. Til sammen dannede folk i
et skipen et blotgilde og lederen af dette gilde var styrsmand eller styrmand. Reglerne for
blotgildet minder om reglerne for de senere sognegilder. Hvis dette er rigtigt, tyder det på,
at der i denne periode boede 3-4000 personer på Bornholm, der havde ca. 500 gårde, som
måske har været inddelt i 20 skipen. Kikker man på de bornholmske gårdes historie, finder
man i de bornholmske sogne, at der bortset fra Poulsker og Aaker har været et gildesgård
eller gildesbo, eller som i Aaker en gildesval. I Dobbeltsognene har der været 2. Måske
ikke i Åker. Går vi ud fra, at der i de i 2 tilfælde af ikke registrerede gildebo/val, måske
skyldes, at de blot er nedlagt, før registrering., så svarer det til, at der i hvert herred har
været 5 skipen med hver sit blotgilde, som måske senere er blevet til sognegilder.
På de 2 runesten, der i dag kan besigtiges i Nylars kirkes våbenhus læses, at de er rejst over
bornholmere, som var sømænd, den ene er rejst over Alvard: han druknede med hele sin
skibsbesætning, og den anden rejste Kåbe- Sven efter sin søn Böse, som blev dræbt i kampen ved Udlänge. (En ø syd for Blekinge) I historiebøgerne er denne kamp tilsyneladende
ikke beskrevet, Zahrtmann mener i sin bog I side 53, at det kan være en kamp omkring
1045 mellem den danske konge Magnus og den landflygtige Sven Estridsøn, som havde
fundet støtte i Sverige. Mener samme sted, at hans bedstefar var Sigurd Kåbe, der igen var
søn af Jarl Vesete. Efter Jomsvikingernes saga, skulle Sigurd Kaabe og hans broder Bove
have deltaget i togtet mod Haakon Jarl i 986. Hvis dette er rigtigt, kunne det tyde på, at
denne sten med kors og bøn, altså en kristen sten, kan være rejst få år før 1060, hvor Egino
blev bisp over Bornholm.
2 runestene fra Nylars. Den øverste er rejst over Böse. Bemærk Sct. Georgskorset foroven, hvor der er ristet et hagekors indeni. Den nederste sten er rejst over Alvard. Bemærk
slangens hoved og Hale er bundet sammen med en knude.
Bemærk også Sct. Georgskors, der her er et processionskors.
Efter runernes udformning og sammenligninger med lignende
sten i Uppland. er det meget sandsynligt, at den er fra perioden 1050-1060. Hertil kommer, at alt tyder på, at alle bornholmske runesten med kristne formler, kors eller lign. ikke
som tidligere troet, er hverken den, der rejser stenen eller de
afdøde blevet kristnet af Egino. men derimod af engelske
præster, f.eks. har de 11 sten med kors alle engelske Sct.
Georgskors. På den tid var der i Norden en bitter strid mellem
den tyske og engelske kirke.
Runeskriften, som er kendt her i Danmark fra det 2 århundrede efter Kr. f., var runealfabetet Nordens skriftsystem helt op
til 13-1500 tallet i Danmark, men f.eks. på Gotland og i
Nordsverige blandt bønderne helt op til 1800 tallet. På Bornholm er der fundet en runealfabetsten på Jessegaard i Østermarie (normalrunealfabetet med 16 runetegn) fra omkring
13-1400 tallet og en runeindristning med et runealfabet i Nyker kirkes klokketårn fra sen middelalder, omkring år 1500.

10

Når man rister runer, stammer det nok fra, at man brændte ”ristede” sine runer i træ, når
man skulle ”skrive” til hinanden, derfor er alle bistave skrå, da træet lige linier ville være
svære, at skulle riste vandrette linier i. Den ældste runeindskrift, der er fundet på Bornholm
er et hængesmykke (brakteat) med et meget fint billede og en kort runeindskrift. Den er
fundet i en høj ved Køllergård i Nylars (ca. 450 år ef. Kr. f.). Den længste runeindskrift på
ca 100 ord er på en mønt fra perioden 1050-1100. Men om disse amuletter er ristet på
Bornholm, eller ført hertil, ved man ikke.
Som nævnt findes en runesten på kirkegården ved Allinge kirke. Sten, der stammer fra perioden 1050-1100 og ikke som tidligere ment fra perioden 900-1025. Stenen er første gang
fundet i Klemensker, hvor den oprindeligt har stået ved man ikke. Det var Ole Worm, som
var på Bornholm for at finde og registrere oldtidsminder, herunder runesten, der i 1643
fandt den på en mark i Klemensker ved kongevejen (vejen fra Rønne over Klemensker til
Allinge). Men dette skulle ikke være den oprindelige plads, beboere fortalte Worm, at en
bonde, havde forsøgt at køre den væk til eget brug, men vognen brast sammen. og han
smed stenen, der hvor Worm fandt den. Kongestenen kom så til syne igen i 1876 ved nedbrydning af et gammelt stengærde ved Nordre Skrubbegård, hvor den havde været brugt
som hjørnegrundsten. Den blev nu ført til Allinge Kirkegård. Den øverste del, som mangler, manglede også i 1643.
Indskriften lyder: Brune og hans broder lod (denne sten rejse) efter deres far Thorlak og deres
broder Esge. Bemærk: at Brune er nævnt ved
navn, men hans bror kun som bror, det tyder på,
at broder ikke har så høj en rang som Brune. Hvis
der er tale om moder og søster, er de med enkelte
undtagelser, kun nævnt som moder og søster og
altid efter evt. far eller broder, enten de er nævnt
ved navn eller f. eks kun som bror. Læg også
mærke til de 2 afdøde far (her Thorlak) nævnes
altid før broder Her Esge). Til sidst nævnes evt.
navn på risteren. Stenen indeholder ingen kristne
symboler, som en af de få sten fra perioden 10501100. Men som det vil fremgå af billedet tv. er
rammestregen antagelig en slange, men her uden
hoved og hale, som f.eks. på billedet på side 10 af
Nylars 1, som er med fin slange med hoved og
hale, som er bundet sammen med kringle og knude. Vi har 7 sådanne runesten med slangen bundet
sammen med en kringleknude. Læg også mærke
til Nylars 2, hvor runebåndet også er en slange.
men har et kors foroven, hvor der inde i korset er
ristet et hagekors, antageligt et hedensk symbol,
man har måske endnu ikke glemt den gamle hedenske tro?
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Hvorfor er runerammen en slange? Svenskerne kalder det en orm. Måske skal det symbolisere lindormen: i nordiske og germanske sagn et slangelignende uhyre, beslægtet med dragen, der stammer fra Sydens og Østens myter. F.eks. historien om Spejdernes værnehelgen: Sct Georg og Dragen. Regner Lodbrog fældede en lindorm, der havde snoet sig om et
jomfrubur. En anden lindorm havde snoet sig om en kirke (60 danske kirker gør krav på
æren), men blev dræbt af en specielt opnæret tyr. Eller symboliserer den Midgårdsormen: i
nordisk mytologi et uhyre, der var søn af Loke og broder til Hel og Fenrisulven. Blev kastet i havet, hvor den voksede, til den omkransede verden. Thor skal kløve Midgårdsormen ved Ragnarok, men selv omkomme af dens gift, der sprøjter fra den. De fleste af de
bornholmske runesten med slange har kristen bøn eller kors.
Runestenene og de mange fund på Bornholm vidner om, at Bornholm har været et rigt område, om det skyldes handel eller krigsbytte, ved vi ikke, antagelig begge dele. Rigdommene bragte ikke bare lykke til Bornholm. De rigdomme som samledes lokkede også uvelkomne til, f.eks. Venderne i 1000 årene, indtil de blev slået af kong Valdemar den Store og
Absalon i 1169, som kaldte deres krigstogt et korstog, hvor de på Arkona bl.a. ødelagde
guden Svantevik. Herefter var vendernes plyndring ophørt. Senere var det Kurerne, der
plyndrede de bornholmske kyster, hvilket bl.a. Kuredigerne ved Rispebjerg og Vestermarie
vidner om.
På den store hedenske Runesten Jellingsstenen, står der ikke blot, at Harald Blåtand, vandt
sig hele Danmark, men også at han gjorde Danerne kristne. Iflg. Snorre Sturlusons (11781241) saga om Olav Tryggvason, styredes Bornholm på Harald Blåtands regeringstid
(958-986) af Jarl Vesete, det vil sige, at Danmark nu har indlemmet Bornholm, om det er
sket frivilligt eller med magt ved vi ikke.
I Knytlingesagaen fra ca. 1250 anføres, at der fandtes 14 kirker og 12 ”byer”. Nogle mener, at dette henviser til, at man efter kristendommens indførelse efter 1060 har bygget 14
trækirker, som senere omkring1150-1250 er udskiftet med 15 stenkirker, som vi kender
dem i de 15 sogne. Det er meget muligt, at man først byggede trækirker, men endnu har
man ikke fundet spor af disse evt. trækirker. Kirkeskatten, hvor pengene skulle bruges til
opførelse af kirkerne, sammen med de mange sjælegaver kirkerne fik, blev først indført
omkring 1130. Man regner med, at opførelse af de 15 stenkirker tidligst er begyndt omkring 1150 og først sluttet omkring år 1300. Da man på Bornholm ikke havde landsbyer,
blev sognene opkaldt efter kirkernes værnehelgen. Således fik Bornholms højest beliggende kirke, ærkeenglen Michael som værnehelgen og sognet hed helt op til 1500 tallet Sct.
Michaels sogn, blev så på grund af skovrydning kaldt Rødsker, som er blevet til Rutsker.
Jomfru Marie blev værnehelgen for Vester Marie og Øster Marie. Johannes døberen fik
Bornholms største kirke Aakirke, som senere fik dette navn, fordi den ligger mellem 2 åer.
Apostlene Andreas, Jakob, Peter og Paulus fik deres kirker i Rø, Ibsker, Pedersker og
Poulsker sogne. Helgenerne: Klemens , Laurentius og Nicolaus fik Klemensker, Østerlars
(Larskersen uden Øster i 1600 tallet Nørrelars herefter Østerlars, men Larskersen brugt i
daglig tale op til for 100 år siden) og Nylars sogne. De nordiske Helgenmænd Botulf, Olaf
og Knud i Bodilsker, Olsker og Knudsker sogne. Ny kirke fik som den sidste kirke navnet
Allehelgens kirke. Sognene fik navn efter kirkens værnehelgen, ker betød kirke og sen betød sogn, Det blev f.eks. til Vestermarkersen Olskersen. og så videre, men indtil ca. 1500
var det officielle navn: Sct. Olav sogn. Og det var netop dette sogn, som de områder, hvoraf senere Hammershus birk, blev udskilt, og hvor senere byerne Allinge og Sandvig opstod, som en del af Hammershus Birk. I dag det område som omfatter Allinge-Sandvig
med markjorder og landdistrikter.
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Blad 4: Tidlig middelalder - Ærkebispetiden før Hammershus.
I 1104 fik Norden sin første ærkebiskop. Hidtil havde vi som nævnt været underlagt ærkebispen i Bremen, som ikke huede de danske konger. De tyske kejsere mente, at når Norden
stod under ærkebispen i Bremen, burde de nordiske lande også være vasalstater under den
tyske kejser. De danske konger vendte sig mod England og de var også fortrinsvis engelske
præster, der kristnede de første danskere. Det var Erik Ejegod, der ved en pilgrimsrejse til
Rom fik paven til at lade Norden få sin egen Ærkebiskop, det var biskop Asser Svendsen i
Lund, der i 1104 blev udnævnt af paven til ærkebiskop over hele Norden. Asser var søn af
dronning Bodils broder Svend Thrugotsen, som i lige linie kunne føre sin slægt bl. a til Jarl
Vesete, hvis datter Thorgunna var Bodils bedstemoder, og dermed Assers oldemor.
Asser dør i 1137 og bliver afløst af Eskil, som er søn af Assers bror Christian Svendsen.
Han er ærkebiskop til 1177. I 1145 var det Eskild, der kunne indvie den nye Domkirke i Lund. I
1146 bliver Sven Grathe konge over Sjælland og Skåne, Knud Magnus bliver konge over Jylland
og Fyn, mens Valdemar bliver Hertug over Sønderjylland. Eskil er ikke tilfreds med denne 3deling, tager parti for Knud Magnus, bliver herved uven med Sv. Grathe, som tager ham til fange i
1149, hvor det fortælles, at han lod ham hejse op i en kurv oppe under Domkirkens hvælving, sætter Eskild i fængsel, men Svend må frigive ham og betale en bod, den bestod bl.a. i at ærkebispesædet får de 3 bornholmske herreder i forlening. Kun Rønne Herred beholder kongen. Danmarks 3
deling betyder Bornholms 2 deling. Med Svend Grathes sonebod i form af de 3 bornholmske herreder er Bornholms skæbne i de næste 373 år lagt i hænderne på ærkebispesædet. I de kommende
kampe mellem kronen og kirken bliver Bornholm ofte en væsentlig brik. Ærkebispen har nu både
den gejstlige og den verdslige magt over de 3 herreder, men den gejstlige magt over alle 4 herreder.
Sv. Grathe vil sikre sig størst mulig kontrol over Bornholm og frygter, at ærkebispen vil udnytte sin
nye magt. Han påbegynder formodentligt bygningen af Lilleborg. Eskil påbegynde opførelsen af
Åker kirke, som ligger midt i landet, 5 km syd for Lilleborg. Aaker kirke bygges som en kombination mellem et forsvarsværk og et gudshus, og når den bliver færdig i Anders Sunesens periode
eller måske først i en af efterfølgernes tid. er den forsynet med et fæstningstårn, så den mere ligner
en borg end et gudshus. Man har antagelig brugt en irsk bygmester til at opføre kirken. Det er ofte
påstået, at de bornholmske kirker og i sær Rundkirkerne og Aakirke var bygget som forsvars eller
tilflugtskirker. Men de har aldrig været brugt sådant. At de skulle være forsvarskirker mod venderne, som man har påstået, eller anvendt som tilflugt, synes også utroligt, venderne blev slået i 1169,
hvor man begynder at bygge kirkerne, dertil kommer, at der ikke er noget vand. Og ved at tænde
bål foran kirkedøren, kunne det være farligt at opholde sig her. Men de kan måske være som forsvar mod den lokale befolkning, som betalte skatter i form af naturalier, der i starten blev afleveret
til kirken og opbevaret her. I tilfælde af sult kunne befolkningen måske finde på, at storme kirken.
Men heller ikke dette er tilsyneladende sket. Rundkirkerne, før de fik sat sit tag på omkring år
1500, lignede de en fæstning. Kirkerne blev bygget i en ring omkring højlyngen og ca. midt i sognene.
Absalon er søn af Asser Riig, det vil sige af Hvideslægten, Knud den Hellige er hans oldefar. Da
Kong Valdemar den Store bliver opfostret hos hans far Asser Riig, bliver han fosterborder til Valdemar og Esbern Snare, som bliver oldefar til den senere Jacob Erlandsen, der sammen med sin
tvillingbror Anders bygger Hammershus i 1250èrne. Sammen med Valdemar den Store og ærkebiskop Eskil tager han til Rügen i 1169 og indtager Arkona og ødelægger guden Svantevit. Når Eskil
trækker sig tilbage i 1177 bliver Absalon ærkebiskop i Lund, fortsætter kirkebyggeriet på Bornholm. Absalon, der først var ærkebiskop i Roskilde, bygger sin borg i København, kaldes Køben-
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havns grundlægger. Absalon dør i 1201, han bliver efterfulgt af sin onkels sønnesøn Anders Sunesen.
Arkitekt på nationalmuseet
Charles Christensens forslag
til forsvarsindretningerne på
Østerlars kirke. Længst til
højre ses klokketårnet, som
kan have indgået i forsvarsforanstaltningerne. Tårnet
kunne beskyde både syd- og
norddøren. Bemærk, at også
taget på koret indgår i forsvarsforanstaltningerne.
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Efter Sven Grathe`s folk havde myrdet Knud og såret Valdemar, bliver han selv dræbt på Grathe
Hede, hvorefter Valdemar bliver enekonge. Eskil har i starten et spændt forhold til Valdemar, i
første omgang nægter han at gøre Knud Lavard til Helgen, må gå i landflygtighed, men forliges
med Kongen, sammen bekæmper de venderne i 1169 og i 1170 ophøjer han Kn. Lavard til Helgen,
herefter støtter han Valdemar, Valdemar kvitterer i 1170 ved at bekræfte, at han vedstår Sv.
Grathes forlening af 3 herreder på Bornholm. Da hans familie, heriblandt hans 2 sønner, forsøger at
vælte Valdemar, trækker Eskil sig tilbage i 1177 og dør i 1181.
Absalon dør i 1201, han bliver efterfulgt af sin onkels sønnesøn Anders Sunesen, som i 1219 tager
med Vald. Sejer på korstog til Estland, hvor sagnet fortæller, at Dannebrog d. 15. juni faldt ned fra
himlen. Se Bornholms Kirkehistorie side 95 og 110.

Blad 5: Opførelse af Hammershus – krigen mellem konge og ærkebiskop.
Der er fortsat et roligt forhold mellem kirken og kongen, også under de næste 2 ærkebiskopper:
Peder Saxesen og Uffe Thrugotsen. Men i 1252 bliver Jacob Erlandsen Galen valgt til ny ærkebiskop. Hidtil var ærkebiskopperne blevet godkendt af kongen, men det gør ikke Jacob Erlandsen.
Når han først tiltræder i 1254, skyldes det, at han ikke spørger kongen, men søger stadfæstelsen hos
paven og den foreligger 5. april 1254. Det er ikke alene Jacob Erlandsen, som mener, at man ikke
skal spørge kongen. Paven og flere ærkebiskopper ligger i strid med de europæiske konger og kejsere, idet paven mener, at han som guds repræsentant, må stå over konger og kejsere. Jakob Erlandsen, der havde været bisp i Roskilde, vælger til sin afløser, sin søstersøn Peder Bang. Jakob er 5.
slægtled i Hvide-slægten. Han lægger sig straks ud med Christoffer d. 1. Kongen bebrejder ham i
1256, at han har bygget Hammershus, Jacob svarer hertil, at han har ikke bygget nogen borg, men
kun udbygget ærkebispesædets ældre borg. Siger at det er hans tvillingbror Anders Erlandsen Galen, der har bygget en ridderborg, det senere Hammershus, antagelig påbegyndt omkring 1255.
Jakob Erlandsen plejede forbund med kongens fjender, hertug Erik Abelsøn i Sønderjylland og
Rügenfyrsten Jarmer. Der er ikke fundet beviser, at der har været en borg før Hammershus. Men
der kan have været bygget med træ?
På danehoffet i Lund i april 1257 hjemdrog Christoffer d. 1 alle de af riget givne friheder og gavebrev og hermed inddrog de 3 herreder under kongen. Jacob Erlandsen trodsige fremfærd førte til, at
kongen fik gældkeren i Skåne Niels Erlandsen, der var ærkebiskop Jacob Erlandsens ældste bror, til
at fængsle ham 5. februar 1259. En gældker var Skånes øverste leder og var medlem af kongens
rigsråd. Den 9. februar 1259 meddelte Roskildebispen Peder Bang fra sin borg i København, at der
var kirkelukning i hele hans stift, som omfattede København. Herefter flygtede han til fyrst Jarmer
på Rügen og herfra fornyede han bandlysningen. Paven opmuntrede Jarmer til at gå i korstog for at
befri ærkebiskoppen. Omkring 1. april samme år landede Jarmers styrker på Bornholm, indtog og
nedbrændte Lilleborg, genindsatte Anders Erlandsen som høvedsmand på Hammershus, 17. april
videre til København, hvor han indtog borgen København, så Peder Bang igen kunne få sin borg
tilbage og vende tilbage som biskop for Roskilde stift.
Kong Christoffer d. 1. døde 29. maj 1259 kort efter Lilleborg var nedbrændt. Jarmer mødte døden
på et hærtog 2 år efter. Jakob Erlandsen var frigivet fra fængslet og flygtet til udlandet. Kong Erik
Klipping, der efterfulgte Christoffer, var blevet taget til fange hos Holstens grever. Men knapt var
kongen frigivet efter 3 års fangenskab, før han i 1265 lod sin hærstyrke indtage Hammershus og
lægge hele Bornholm ind under kongemagten. Anders Erlandsen måtte forlade Hammershus og
døde i Nyborg 1282. Men krigsførelse er dyr, og et følgende år måtte Erik Klipping pantsætte Rønne Herred til Rügenfyrsten Vitslav Jarmersøn , som var trådt i et venligt forhold til Kongen. Efter
at Jakob Erlandsen var død 18. feb. 1274 på Rügen, indgik Erik Klipping 1276 et forlig med ærke-
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bispesædet og overlod igen de 3 gamle bornholmske herreder og hermed også Hammershus til Ærkebispesædet i Lund.

Det 4. herred forbliver i Kogens eje.
Efter mordet på Erik Klipping i1286 i Finderup Lade blussede kampen op igen, Jens Grand var
blevet ærkebiskop, og han huser de fredløse på Hammershus. Blandt de fredløse er også grev
Jacob af Nørrehalland, som lader Nørrehalland indlemme i det norske kongerige. Bygger Varberg, hvor også de fredløse kan bo. Striden ender med, at Jens Grand bliver forflyttet til Estland og kongen må aflevere alle 4 herreder til ærkebispen. Men næppe var Jens Grand væk, før
striden mellem efterfølgeren Esger Juul og Kong Erik Menved blusser op. Erik Menved lader
sin marsk Ludvig Albrechtsen indtage Hammershus. Erik Menved dør 1319, Ludvig beholder
Hammershus, går over til ærkebispens parti, bl.a. for at få ophævet en pavelig bandlysning.
Christoffer d. 2. sender 1325 sin marsk Peder Vendelbo, der belejrer Hammershus i 16 måneder. I de næste 2oo år er ærkebiskoppen i besiddelse af Hammershus og alle 4 herreder, idet
Chr. d. 2. får hele Bornholm tilbage i 1522, men kort efter indtages den af Lübeckerne, som
begynder at rive den ned. I 1525 må kongen give Bornholm i pant til Lübeckerne, som har
borgen i 50 år. Bygger den op igen. Det der i dag kan ses er bygget med røde mursten er fortrinsvis fra Lübeckernes tid.
Vi skal lige tilbage til Valdemar Atterdags tid. (1340-1375). I Norge regerede Magnus Smek
og havde sin søn Erik som medregent i Sverige. Erik forsøgte at tage ærkebiskop Jacob Kyrning til fange, for at få ham til at afgive Bornholm, så han kunne bruge skatterne herfra til sin
krigsførelse, forsøger sammen med svenske stormænd at få Magnus Smeks anden søn Håkon
gift med fyrstinde Elisabeth fra Holsten, men på sin brudefærd fra Trawemünde til Sverige går
skibet på grund på Bornholm, hvor høvedsmand Hans Uf tager hende til fange på Hammershus, indtil Haakon er trolovet med Valdemar Atterdags datter den senere dronning Margrethe
d. l. (Det er Zahrtmann, der mener, at det er på Bornholm, skibet går på grund, vi ved kun, at
det gik på grund på ærlebiskoppens strande).
Efter Lübeckerne er Bornholm i kongens eje indtil freden i Roskilde 1658, hvor Bornholm,
Skåne, Halland og Blekinge overgår til Sverige. Den svenske høvedsmand bliver Printzenskjøld, men allerede samme år d. 9. dec. gør bornholmerne oprør. Dræber Printzenskjøld, overtager Hammershus ved en list. Leverer Bornholm tilbage til Frederik d. 3.
Hammershus og Bornholm er igen under den danske konge, men man har også mistet Skåne
og dermed sine havne for den danske flåde i Østersøen, der nu mangler havne til at søge læ, det
bliver Chr. Ø, der nu bliver afløser for Hammershus i 1684, hvor man river dele af Hammershus ned for at sejle mursten til Chr. Ø, Kastellet i Rønne, samt Hovedvagten i Rønne er opført
af sten fra Hammershus. Så omkring år 1700 forlades Hammershus, og administrationen af
Bornholm flyttes til Nexø og Rønne. Spor af det første bornholmske teglværk, som er opført af
Lücbeckerfogenden Bernt Knob, er fundet ved Langebjerg. Teglværket eksisterede kun i 11 år.
Der kunne ikke på Bornholm skaffes brænde nok til at brænde tegl. Bernt Knop var høvedsmand fra 1525-1543.
Ved alle disse kampe, hvor forskellige konger forsøger at generobre Bornholm og Hammershus, er tropper antagelig gået i land i Sandvigbugten. Men også efter Hammershus er nedlagt
kommer Sandvigbugten med dens mange batterier til at spille en stor Rolle. Se Blad 8 om
fæstningen Sandvig.
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Blad 6: Oprettelse af Hammershus Birk.
Efter bygningen af Hammershus, (hvor det kun er det, der svarer til den indre borggård, der opføres), omkring 1255-1260, ansætter ærkebispen en høvedsmand på Hammershus, som ligesom ærkebiskoppen tilhører en adelsslægt i Skåne. Således er 8 ærkebiskopper og 9 høvedsmænd medlemmer af Galen-slægten i Skåne. Denne høvedsmand er den øverste leder af Bornholm og til sin
hjælp har han en foged, der skal hjælpe med at inddrive skatter til ærkebispen, ikke alene kirkeskatter fra hele Bornholm, men også de skatter, som kongen hidtil havde inddrevet, fra 1149 skatterne
fra de 3 bornholmske herreder, som Svend Grathe, som tidligere nævnt, måtte aflevere til ærkebiskop Eskild, fordi han havde fængslet ham, men fra 1327 også alle skatterne fra Rønne Herred.
Herudover var i de tilfælde, hvor høvedmanden ikke selv havde en præsteuddannelse, ansat en dekan eller provst, der havde opsyn med præsterne. Han skulle årligt indkalde til landemode i Johannes Kirke (senere Aakirke) i Aakirkeby, hvor alle øens præster skulle møde. Den borg, som Jakob
og Anders Erlandsen opførte, var den gang opført af kampesten og var på størrelse med kongens
borg Lilleborg
Før opførelsen af Hammershus hørte nord spidsen af Bornholm ind under Sct Olav sogn (senere
Olsker sogn) og retsvæsenet var under Herredsfogeden i Haslæ Herred, (senere kaldt Nordre Herred). Herredsfogeden i Nordre Herred boede indtil Lübeckertiden på den gamle kongsgård, Nygård
i Klemensker. Men ærkebiskoppen oprettede efter opførelsen af Borgen, Hammershus Birk, som
blev udskilt fra Sct. Olav sogn, som et selvstændigt Birk, der fungerede som en selvstændig jurisdiktion (retskreds) og opførte eget tingsted. Det blev opført efter broen på venstre side af vejen op
til Hammershus og blev kaldt brotinget efter dets beliggenhed i nærheden af broen. Det nøjagtige
tidspunkt for opførelsen af brotinget kender man ikke. Men bygningen hører til blandt de ældste
bygninger på Hammershus, så det må antagelig være inden for de første 100 år efter borgens tilblivelse.
Hammershus Birk kom til at omfatte de områder, som senere udvikler sig til fiskerlejerne Allinge
og Sandvig, der antagelig i 1700 årene udvikler sig til købstædsagtige områder. Udover byerne
omfatter Birket også det vi i dag kalder markjorder. Hertil det vi i dag kalder landdistrikterne, som
hovedsagligt består af Hammeren, Hammersholm og Slotslyngen, Se kort over området side 3.
Grænser mellem Birket og de omliggende Olsker og Rutsker sogne lå ikke helt fast. Da man i begyndelsen af 1800- tallet skulle opmåle og tegne kort, fastslog øvrigheden i 1826, at Hammersholm
og Slotslyngen synes være henhørende under Hammershus Birk og Allinge sogn. Birket udviklede
sig med tiden også til at blive et eget kirkeområde, antagelig efter Allinge Kapel var opført i begyndelsen af 1400 tallet (Kirkens langhus) og senere da fiskerlejerne Sandvig og Allinge udviklede
sig til købstædsagtige områder, da talte man også om Allinge sogn.
Området Hammershus Birk har ikke alene en særegen og spændende natur, men også en særegen
og spændende historie, ikke mindst kommer Borgen Hammershus, til at spille en vældig rolle i
Danmark, ja måske i hele Norden. De mange mennesker, der boede på Hammershus eller kom i
berøring med slottet, har sat sit præg på livet i fiskerlejerne Allinge og Sandvig.

Blad 7: Sildeeventyr og fiskerlejerne Alande og Sandwich.
Der var omkring år 1400 ca 950 gårde på Bornholm. Til deres sædvanlige indtægter af gården fik
de bornholmske bønder i 1300- og 1400 årene nye indtægter, og de kom endda til at flyde i rigeligere mængder, end indtægterne fra landbruget. Det skyldtes, at der kom en overvældende silderigelighed i Østersøen, så de allerfleste af øens bønder og øvrige beboere gav sig til at fiske sild i efterårsmånederne (for udenlandske fiskere fra 24. august til 9. oktober), hvor silden optrådte i ukendte
mængder ved øens kyster og især ved øens nordøstkyst. Ordentlige havne kendtes endnu ikke, men
hver vig i klippekysten, hvor der var lidt læ, blev havn for så mange både, som vigen kunne rum-
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me. Det kaldte man render, hvor der samtidig var lidt sand, kaldtes det strand. Kås var også navne
for render, ligesom ”stâ” var et sted, man kunne trække både op. Det var mest øens egne beboere,
der fiskede, men det lokkede også fremmede til, bl.a. kom både fra Hansestæderne og deltog i fiskeriet, men først og fremmest kom de med salt og opførte boder (på bornholmsk boer) på stranden, hvor de kunne salte de sild, de købte af de bornholmske fiskere, foruden dem de fiskede selv.
Det var folk fra Lübeck, Greifswald, Danzig og Køningsberg m.fl. steder.
Netop ved Sandvig og Allinge var der mange egnede steder, at have sin båd liggende. Ved de bedste steder, var der mange, der opførte fiskerhytter. Det er antagelig i denne tid, fiskerlejerne Sandvig og Allinge har vokset sig store. F.eks. var Løsebækstranden og Jagtestranden Allinges største
havne, før man omkring 1837 byggede Jagtehavnen i Allinge. Sandvigbugten har også været et sted
med gode læforhold og en sandstrand, hvor der kunne ligge mange både. Den kaldtes også Oastrand. Et sted hvor fiskerne kunne trække O med deres Oagarn og fange ”Tobissa”, der skulle bruges til madding.
Et tredje sted, der har været godt besøgt, var klippekysten foran Salomons Kapel. Nordøst for kapellet ligger Krogkaas og andre vige, der har kunnet bruges til at have sin båd liggende i læ. På
området i sær i nærheden af kapellet er fundet rester af fundamenter fra huse, der har været placeret
her, det kan være huse eller såkaldte sildeboder, som vi kender fra udgravninger ved Frenne syd for
Svaneke, hvor man saltede og opbevarede silden, indtil de fremmede fiskere, som ikke måtte fiske
efter 9. oktober, pakkede sammen, slagte de kreaturer, de havde købt, opkrævede tilgodehavender,
betalte gæld og rejste hjem. De fremmede skulle forlade Bornholm senest Allehelgensdag d. 1.
november, med de saltede sild, som de havde købt eller fisket selv, og som man solgte, når man
kom hjem, så katolikker i Europa kunne spise disse sild i fastetiden. Bornholmerne måtte godt fortsætte fiskeriet af sild efter d. 9. oktober eller gå på torskefiskeri.
Ved Kragkaas, (som kaldtes Krogkås, antagelig fordi her var en lækrog) fandtes en kilde, som man
mente indeholdt helbredende vand. På grund af kilden, hvortil syge valfartede, især Sct Hans aften
og på grund af egne fiskere, der havde bosat sig i området og ikke mindst de mange fremmede, der
kom i sildetidsperioden, valgte man at opføre et kapel her. Afgifter på leje af boder og afgifter på
sild, samt sjælegaver til kapellet, var for ærkebispen en god fortjeneste, især på grund af sildeeventyret, der havde givet befolkningen gode fortjenester.
Der er mange teorier om, hvorfor man placerede Salomons kapel her, mange mener at det oprindelige fiskerleje, startede her, de tomter man har fundet eller mener findes her, skulle være tegn på. at
her lå et fiskerleje. Men der mangler udgravninger til at bevise det, de tomter man har fundet tyder
på enkelte huse, men også flere sildeboder, som købmænd fra Hansestæderne brugte, mens de var
her og købte, fiskede og saltede sild. Der mangler også udgravninger for at vise, om der i det indhegnede område ved kapellet er en kirkegård og om hvor mange, der i så fald var begravet. Men
hvorfor blev området forladt, hvorfor brugtes kapellet ikke mere, her har flere den teori, at der var
sandflugt, som ødelagde jorden, dette mener sandflugtskommissær Peder Dam Jespersen fra Rønne, at dette ikke kan være årsagen, da sandflugten ikke har været voldsom. En mere sandsynlig
årsag er, at sildeeventyret ophørte i begyndelsen af 1500-årene, hvilket betød at folk fra Hansestæderne udeblev, man har måske heller ikke længere søgt helbredelse ved kapellets hellige kilde. I
denne periode blev Hammershus ødelagt af folk fra Danzig og senere Lübeckere, som ødelagde
borgen i 1522, måske har de brændt husene her ned. I Thaarups indberetning tales om en by på
Nordbornholm, der er brændt af. Det kan også være på grund af den sorte død, at området er blevet
affolket. Flere af fiskerne er måske flyttet til Allinge eller Sandvig, hvor der var bedre havneforhold. Men nogle er blevet, idet kapellet efter det var nedlagt, var brugt af fiskerne til deres redskaber.
1. gang Salomons kapel omtales, er i et dokument af 3. feb. 1379 i ærkebisp Niels Jonsens testamente. Ærkebiskoppen, som dør 2 dage senere på Hammershus, fordelte penge, bøger og klenodier
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til forskellige kirker, skænkede til ”capelle sancti Salomonis ibidem” en sølvske, som måske skulle
bruges til at læske syge med vand fra den hellige kilde, som findes nær kapellet. Man ved ikke
hvilken Sct. Salomon, kapellet er indviet til, der kan være tale om en af dominikanerordenens mystikere, som levede 1231-1314. De ældste mønter, der ved udgravning er fundet inde i kapellet er 2
stk fra Erik Menveds tid (1319) og 2, som stammer fra Magnus Smek (1332-60), de øvrige hanseatiske mønter fra omkring ca. 1350, hvilket kunne tyde på at kapellet er opført kort efter år 1300.
Vandet i den nærliggende hellige kilde har ved analyse vist sig at være svagt radioaktivt. Våbenhuset, som er forsynet med stenbænke i siderne, er tilføjet senere i middelalderen. Op ad østgavlen i
det 12 x 5 m. store langhus, står de 2 nederste skifter af et kampestens alterbord. Kirken har været
under tag indtil begyndelsen af 1600 årene, hvor det er brugt til opbevaring af fiskeredskaber. Hele
bygningen har været tækket af ”munke og nonner”, hvoraf et utal af fragmenter er fundet i området.
På sletten udenfor ses grundsten til et par huse. Området var blandt andre søgt af skippere fra Elbing. Zahrtmann mener, at det tyder på, at det er de byggelystne Johannitterridere fra Marienburg,
som har været bygherrer.
Afsnit om historien om kapellet: Danmarks kirker, B S Bind 5, side 116, Zahrtmann bind 1 side 14
om Oldtidsfiskeri og side 85 og 86 om Salomons Kapel.
Afsnit om Oldtiden Bs 5 side 118- Zahtmann side 14 K.E.S. Kofoed side 1-7
Historien om Margrethekapellet på Hammershus
Se Danske Kirker side 488. Zahrtmann I: 90—131-181

Blad 8: Sandvig Fæstning.
K.E.S. Kofoed skriver i sin bog” Hammers Hus birks Historie” et afsnit om ”Fæstningen
Sandvigs Krigshistorie” Her henviser han til Reesens danske Atlas, skrevet i 1684. Der er 2
borge, Hammershus og Sandwich, som fordum har været befæstet med mure.
At Sandvig har været befæstet med mure, viser et gammelt rids i rigsarkivet, hvor der på de
steder, hvor skanserne nu ligger, er anført kampestensværker med skydeskår. Ligesom vi
kender det fra fæstningsøen Chr. Ø. I øvrigt kan den fortløbende række af skanser og batterier, der strakte sig langs hele bugten med bagved liggende ammunitions - og vagthuse
vel også berettiget til betegnelsen:
Fæstning.
Den flade sandstrand ved Sandvig
har sikkert helt tilbage i Vikingetiden og før, været velegnet og benyttet af såvel ven som fjende til at gå i
land her. Fund fra stenalderen, som
omtalt i Blad 2, viser, at flintredskaber er sejlet hertil fra områder uden
for Bornholm for omkring 6000 år
siden, (den anvendte flint findes
ikke på Bornholm), det samme gælder de fine bronzesmykker, der
stammer fra en periode for 3500 år
siden. Sildeboder og Salomons kapel tyder på livlig aktivitet på kysten i 1300 og 1400 årene. Derfor er kysten meget tidligt
blevet befæstet. Det er her kongens tropper i bispetiden, som omtalt i Blad 5 om krig mel-
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lem konge og ærkebisp, er gået i land antagelig i Sandvigbugten for at erobre slottet. Sænehavn har ligget for tæt på til at landsætte fjendtlige tropper Det var Erik Klippings tropper i 1265, Erik Menved i 1319, Christoffer den 2. i 1325, og Valdemar Atterdag i 1362,
Kristian d. 2. i 1522 Samtidig 1520-23 begynder Lübeckerne at hærge og plyndre Bornholm, indtager og ødelægger Hammershus, måske brændte fiskerlejet ved Salomons Kapel
af. De jages væk af den Danzigske flåde, men får Bornholm i pant 1525-1576 og genopbygger Hammershus. 16. juni I 1645 erobrede General Wrangel Hammershus, hans tropper
gik i land her i Sandvigbugten. Da hovedporten til Hammershus var spærret, åbnedes den
port, der senere blev kaldt svenskehullet. Men mange gange har skanserne og batterierne
hindret fjendtlig landgang. Sandvigboerne har oplevet gruopvækkende måder, som krigen
førtes på. I 1584 afvistes et svensk landgangsforsøg og tilsvarende afvistes den 11. marts
1645 to svenske orlogsfartøjer Det var antagelig også her, Jens Kofoed efter opstanden i
1658 fik lokket de svenske undsættelsesstyrker i land og tog dem til fange. Det er derfor,
der i Sandvig er rejst en mindesten for Jens Kofoed. Igen den 4. juli 1659 forsøgte en større
svensk styrke at gøre landgang i bugten, men det lykkedes kommandant Michel Echstein at
afvise angrebet efter en hård kamp helt inde på stranden, under hvilken Echstein fik
hesten skudt under sig.
Den 16. juli 1676 ankrede 36 svenske orlogsskibe med 3000 landgangssoldater op i bugten
og påbegyndte en landsætning, men milicen stod rede i skanserne og ved kanonerne under
kommando af oberst Julius Fisher. Da svenskerne var inde for rækkevidde af musketterne,
åbnedes ild med disse og kanonerne. Landgangsbådene, som udsattes for en morderisk ild,
måtte vende om, medens bugtens vand farvedes rødt af blod.
I 1712 var det galt igen - en dansk fregat, der var forfulgt af to svenske orlogsskibe, søgte
ly under bugtens kanoner, efter 4 timers hård beskydning måtte fjenden fortrække. Under
krigen mod England 1807 – 14 kom det flere gange til skærmydsler, når danske kapere
søgte ly under batteriets kanoner. Det er også i 1712, at Tordenskjold lægger til i Sænehavn, men da en større svensk flåde viser sig, sejler han væk.
Det har antagelig været her at Chr. d. 4. i 1624 gik i land, da han overnattede på Hammershus.
Det var her i Sandvigbugten, at Chr. den 5 gik i land 1687 og på hjemturen fra Chr. Ø måtte søge læ og igen gå i land indtil stormen lagde sig. Se omtalen under blad 10 om Hammershus Birks retsvæsen om Chr. d. 5. besøg.
Som tidligere omtalt, lå her i bugten de mange skibe, som i 1716 fulgte med Czahr Peter
den stores besøg i Allinge og Sandvig og som ankrede op på Rheden. Det største antal skibe som hidtil var set her. Se mere om dette besøg side 39 i Blad nr. 10 under afsnit om Birkets byskrivere.
Det var også fra Sandvigbugten Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine forsøgte at flygte 13
marts 1661 fra deres fængsel på Hammershus.
I forbindelse med krigen 1807-14 blev skanser og batterier forbedret og flere blev bygget. I
1811 oprettedes en optisk telegraf (oppe på Hammeren), der sendte meddelelser mellem
Hammeren og Rutskirke og Rønne. I god sigt kunne den optiske telegraf også kommunike-
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re med Chr. Ø. Den optiske telegraf blev passet af vagten på den kongelige vagtbod ved
Hammerens nordre Batteri. En alarmkanon var opstillet på Korsbjerg mellem Sandvig og
Allinge. Alarmskud var tegn til Bavnemesteren om at tænde bavnen. Se tegning af Optisk
telegraf, samt tegning af placering af de bornholmske optiske telegrafer.

Optisk Telegraf og placering af de optiske telegrafer.
I 1807 optrådte den nyudnævnte borgerkaptajn Hans Jørgen Holm, der blev søhelt i en rask
lille søkamp på Allinge Red. Der lå nogle engelske skibe til anker. Holm besluttede sig for
at erobre dem og samlede det fornødne antal både og mandskab. De erobrede først det ene,
så det næste, men her befandt sig 2 af kaptajnerne på de sidste skibe, og det lykkedes for
den ene kaptajn at flygte og advare de 2 sidste skibe. De forsøgte at tilbageerobre de erobrede skibe, men Holm skød igen og de måtte flygte. Holm sejlede sine erobringer i sikkerhed på Chr. Ø. Kort efter lykkedes det borgerkaptajn Grønbech og hans mandskab at erobre yderligere 4 engelske handelsskibe. Af andre kaptajner fra Allinge-Sandvig, der gjorde
en stor indsats i Kaperkrigen var Mogens Alling, Chr. Pihl, Hans J. Christensen og Johan
N. Holm. Det var en stor pris penge, der tilfaldt kapermandskabet. Flere bevarede deres
eftermæle ved at oprette legater for enker og fattige i Allinge-Sandvig. Batterierne i Sandvigbugten er de batterier, der oftest er bragt i anvendelse, og her har batterierne ligget tættest.
Sandvig Fæstning bestod af følgende anlæg:
Sandvig østre og vestre Batteri med vagtbod af bindingsværk, som blev fjernet i 1805. idet
man byggede Sandvig Tinghus med lokaler for vagten på samme sted, hvor den tidligere
vagtbod havde ligget. I 1807 sammenbyggedes batterierne til et og kaldtes nu Sandvig Batteriet. 1838 bestykkes det med 4 stk. 18 punds kanoner og 4 morterer. Bemandet af Sand-
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vig borgerkompagni. Sandvigbateriets
Ammunitionshus lå der, hvor Langeliniehusene ligger i dag. Blev fjernet i
1890-91, da Langeliniehusene blev
opført som boliger for stenværksarbejderne. I det gamle batteri opsatte Allinge-Sandvig Turistforening feltkanoner type 1834, som de lånte på tøjhusmuseet.
Det var helt andre kanoner, end dem,
der tidligere var opstillet, og de blev
fjernet i 1940. Sandvigbatteriet er i
dag fredet.. Fra Møllevig til Sandvig er 7 af batterierne fredet.
Hvornår man begynde at anlægge skanser og andre forsvarsværker ved man ikke. Nogle
kan måske være anlagt i vikingetiden eller før. Erik af Pommern påbød Bornholm i 1428 at
anlægge skærmvolde langs kysterne. Men ærkebisperne på Hammershus har antagelig allerede inden den tid anlagt volde til at forsvare landingsmuligheder i nærheden af Hammershus. Vi ved, at den lübske foged Sweder Ketting under Syvårskrigen 1563-70, anlagde en
række skanser langs hele den bornholmske kyst og det lykkedes ham at hindre svenske
landgangsforsøg. Efter Lübeckerne var forsvundet i 1576, fortsatte man udbygningen af
skanserne langs de bornholmske kyster. Efter Kalmar-krigen 1611-13 havde der været oprettet en kystvagttjeneste på Bornholm, Efter krigen kom Chr. d. 4. til Bornholm og tog
ophold på Hammershus, hvor han gav ordre til udbygning af forsvaret, bl. beordre opførelserne af de 3 batterier på Hammershus, som omtales senere. Under Torstensonsfejden
1743-45 blev skanserne yderligere udbygget og forbedret. Under den skånske krig 1675-79
anlagdes Fischers Batteri nord for Sandvig. Under den Store nordiske krig 1709-20 blev
skanserne igen forbedret. Men efter krigen forsømtes vedligeholdelsen igen. Under Englandskrigen 1807-14 blev de igen sat i stand og fik ny bestykning og fik stor betydning, så
engelsk landgang blev undgået, og der blev ydet stor støtte til de bornholmske kaperskuder. Men herefter mistede skanserne og batterierne deres betydning og mange er i dag forsvundet. En opgørelse fra 1807 viser, der på Bornholm var 59 armerede batterier og 155
andre skanser.
Tinghuset ved Sandvigbatteriet blev bygget som retslokale for afholdelse af retsmøder i
Hammershus Birk, samt rådsmøder for Allinge-Sandvig, der var også 2 mindre arrestlokaler, ligesom det var hjemsted for havnevagten. Blev af de russiske tropper i 1945 anvendt
til arresthus. Nyt Råd- og Tinghus blev opført i 1881 på ”kjerkehajln” ved Allinge kirke
Billedet viser Allinge Sandvigs Ting- og Rådhus

På Strandpromenaden ved det vestlige hjørne
af Hotel Strandslots have lå i 1940 nogle flade
kampesten. Dette var resterne af Sandvig
Borgernes Skanse. Men også disse er fjernet.
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Derefter følger 4 Infanteriskanser på Oasandet. De 2 af dem kunne i 1940 endnu påvises.
De 2 andre blev bortskyllet i stormfloden i 1872. De sidste 2 infanteriskanser er antagelig
blevet fjernet i forbindelse med Byggeriet af Bølgebadet. Mellem disse infanteriskanser var
der løbegrave.
I den nordlige del af Oasandet , 200 m efter Bølgebadet, på strandsiden overfor P-pladsen
ved fiskerstien, ligger Gåseplettens Batteri, med standplads1807 for en 4 punds kanon. I
dag en 12 m lang og l m høj nedtrampet jordvold. Kun de 2 nordligste meter af volden er
nogenlunde bevaret, resten er ødelagt, blandt andet ved at føre en vej ned gennem skansen.
Skansen er tilsyneladende ikke fredet. Nedlagt 1807. Men blev alligevel brugt i krigen
1807-14..

Videre mod nord
under Nordre
Hammer efter parkeringspladsen lå i
1677 Fincheskansens Batteri, formentligt anlagt af
oberst Julius Fischer, vicekommandant fra 1670-1680.
Batteriet blev opkaldt efter amtmand
og kommandant
Thomas Finche
(1632-.77). Det var
Thomas Finche, der
d. 17 sept 1677 styrtede med sin hest på
Slotsgården og få måneder senere døde af sine kvæstelser, nogle mener, at korset, der er
hugget i klippen på slotspladsen er til minde om ham, men ifl Zahrtmann er dette kors efter
Bartha Ahlefeldt, der styrtede med hesten i 1672 og var død på stedet. Hun var gift med
Oberst Schrøder, der var lensmand på Hammershus. Han blev adlet, mens han var på
Bornholm og tog navnet Løvenhjelm. Hans kone blev begravet i et kapel, han lod opføre i
forbindelse med Rønne kirke. Det blev fjernet ved ombygning af kirken 1914-18. Finche
har til gengæld fået dette batteri opkaldt efter sig. Batteriet var i 1730-44 bestykket med 3
kanoner 1 stk. 14 pd., 1 stk. 8 pd. og 1 stk. 4 pd. Brolagt med 2 skydeskår (FM-sten) Nedlagt 1807. Men brugt i krigen 1807-14.
Bag Finches batteriet lå et ammunitionsdepot for
dette og Gåsepletbateriet og Søndre Hammers Batteri, Rester af dette depot kan ses på den anden side af
vejen op til fyret.Lige overfor Finches Batteri.
Billedet viser Finches Batteri
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100 m længere fremme ude på pynten: Hammerens søndre Batteri. I 1806 bestykket med 2
stk. 14 pd. kanoner, selv om det i 1744 var dømt til nedlæggelse, fordi kanonerne lå for
højt. Nedlagt 1807. I dag er batteriet fredet.
Ved Hammerens nordspids ved fyret og mellem nordre fyrpasserbolig ligger Hammerens
nordre Batteri. 22 m langt og brolagt. (FM sten). Var i 1730 bestykket af 2 kanoner. Nedlagdes 1760, da kanonerne lå for højt. Men tilsyneladende i brug i Krigen 1807-14. Her på
Hammerens NØ side stod også den Kongelige vagtbod. Kaldt sådant, fordi den var betalt
af kongen. Virkede også som opholdsted for den mand, der passede ”den optiske telegraf”,
der blev anlagt i 1811. Muligvis har også det på Hammeren daværende kulfyr været passet
herfra. Vagtboden blev i 1838 købt af Allinge-Sandvig kommune og flyttet til nedkørslen
til havnen i Sandvig, hvor den endnu er at se.. Se bilder side 20 af ”Telegrafen” og vagtboden. Disse oplysninger stammer fra bogen: Bornholms Militære Domicil. Også prins Chr.
nævner den kongl vagtbod og flagstang, der ligger ved Hammerens nordspids, i sin rejsejournal fra hans besøg i 1824. I Bogen Huse i Sandvig gennem 200 år: omtales Strandpromenade 2o, som er det samme hus, kaldt Sandvigfiskernes Materialehus, her oplyses, at
man i 1863 beder fiskerne om at erstatte stråtag med tegltag. Her gætter man på, at Materialehuset stammer fra den nedrevne vagtbod ved Sandvigbatterierne, der blev revet ned i
1805, da det nye tinghus blev bygget., idet bygningen allerede er indtegnet på et kort fra
1818. Men det er også indtegnet på Hammers kort fra 1746-50. Dette kan ikke være den
kongl vagtbod, men må være den gamle vagtbod? Gamle folk hævdede, at materialehuset
var flyttet fra Hammeren enten det gamle kongelige vagthus eller et redskabsskur ved Salomons kapel. Materialehuset er også kaldt Boen, som betyder butik på bornholmsk, man
kan have solgt fisk her? De boder, som blev bygget rundt om på Bornholm i forbindelse
med sildeeventyret, hvor man saltede og opbevarede sild, som Hansestædernes fiskere tog
med hjem, som på bornholmsk kaldtes bo eller boen, var i størrelse som dette redskabshus.
Billedet viser Materialehus Sandvig Havn
Salomons Kapels nordre Batteri. Ligger på
Hammerens vestside ca. 50 m nord for Salomons kapel med 2 kanonbænke. FM-sten. Gå
10 m opad fiskestien og ca. 30 m mod nord ind
i terrænet, her findes batteriet. Anlagt kort efter
1744. I 1807 bestykket med 3 stk. 6 pd. kanoner
fra Hammershus.

Salomons Kapels søndre batteri, oprindeligt Ørnevigens batteri, ligger ved Hammerens
vestside 150 m syd for Salomons Kapel Gå ad stien indtil, hvor stien ender i en gaffel, benyt venstre sti ca. 35 m, her findes batteriet. Anlagt kort efter 1744 og bestykket med kanoner fra Hammershus. I 1806 med 1 stk. 8 pd. og 2 stk. 4 pd. kanoner. Ovennævnte 7 batterier er vist på tegning side 25 og skulle forsvare evt. landgang i Sandvigbugten eller på
de naturlige fiskelandingspladser på kysten nord for Hammershus.
Ved Sæne Havn.
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Et stykke oppe på Bakken under Sandvig Feriecenter findes et Skanseværk, der nu er overgroet, ca. 200 m lang og ½-1 m høj. Herfra kunne bugten med landingssted beskyttes.
Senere anlagdes et batteri nede ved stranden, som kaldtes Sænebatteriet , der i 1730 var
bestykket med 1 stk 18 punds og 2 stk 8 punds kanoner. Batteriet forsvandt ved havneanlægget i 1890. Har sikkert fra gammel tid været et anlæg til beskyttelse af denne landingsplads.
I 1730 lå på selve Hammershus uden for den yderste ringmur ved Svenskehullet: Hammershus østre og vestre batteri. Bestykket med 3 stk. 6 pd. og 3 stk. 4 pd. kanoner. Disse
batterier var anlagt kort efter 1613 på Chr. d. 4. foranledning. De kunne have fået deres
ilddåb i 1645, da den svenske general Wrangel indtog Borgen, men uheldigvis blev arkelimesteren dræbt af den første svenske kugle, herefter var der ingen, der kunne betjene kanonerne.
Endelig i Møllevigen syd for slottet: Møllevigens batteri, hvor der i 1730 var anbragt 1 stk
4 punds kanon. Batteriet synes nedlagt sammen med, at Hammershus ophørte med at være
fæstning i 1744. Batteriets formål var at hindre landgang i Møllevigen neden for Hammershus.
I Allinge, var der i 1814 et batteri lavt på forstranden, lige nedenfor den gamle byskrivergaard (Havnegade 9 og11), antagelig fjernet, da man i 1837 byggede Jagtehavnen, eller
ved den senere havneudvidelse i 1860, var bestykket med 4 stk. 12 pd. kanoner. Syd for
Allinge ved Løsebæk lå 2 skanser, som ifølge korrespondance fra 1860, lod kommandanten kommunen købe disse to skanser, da der skulle findes grus på stedet. Man fandt dog
kun det, som skanserne var bygget af, og det blev solgt i læssevis til vejarbejder. Der findes rester af en skanse ved Kæmpestranden. Der findes flere velbevarede skanser ved
Sandkaas, hvor der også har ligget en vagtbod. Inden for denne ring af skanser og batterier
lå borgervagten i Sandvig bag Sandvigbatteriet. Det tidligere omtalte ammunitionshus mellem Sandvig og Hammeren. (der hvor Langeliniehusene ligger nu), var et stort bindingsværkshus, som i 1806-07 rummede 6 stk 3 pd feltkanoner med tilhørende materiel beregnet
for Nørre Herredskompagni styrker, som alarmeredes til at møde på stillepladsen ved Ols
Kirke. Dette depot afløstes senere af Ammunitionshuset ved Allinge (senere gymnastiksal,
nu brandstation). Her fandtes også en exercerplads, hvor Nordlandshallen ligger i dag,
Nørre Herred havde også en vagtbod syd for Tejn fiskerleje. Det omtalte Ammunitionshus
i Hammergabet bag Finches batteri. og et tredje ammunitionshus fandtes bag Sænebatteriet
i Sænebugten. Endvidere på nordre Hammer ”Den kongelige vagtbod”, der i 1838 blev
flyttet til Sandvig Havn, hvor det nu tjener som redskabshus for fiskerne. Herudover en
flagstang, en baunehøj, alarmkanon og en optisk telegraf. En optisk telegraf var en høj
jern- eller træmast , hvorpå der var anbragt et antal vinger beklædt med sejldug. Ved signalering stilledes vingerne i forskellige stillinger. Hver stilling eller kombination af stillinger betød et tal fra 0-9. Tallet refererede til ord eller korte sætninger i en kodebog. Sendtes
meddelelser til orlogsskibe, anvendtes tegn fra Marinens kodebog. Der var i alt 7 sådanne
optiske telegrafer på Bornholm under Englandskrigen 1807-14. Baunen har antagelig været
anbragt på Hammeren. Her findes et område, der hedder Bavnen. Alarmkanonen menes at
være anbragt på Korsbjerg mellem Allinge og Sandvig. Alt dette udgjorde forsvaret af
Nordbornholm.
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Ovenstående billede viser de 7 batterier placering fra Ørnevig- til Sandvig batteri.

Billedet viser en skanse prototype fra
1700 tallet. Kanonpladsen hævedes
ofte over niveau for at få frit skud,
derfra udtrykket kanonbænk. De
jordvolde vi ser i dag, behøver ikke
at være de oprindelige, men er måske
genopført i 1808.
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Øverst til venstre.: Tejn Batteri.
Nederst til venstre: Sandvig Bateri

Øverst til højre: Allinge Batteri
Nederst til højre: Kapellets nordre batteri

I 1928, 300 års dagen for Jens Kofoeds fødsel. rejste Bornholms Officersforening en mindesten for ham i Sandvig. Se blad 18 under Mindsten.
.
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Blad 9: Havneforhold.
Om Bornholms Havne skriver Resen i Bornholms Atlas, skrevet omkring 1675, Skibe for
nordgående finder, nu som fordum en ret tryg havn ved Nordbornholm. Derfor kalder
Adam af Bremen (skrevet omkring 1070) Bornholm for den mest besøgte havn i Danmark.
I vikingetiden var Bornholm en vigtig havn fra Hedeby i Slesvig til Birka (ved Stockholm)
eller Novgorod og videre af floderne til Sortehavet, her har Nordbornholm især været vigtig. Også Wulstan i ca, 890 omtaler Bornholm som den vigtigste havn i Østersøen.
Som omtalt under afsnittet om sildeeventyret i 1300 og 1400 tallet, blev alle naturhavne
anvendt som landingspladser, der fandtes mellem klipperne fra Ørnevigen og Krogkås ved
Hammerens vestside til Grønnedalsrende, som lå lidt nord for Birkets sydgrænse. Syd for
grænsen lå Sandkaas, hvor der var landingsplads for flere både. Kaas betyder et sted, hvor
fiskerbåde kan lægge til. Indtil man i 1800 tallet begyndte at bygge egentlige havne i
Sandvig og Allinge, var det en række naturhavne, der udgjorde havneforholdene i Allinge
og Sandvig. I Allinge var de største og bedste havne Jagtestranden, som lå der, hvor den
nordre del af inderhavnen senere byggedes og Knuds Strand, som også kaldtes Løsebækstranden. Her var med løse kampesten opsat en ”mole”, hvor fiskerbådene kunne losse
deres fangster. Løsebæk er i dag bedst kendt som Allinges badestrand, men går vi 100 år
tilbage, var der ikke mange, der badede, bortset fra børnene, som også brugte badestranden
her. Den gang havde man ikke badedragter, drengene badede fra klipperne i Løsebæk eller
i Nordmandsrenjen (her var en nordmand druknet). Pigerne badede i en kule, som kaldtes
”Solkulan”, drengene kaldte den ”Pissekulan”. 300 m nord for Løsebæk lå Kæmpestranden, hvorfra flere både fiskede, lidt nord for lå Grønbergsrenden og Winbergerenden. Udfor det tidligere Høiers Hotel lå Markererenden.
Prns Christian skriver i sin rejsejournal ved sit besøg i Allinge i 1824: Havn er ikke i Allinge, men stedets små fartøjer løber ind mellem stenene og bjerge sig der
Johan Hansen fortæller i sine erindringer om Jagtestranden omkring 1830: ”Havnen var
kun en lille bugt eller rende, der skar sig mellem klipperne. Inderst ved strandbredden, var
der lagt en meget simpel bro, brygge på begge sider, for at bådene kunne lægge til, længere
ud blot klipper på begge sider, men den kaldtes heller ikke en havn, men ”Jaitastran”. Navnet havde den fået af, at det eneste fartøj udover fisker- og skibsroerbåde, der hørte hjemme i Allinge, var en lille jagt ejet af den gang en ung mand ved navn Hendrik Hansen. Med
denne jagt sejlede han til København nogle gange om sommeren, for at hente varer til de få
købmænd, der var i Allinge-Sandvig den gang. Der var flere steder, hvor en jagt kunne
løbe op på stranden, men da denne var den største og for pålandsvind bedst beskyttede, lå
jagten her på stranden. Denne havn var ikke uddybet. Havbunden skrånede jævnt opad.
Strandbredden bestod af grus og småsten. Midt ud for havnen lå en stor isoleret klippe,
som en lille ø, da vandet gik rundt om den. Denne klippe kaldtes ”Blak” og delte indløbet i
2 indløb, hvor det, der vendte sydefter, var det egentlige indløb. Det andet, som gik lige ud,
var ikke dybt nok. Lidt nord for Jagtestranden, lå en vig (nu yderhavn), som man i 1828
forsøgte at hakke ud, men man måtte opgive. Det var en mand, der hed Peter Alling, som
forsøgte, hvorefter denne havn kaldtes Peter Allings havn.
Her ved Jagtestranden lå under Englandskrigen 1807-14 et batteri til at forsvare ”havnen”,
samme var tilfældet ved Knuds Strand (Løsebæk).
Hvis Bornholm skulle følge med i udviklingen var man nødt til at bygge rigtige havne,
hvor de nye større skibe kunne gå ind. Nexø fik den første havn i 1798, Svaneke i 1816. I
1805 havde Rønne stadig sin gamle træbro, hvor det foresloges, at man ikke måtte køre
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med hestekøretøjer. Havnens største skonnert var på 36 ts. Det var det største skib der kunne lægge til ved træmolen i Rønne havn. Købmand Rasch, som ejede en Galease på 95 ts,
måtte lade den overvintre i København. For at ikke de store skibe skulle tage fragterne fra
de små skibe besluttede skipperne i Rønne i 1806, at sige nej til et lån på 3000 rdl fra statskassen til at udvide havnen. Men lånet blev givet og i 1807 fik Rønne to ledefyr. I Hasle
begyndte man at bygge havnen i 1834.
Den første egentlige havn i Birket, var Sæne Havn, hvor man havde et træbolværk, således,
der kunne ske udskibning af skattesmør og –sæd m.m. fra Hammershus. Antagelig bygget i
ærkebispetiden og forbedret i Lübechertiden. Men den var nok for længst glemt og ikke
vedligeholdt. Først i1892 fik havnen rigtige moler, bygget af Hammerværket. Se under
afsnit vedr. stenindustri.
Allinge fik sin første havn i 1837 hvor havnen tog
et lån på 3000 rd. for at udvide Jagtestranden. Den
nye havn svarede til halvdelen af nuværende inderhavn og med Udløb vinkelret på kysten. Se tegning
fra 1858 med den nye yderhavn og den gamle Jagtehavn, som kort efter laves om til inderhavn.
Om havneforhold i Sandvig skrev Prins Ckr. i sin
rejsejournal i 1824: ”Landingspladsen ved Sandvig
er mellem sten, men bredden selv dyb sand, så fartøjerne uden fare kan landløbe. Havn er her neppe
at tænke på, da den vil blive tilsadt af sand og det er
grundt nær ved land”.
I Sandvig kom man før Allinge, man begyndte i
1831 med at sprænge klipper væk og indrette en
skibshavn. I indberetning fra amtmand Thaarup i
1839 kan man læse, at byggeriet i 1831 havde kostet 2100 rd. og værdien af gratis arbejdskraft, bl. af militæret, hvor soldater i stedet for tjeneste havde udført arbejde, var vurderet
til 2000 rd., at en storm i 1835 beskadigede havneanlægget betydeligt, og til istandsættelse
medgik nye omkostninger. men atter 26. december 1836 havde man en ny pålandsstorm,
med især nogle voldsomme søer i dagene 8-10. april 1837, havde en så ødelæggende virkning, at man i 1839 overvejede at ændre planerne for havnebyggeriet, så det blev en mindre havn. I Traps beskrivelse fra 1857 hedder det, at Allinge havn har i de senere år modtaget flere forbedringer og afbenyttelse og derved flere indtægter, medens Sandvig havn
desværre kun har gæld. Men det viser, at Sandvig har en havn i 1857. I Trap 1870 står der:
Sandvig Havn er kun ubetydelig, og nærmest bestemt for både. I 1931 udførtes en strengt
påkrævet udbedring af havnen i Sandvig.
Allinges første havn fra 1837 blev udvidet inden 1858, hvor man gennemførte en større
udbygning af Jagtehavnen, så man fik udsprængt klippen til et nyt yderbassin og en uddybning af havnen, så mindre skibe kunne lægge til her. Før 1837 måtte de forskellige skibe lægge til udenfor, og mindre både sejlede varer til eller fra disse skibe. Julius Paludan,
hvis fader var byskriver i Hammershus Birk og Nordre Herred og Politimester i Allinge og
Sandvig i 1836 til 1851, han blev selv født i 1842, fortæller om sine oplevelser i Allinge i
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Bornholmske samlinger bind 13 side 183. Han boede i Byskrivergården i Løsebækgade.
Det er omkring 1850, altså før yderhavnen. Han fortæller: ”at Dampskibe var sjældne, men
altid var søen fuld af sejlere, næsten som sundet ved Helsingør, stolte Barker og Fuldriggere, Brigger, Skonnerter og Galeaser, lige ned til Jagter, Fiskerbåde og Kadrejernes både.
Kadrejere kaldtes ” Skibsroere”, det var dem, der sejlede fra skib til skib for at forsyne
skibene med proviant og andre fornødenheder og vel også for at drive et ret indbringende
smugleri. Især kaptajnerne fra de små ”vorn und achter” Skonnerter fra den pommerske
kyst. ”Tyvetyskerne” var bekendt for at stjæle og sælge af deres ladning. I blæsende vejr,
når de ikke kunne klare Hammerpynten, kastede de halvhundredevis af skibe anker på den
beskyttende red ved Allinge og blev ofte liggende i flere dage. Særlig imponerende var
skuet i mørke nætter, når man knapt kunne skimte skrogene., medens de hundrede lanterner vippede og spejledes i havoverfladen.
Mere uhyggeligt var det, når man om vinteren vækkedes ved larm og skrig ude fra havet,
der fik hele byen i bevægelse. Næste morgen kunne man så se et vrag stå inde i skærene.
Det gav fortjeneste, så gik bjergerne ud, og der blev sat strandvagter. Når de bjergede varer
skulle sælges strimlede folk til, der blev opsat beværtningstelte, da varerne var billige,
kunne selv fattige folk i Allinge tillade sig at drikke vin og spise sydfrugter, der var bestemt til Rusland.”
Men den store udbygning af havnen fandt sted ca. 1858. Her byggede man yderhavnen,
den gamle havn blev ca. 1860 ændret til en inderhavn, idet man lukkede udsejlingen fra
den gamle Jagtehavn, som man kan se på tegningen fra 1858 havde udsejling vinkelret på
kysten, og lavede en port mellem inderhavn og yderhavn. Først i 1862 var havnearbejdet
færdigt. Det var en bekostelig affære med bortsprængning af klipper og kostede i alt for
yderhavn og ændring af Jagthavnen til inderhavn 40.000 Rd, Inderhavnen var kun halvt så
stor som nuværende inderhavn. Se tegning på side 29 af havnen i 1858, der viser den ny
yderhavn og den gamle Jagtehavn.
Allinge Havn
omkring 1867.
Bemærk Niels
Peter Grønbecks Pakhus
fra 1863. En
hollandsk Mølle
fra 1847 blev i
1875-76 erstattet af Nordre
mølle, der blev
taget ned omkring 1828-29.
Et af Allinges
første grundmurede huse(i dag
isenkræmmeforretning) opført af skipper og købmand Jørgen Nielsen i 1850. Til højre herfor, i dag Havnegade 9 og 11, ses den gamle byskrivergård, hvor Zahr Peter den Store
overnattede i 1716. Denne gård brændte i 1867. Længere henne i gaden foran møllen lå
gården. der blev Allinges første posthus indtil1905. Her ligger i dag den tidligere toldbygning. Gården helt til venstre hed Risegaard.
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På billedet side 30 fra Allinge havn i 1867, kan man se, at den rå klippe omkranser havnebassinerne, bassinet til venstre er den gamle Jagtehavn, og til højre den nye yderhavn.
Men det hele blev ødelagt af den store stormkatastrofe 13. november 1872, ikke alene havnen blev ødelagt, men også skibene, som blev kastet op på havnekajen. I Trap 1870 kan
man læse: Allinge Havn er med stort besvær og megen bekostning (60.000 Rd.) udsprængt
i klipperne og efter hånden udvidet, så den nu består af inderhavn og en yderhavn, adskilt
ved en port.
Man måtte nu i gang med en større reparation, hvor havnen var lukket i 4 år. I 1884 foretog
man en udvidelse af inderhavnen, idet man fordoblede inderhavnen hen imod Hotel Danmark, i dag Høiers Cafe.

1914-19 foretoges betydelig
udvidelse. uddybning af inder- og yderhavn og udvidelse af havneporten til 11
m`s bredde.
Ombygning og
forlængelse af
dens nordkaj.
Uddybning af
indløbet, i alt
omkostninger
for 300.000 kr.
Billede af Inderhavnen i 1902 med Hotel Danmark (Høiers Cafe) i baggrunden til højre
den gang J. B. Larsen Skibsprovianthandel.
I 1931 påbegyndtes omfattende reparationer af nordkajen og bygning af en mole syd for
indløbet. En efterårsstorm ødelagde imidlertid hele arbejdet, der var foretaget i sommerens
løb.
Hvordan var livet i Allinge Havn i tiden omkring 1880-1900. I Jul på Bornholm i 1944 til
og med 1952 er der en dame, som under navnet A.K. skriver om livet i Allinge på den tid.
Hendes rigtige ungpigenavn var Alma Kaas, hun blev mor til den kendte overbibliotekar
Stub Jørgensen, begge er født i Allinge. Også hendes søn, har skrevet en bog om Allinge: ”
for 5o år siden ”, d vs. omkring 1904. Hun fortæller bl. a.: I hendes barndom kaldtes havnen stadig ”Jaijtehavn”. man sagde gå hen i ”Jaitehavn og køv enj ol sijl”. Havnen havde
den gang træmoler, hvor bådene kunne lægge til. Sild købtes i ole eller kast. Det var kun
fisk, der blev vejet med en bismervægt, hvorefter fiskeren trak en hyssingsnor genem dens
underkæber, og man kunne vandre hjem med sit torskeknippe. Den gamle pensionerede
politibetjent Nikolaj Stub blev sendt rundt med trommen, når fiskerne var kommet ind og
gerne ville sælge fisk eller sild fra kajen.
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På den tid var det kun få både, der havde motor, så man var
afhængig af vind og vejr. Men når man hørte om, at bådene
var kommet ind, gik man til havnen med sin kurv med skræppe eller rabarberblade for at købe sild.
Billedet viser politibetjent Nikolaj Stub med sin tromme.
Uden for havnen lå 2 ankerbøjer: det var varpebøjer, som ved
pålandsvind brugtes til at varpe skibene ud ved hjælp af spillet.. Den store bøje lå ret ud for indløbet, ca. 300 alen fra land.
Når et skib først var så langt ude, kunne det klare kysten, enten
mod nord eller syd.. Den anden ved Stangemølleskæret brugtes, når vinden var sydøst, så blev skibene halet ud til den og
kunne sejle sig fri af land nordefter. Sidst i halvfemserne var
der enkelte skibe, der begynder at skaffe sig motor. Efterhånden fik alle småskibene motor, så i begyndelsen af 1900- tallet, blev der ikke længere brug for varpning. Så vidt hun husker, lå den store bøje der til 1910. Sejlskibsperioden kulminerede omkring 1896, da antallet af hjemmehørende skibe i Allinge-Sandvig udgjorde 15
skibe med en samlet tonnage på 365,4 reg ts., samt 60 ikke opmålte både. I forhold til byernes størrelse, var der tale om en anselig sejlskibsflåde.
Det var en regel mellem ”Allingehorrana”, at den, der kunne svømme ud til bøjen og tilbage igen uden hvil, han kunne kalde sig frisvømmer. Men det havde ikke noget med skolen
at gøre.
Før motorernes tid var fiskerne mere afhængige af vind og vejr. Når det var stille vejr, måtte fiskerbådene ro ind. Så kunne det blive hen på formiddagen, før de kom i havn, og folk
stod og ventede med deres sildekurve. Var det i Juli måned, hvor man skulle hente ”lægjasijl” så havde man en trillebør med en småhalmskurv, med skræppeblade i bunden, avispapir skulle bruges til at pakke madpakken ind i. Man var som regel 7 – 8 stk til at holde avis
sammen, hvor den sidste fordelte aviserne ved nytårstid, så man havde nogle forslidte aviser til madpakken. Dengang var der ingen, der solgte sild ved dørene.
Der fiskedes mest sild og torsk (”fisk”). Der kom i firserne et par gamle svenske folk til
byen. Manden hed Adam. og så kaldte man hans kone for Eva, men det kunne hun ikke
lide. De fiskede Pighvarrer, som man kaldte ”Båtter” og ”Sletter”, samt satte kroge til
Torsk. Disse torsk trillede ”Eva” rundt i Allinge og solgte. Baatterne kunne være både store og fine, men de gamle bornholmere spiste ikke fladfisk. Ål var der mange, der fangede,
men mest til eget brug.
Af Sejlskibsflåden var der en Jagt som hed ”Elise”. Senere blev den bygget om til en
Skonnert. Under stormfloden i 1913 forliste den i inderhavnen. Desuden var der skonnerterne ”Kristian”, ”Peter” og ”Haabet”. De blev bygget ved Høiers Hotel af skibsbygger
Jørgen Pedersen. Han byggede også skibe hjemme i sin gård i Løsebæk. I alt bygede han 5
skonnerter og 3 Jagter. Siden begyndte snedker Johan Madsen at bygge dæksbåde, og i
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1920 byggede Johs. Lind et par fiskekvaser, men senere er der ikke bygget skibe i Allinge.
I Sandvig byggede Thor Jørgensen en Jagt.
Allerede i det 15 og 16 århundrede er der formentligt bygget både og jagter i Allinge. Ved
udvidelsen af inderhavnen i 1884, fandt man rester af et meget gammelt slæbested ud for
den gamle Jagtestrand. Slæbestedet havde retning mod nuværende Vinkelstræde og skibsbyggeriet har sandsynligvis ligget, hvor i dag ligger Havnegade 7, den gule 2 etages bygning, hvor det senere Hotel Du Nord lå. i dag Isenkræmmerforretning..
Havnen blev anløbet af de Østbornholmske Dampskibe. Det var ikke altid, at damperen
kunne løbe ind i havnen, når den på grund af vejret måtte gå forbi, hejste man en kugle på
flagstangen på dampskibskajen. Senere hejste man en småhalmskurv i stedet for kuglen.
Første rejse med Det østbornholmske Dampskibsselskab var d. 14. august 1877, der var
kun et dampskib, nemlig ”Erna”. Senere kom ”Jarl”, der havde sin første rejse den 16. december 1886, og da den første gang skulle gå ind i Allinge, var det så tåget, så man knapt
kunne se skibet. Selskabet havde nu 2 skibe, men det varede ikke længe. Jarl forliste natten
mellem 4. og 5. marts 1890 på en tur til København ud for Hammeren. Både Passagerer og
besætning druknede, der var stor sorg over hele Bornholm. Erna forliste også på en rejse til
København, den strandede ved Falsterbo 15. december 1897, men såvel besætning som
passagerer blev alle reddet. Den kaptajn, der gik ned med ”Jarl” hed Mathias Davidsen.
Senere fik Østbornholmske et nyt skib, der kom til at bære hans navn. Senere kom et nyt
skib til at hedde ”Hammershus”. Det kom senere til at sejle mellem Allinge og Simrishamn, som den fortsatte med til omkring 1935. Skibene M. Davidsen og Hammershus
betjente i mange år Københavnsruten, indtil de blev afløst af de mere moderne skibe ”Østbornholm”, ”Nordbornholm” og ”Karl”. Under krigen spillede ”Karl” en stor rolle, hvor
den under dæknavnet ”Lise” hjalp mange mennesker til Sverige, ved at sætte dem af i
Falsterbokanalen. Den 3. maj 1945 blev ”Karl” taget af modstandsbevægelsen og sejlet til
Sverige for at sejle Briga den til Danmark d. 5. maj om morgenen.
”Norbornholm” og ”Østbornholm”, selskabets nyerhvervede stolthed, var begge oplagt i
Nexø Havn på grund af krigen og oliemangel. Begge blev bombet ved det russiske bombardement af Nexø d. 8. maj 1945.”Østbornholm” blev minesprængt på vej til værft i august 1945 ved Falsterbo. De sejlede begge til 1952, hvor Østbornholm blev solgt til Italien
og ”Nordbornholm” blev i 1960 solgt til Finland. I 1966 købtes 2 palleskibe, hvorefter der
kun sejledes med gods. I slutning af 60èrne sejlede de gods for Hasle Klinker til København og fjernlager i Kolding og Hals. I 1968 samarbejde med ”66” I 1969 overtog Hasle
Klinker det ene skib. I 1979 salg af ”Øsrbornholm” til Søby ved ophør af ”Fragtruten”.
Hermed ophørte det østbornholmske Dampskibsselskab med at eksistere.
Før dampskibenes tid, var en rejse til København meget besværlig. Det mest almindelige
var, at man sejlede med en Jagt og rejsen
kunne i dårligt vejr vare i otte dage. Folk der
var med, var ofte mere døde end levende, når
de kom frem.
Billedet der stammer fra 1896, viser Markmanns Posthus og Toldkammer. med N ordre
Mølle bagved, samt fiskere, der har bragt
fangsten ind i Yderhavnen.
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Syd for det daværende posthus i Havnegade, på selve kajen foran Grønbechs Pakhus, lå et
gammelt fiskerhus med en have foran. Foran haven var en bænk, en planke lagt over nogle
sten. Den kaldtes ”Majnabäjnkjijn” Der sad de gamle fiskere og skibsroere og drøftede
Allinges begivenheder og holdt øje med, hvad der skete på havnen. Når dampskibet kom
og gik, ”om der va nâjn finer hagga me” og ”om der var noggijn, der skujle rese til Kjøvenhavn” eller ” om der va nân paja, som hadde løved sij opidiet aa skujle hâ en oajta unga” – alt sådan noget blev drøftet på ”Majnabäjnkjijn”
Indtil omkring 1880, hvor stenindustrien og turismen begynder, var hovederhvervet landbrug og fiskeri, men der var også en del, der ernærede sig som skibsroere, ved at ”ro til
skib”, som det kaldtes, og i den næring havde Allingeboerne en vis berømmelse, just ikke
altid til deres ære. Af de skibsførere, som stadig sejlede på Østersøen, og det var mange
den gang, især Hollændere og Englændere, var skibsroerne fra Allinge godt kendt. For
høns, ænder, æg, grønsager o. fl. ting tilbyttede de sig forskelligt, helst sæd, og det var ikke
sjældent, at de fik hele båden lastet med sæd. Når skibsroerne prajede et fartøj, og dette
ville handle med dem, blev en tovende kastet fra fartøjet til båden, som blev fastgjort hertil.
En mand kravlede ombord og købslog med kaptajn og mandskab, havde snaps med ombord, som ofte gav en god modtagelse. Havde skibet en sædlast om bord, forlangtes ikke
penge, men bytte med sæd. Skibsroeren havde en lille pos i hånden af fint, men meget
stærkt tøj. Når den var fast sammenrullet synede den ikke af meget. Blev man enige, blev
sækken smidt ned i båden, hvor 2 mand holdt den åben, og fra lasten af skibet, blev der nu
øst sæd ned i sækken, som efterhånden udvidede sig mere og mere, når sækken endelig
blev fuld, var båden også fuldlastet. Når man opdagede det fra skibet, blev tovenden af
skibsroerne kappet og nu gik det mod havn. Især hvis det var rug, var det lidt af et kup at få
en sådan last. Der blev ikke avlet megen rug. Johan Hansen fortæller (1830), at brødet var
½ del ærter, ½ del rug eller byg. Havde man ikke ærter, brugtes vikker. Skibsroerne kaldtes
også Kadrejere.

Sejlskibe i Allinge Havn i 1892. Foto B. Kjøller.
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Blad 10: Retsvæsen efter Chr. 5 lov af 1685, Byfogeder, Byskrivere og fornemme besøg.
Før 1693 havde Hammershus Birk sin egen Birkedommer, der også fungerede som borgmester i Allinge og Sandvig. Der var byfogeder, både i Allinge og Sandvig, birkeskriver og
byskrivere. Fredrik d. 3. indførte enevælden og hans søn Chr. d. 5. bestemte ved ovennævnte lov, at senest fra 1693 skulle ovennævnte stillinger nedlægges. Det gjaldt også alle
øens borgmestre, rådsmedlemmer og de af dem valgte byfogeder og skrivere, det gjaldt de
folkevalgte herredsfogeder og herredsskrivere, som blev erstattet af 4 kongl udnævnte byfogeder og tilsvarende 4 byskrivere. Det blev en af byerne i de 4 herreder, der fik en byfoged, som samtidig skulle være herredsfoged. Byfogeden i Nexø fik 3 kasketter, udover at
være byfoged i Nexø og Herredsfoged i søndre herred, blev han også byfoged i Aakirkeby.
Byfogeden i Hasle, skulle samtidig være herredsfoged i Nordre Herre og birkefoged og
birkedommer i Hammershus Birk, byfoged i Allinge og Sandvig.
Når der fremover skulle føres en retssag i Hammerhus birk, tog byfogeden i Hasle sin kasket som birkedommer og tog indtil begyndelsen i1700 tallet til Hammershus broting, herefter til en sal i archelimester Niels Jørgensen tidligere hus i Sandvig og fra 1805 til det
nyopførte Sandvig Tinghus.

Sandvig Havn i 1890´erne, Foto: Bendt Kjøller. 2 af Sandvigs største gårde, Gården tiljøjre tilhørt indtil 1893 archeliemsester Niels Jørgensen, i dag er Strandhotellet opført samme sted. Gården til venstre er også revet ned og i dag er Hotel Nordland opført her.
Ved retshandlinger i birket, havde birkedommeren fra Hasle til sin rådighed ved ottemandsretter 8 folkevalgte stokkemænd, de brugtes ellers som tingsvidner, de var valgt i
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birket, dette fremgår af birkets protokol fra 1694, senere valgte man kun 4 stokkkemænd.
Udover de 4 på Bornholm nævnte byfogeder valgtes også 4 By- og herredsskrivere. Senere
valgtes også i byerne formænd, der kunne fremføre byernes ønsker m.v. I Nordre Herred
havde byskriveren en lang titel, f.eks, da Hans Jacob Paludan i 1836 blev udnævnt som
skriver fik han titlen: By- Herreds- og Birkeskriver i Nørre Herred og Hammershus Birk,
samt politimester i købstæderne Allinge og Sandvig. Se Bornh Samlinger bind 13 side 133.
Alle var underlagt den nu kongeligt udnævnte amtmand, som sammen med den nu kongeligt udnævnt kommandant erstattede lensmanden på Hammershus. Før indførelse af 4 folkevalgte byfogeder var der ikke alene byfogeder i alle købstæder, incl. Allinge og Sandvig,
men f. eks. også i Vang og Snogebæk.
Medens byfogeden boede i Hasle, på nær en, der boede i Sandvig, boede byskriveren som
regel i Allinge eller Sandvig og havde de mange kasketter som omtalt ovenfor.
Inden Chr. 5`s lov træder i kraft, kommer Chr. d. 5. på besøg i Sandvig i forbindelse med,
at fæstningen Chr. Ø skal indvies i 1687. Chr. d. 5 med sit følge, blandt andre admiralerne
Niels Juul og Henrik Spann, statsholder U. F. Gyldenløve og admiral Sehsted og ni andre
høje herrer, kom 7. maj 1687 med seks fregatter ud for Sandvig. Gik i land d. 8 maj og red
til Rønne, hørte Schotvings søndagsprædiken, spiste middag hos amtsskriver August
Deckner i Rosengården i Rønne, red samme dag over Nexø til Svaneke, hvor man overnattede hos vicelandsdommer Ancher Anthoni Müller, som ved at gifte sig med borgmester
Poul Kofoeds enke have overtaget dennes købmandsgård (i dag Siemsens Gård), om aftenen d. 10 maj afsejlede han med flåden til sin nye fæstning Christiansø i forbindelse med
indvielse af Chr. Ø som fæstning og verdens første flådehavn. Den følgende aften påbegyndte han hjemrejsen. Modvind tvang ham til igen d. 13. maj at gå i land i Sandvig, hvor
Kongen med følge overnattede hos archeliemester Niels Jørgensen i Sandvig. Hans gård lå
der, hvor Strandhotellet ligger i dag. Se billede på side 34. Den var en af Sandvigs største
gårde. Niels Jørgensen havde opført en ny staldlænge. Når Chr. d. 5. ikke boede på Hammershus var det, fordi Hammershus formodentligt er så forfalden, at han ikke ligesom sin
farfar Chr. d. 4. kan overnatte her. Kommandanten Wetterberg, bor tilsyneladende i Rønne,
de fleste af hans forgængere havde længe boet udenfor Hammershus. Den nye ordning med
kongelig udnævnt byfoged og byskriver var endnu ikke trådt i kraft. Niels Jørgensen var
formodentligt den højest placerede embedsmand, der boede i Birket. Han var formodentlig
birkefoged og borgmester i Allinge og Sandvig?, var også archeliemester i Sandvig.
Første pinsedag, d. 15. maj overværede Chr.d. 5., provst Poul Anchers højmesse i Allinge
Kirke og stod fadder til sognepræsten i Olsker Jacob Jensen Sodes søn, som døbtes med
kongenavnet Christian Quintus. (Pul Ancher var første gang gift med Sodes søster Karen
Jensdatter Sode, der døde i 1684. 1685 blev han gift med archeliemester Niels Jørgensen
datter Lena, der var 35 år yngre).
Efter at have hørt Sodes aftensang i Niels Jørgensens sal, begav kongen sig for 2. gang ud
på hjemrejsen, men en kraftig vestenstorm tvang kongen til endnu en landgang på Bornholm. 2. pinsedag sad han i Nexø kirke og hørte Lars Svendsens, Aaker, prædiken. Gik
igen om bord i flåden med 3 æressalver af borgerkompagniet. Næste morgen d. 17. maj lå
kongens skibe stadig ud for Aarsdale og først d. 19. maj kom kongen og hans følge frelst
til København.
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Byfogeder i Hammershus Birk.
1: Hans Jørgensøn (før ny lov i 1685), Indtil 1684 var han byfoged i Sandvig, han ejede
Sandvigs tredje største gård, som i 1904 blev revet ned for at give plads for det tysk ejede
Hotel Strandslot, i dag indrettet til time-sharelejligheder. Hans Jørgensøn, som havde arvet
gården efter sin far Jørgen Hansen, døde i 1684. Hans Jørgensens søn, Hans Hansen, der
også bliver byfoged, besværer sig ifl. birketingets protokol over, at den skæppe byg, som
alle borgere skulle betale til byfogeden, ikke var indgået fra nogle borgere. Hans Jørgens
bror var archelimester Niels Jørgensen, der boede i den nærliggende Strandgaard (i dag
Strandhotellet). Byfoged Hans Hansen må flygte i 1695 efter mordet på sin fætter, Henrik
Nielsen, søn af archeliemester Niels Jørgensen. Læs om mordet på side 60.
2: Hans Eskildsen: boede i Hasle, var den første kongelig udnævnte by- herreds og birkefoged, blev i 1698 gift med Lene Nielsen, som er datter af ovennævnte archeliemester Niels Jørgensen. Lene Nielsen var som nævnt først gift med præsten Poul Ancher, som hans
2. hustru. Hun har 2 brødre Henrik Nielsen som blev myrdet af sin yngre bror Hans Nielsen d. 9. juli 1695, Hans Nielsen blev henrettet den 28. juli 1696. Inden Hans Eskildsen
blev gift med Lena, var det ham, som nu også var Birkedommer, der på Brotinget på
Hammershus sammen med 8 stokkemænd valgt i Hammershus Birk, havde dømt Lena`s
bror Hans til Henrettelse. Ifølge Chr. d. 5. lov skulle det ikke længere hedde stokkemænd,
men Sande Mænd. Men da vi på Bornholm før 1693 havde sandemænd i sognene, som
efter den nye lov skulle hedde sognefogder, men på Bornholm fortsat måtte hedde sandemænd, der ligesom sognefogderne i det øvrige land blev øverste myndighed i sognene,
udpeget af amtmanden, fik man fortsat lov at kalde de otte mænd for stokkemænd. Retten
med de otte ”meddommere”, kaldtes også ottemandsret. Hans Eskildsen døde i 1706,
overlevet af sin kone Lena, som nu giftede sig 3. gang med borgerkaptajn Gregers Christensen i Aakirkeby. Der var på det tidspunkt ikke noget tinghus i Hasle, så retsmøder i
Hasle eller Nordre herred holdtes i byfogedens stue i Hasle. Retsmøder i Hammershus Birk
holdtes indtil omkring 1720 i Hammershus broting, kaldet brotinget på grund af sin beliggenhed lige efter, man er kommet over broen til venstre op ad bakken.
3: Efter forgængerens død i 1706 blev Jens Nielsen Lund Borringholm by- birke- og herredsfoged med bopæl i Hasle, gifter sig med Karen Mortensdatter Bohn, hvis far Morten
Hermansen Bohn, havde været den sidste folkevalgte borgmester i Hasle og gift med Poul
Anchers datter Margrethe Poulsdatter. Jens Nielsen Lund døde 18. december 1717 og hans
afløser blev:
4: Mogens Clausen Torn: som var den eneste kongl. udnævnte by- birke- og herredsfoged,
der boede i Sandvig blev byfoged med bopæl i Sandvig til 1736. Han døde 1. feb. 1737
Senere under omtalen af den samtidige byskriver Lars Andersen Birch, bringes historien
om Zahr Peter den Store besøg, sådan som toldbetjent og byskriver Niels Grønbech, (der
boede i Grønbech Gard, Strandvejen 121 i Sandvig) i sin indberetning 15 nov. 1800 til
amtmand Thaarup, der havde bedt ham om, ved hjælp af de ældste på egnen, at få nedskrevet, hvad der skete i dagene 20-23 august 1717, hvor Zahr Peter var gået i land Jaitestrand
i Allinge i følge denne beretning skulle han have overnattet i 2 nætter hos archeliemester
Jørgensen i Sandvig, men han var som tidligere nævnt død i 1693. Det var sønnen Henrik,
der arvede gården. Henrik blev myrdet af sin bror Hans Nielsen og sin fætter Hans Hansen
i 1695, 2 år efter faderens død og på grund af dette mord, blev broderen Hans henrettet i
1696. Læs om mordet side 6 og i BS 1 rk 14/42. Henrik var gift med Elsebeth Larsdatter.
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Hun giftede sig kort efter med Mogens Clausen Torn, men det var ikke ham, men hans bror
Berild Clausen, der var Hans Nielsens forsvarer. Mogens Clausen Torn flyttede nu ind i
Niels Jørgensens gård, blev udnævnt til birkedommer i 1714. Da han var den højeste embedsmand, der boede i Sandvig, tog Zahr Peter ind her og overnattede i nætterne mellem
21 og 23. august 1716, efter at han havde overnattet 1. nat hos byskriver Lars Andersen
Birch i hans byskrivergaard, som lå i Havnegade (nu nr. 9 og 11) i Allinge. Mogens Clausen Torn blev i 1718 udnævnt som by-, herreds- og birkeskriver, men bor fortsat i sin gård
i Sandvig.. I hans tid flyttedes retslokalet fra Hammershus Broting, til salen i hans gård,
som hans kone arvede efter sin 1. mand, der blev myrdet. (i dag Strandhotellet). Da Torn i
1718 også blev Herreds- og byfoged, holdtes antagelig også møder i Herredsting og Hasle
Byting i hans lokaler i hans embedsperiode.
5: I 1736 blev næste byfoged Poul Eskildsen, der giftede sig med Byfoged nr. 2: Jens Nielsen Lund Borringholms enke: Karen Mortensdatter Bohn. Byfogeden boede igen i Hasle.
Poul Eskildsen er søn af den 1. kongl udnævnte byfoged Hans Eskildsen (nr. 1), I Pouls
Eskildsens funktion som birkedommer i Birket, hvor møderne fortsat holdes i salen i archeliemester Niels Jørgensen oprindelig hus i Sandvig, som også en overgang anvendtes som
krostue. Dette får smed Jesper Hansen, der i 1745 fører en sag for Wefst Jensen Schou på
Slotsvangegaarden, at klage over, at Tinghuset mere ligner en krostue end et retslokale.
Smed Jesper Hansen, der boer i Kræmmergården i Allinge, får en søn, der senere bliver
byfoged i Nexø og bliver bedstefar til amtmand Jespersen. Wefst Jensen ejer 1741-1748
archeliemester Jørgensens gård, og sælger den i 1748 til sin svigersøn smed Hans Jespersen, som indretter en smedje i en af længerne. Hans Jespersen er sø af ovennævnte Jesper
Hansen, Allinge Poul Eskildsen er født i 1698 og dør i 1771. men overlader tilsyneladende
jobbet til sin søn Eskild Poulsen Bohn omkring 1750.
6: Eskild Poulsen Bohn født 1724 som søn af Poul Eskildsen ovenfor og Karen Mortensdatter Bohn. Bor i Hasle, dør 1758 og bliver afløst af
7: Jens Christian Jacobsen Prahl født 1728 i Ibsker, hvor hans far var sognepræst. Han gifter sig med Ane Dorthea Bidstrup, hvis far var borgerkaptajn i Hasle. Jens Prahl dør i 1783
og afløses af
8: Mads Høgh Petersen Arboe født i 1759 i Rønne som søn af urmager Peter Poulsen Arboe, giftede sig i 1784 med forgængerens enke Ane Dorthea Bidstrup. Deres gravmonumenter findes stadig bevaret på Hasle Kirkegård. De havde en datter gift med by- og herredsfoged Pingel i Rønne og en søn, der blev by- og herredsfoged i Nexø.. Prins Chr., der
besøger Bornholm 10. – 28. juli 1824 og i den forbindelse skrev en rejsejournal, gengivet i
Bornh Samlinger rk 1 bind 16 side 2 til side 110, skriver her om Cancelliraad Arboe, som
han mødte ved en barnedåb hos byfoged Pingel, der var gift med hans datter, hvor Prinsen
står fadder, at Arboe er en duelig og virksom gammel embedsmand, hvis blindhed snart
gør ham til invalid. Prinsen fortæller også om et besøg hos Arboe i Hasle, hvor han hilser
på Arboes gamle svagelige kone. I baggården hos byfogeden, findes en lav stue, i hvilken
kong Chr. den 5. d. 8. maj 1687 havde spist, i stuen var en rude, der havde båret kongen og
de medfølgende Kavalerers navne, men ved uagtsomhed, nu ituslået. Mads Høgh Petersen
Arboe dør 1827, men fratræder allerede i 1826.
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Det var kort efter Arboes tiltræden i 1783, at der opførtes et Tinghus i Hasle, som det også
skete i de 3 andre købstæder, hvor byfogederne boede. Det var så meningen, at Birketinget
fremover skulle holde retsmøder i Tinghuset i Hasle, men byformændene i Sandvig og Allinge søgte om at få lov at beholde det i en af byerne. Dette blev tilladt, hvis byerne selv
betalte for opførelse af et tinghus, hvilket skete år l805. I 1881 flyttedes tinghuset til et nyopført ting- og rådhus i Allinge ved siden af kirken.
Sandvig Tinghus opført 1805.

9: Johannes Jacobi Jacobsen født 1785 i Dreslette i Tyskland. Han blev by- herreds og birkeskriver, politimester i Allinge-Sandvig omkring 1812, blev i 1814 gift med Marie Kirstine Rye, og da hun døde i 1830, blev han gift med søsteren Walborg Juliane Rye. Ved udnævnelsen til byfoged antagelig i 1826, flytter han til Hasle, som det er bestemt i kongl
redegørelse af 2 april 1822, at byskriveren skal bo i Allinge og i påkomne tilfælde optræde
som politimester. Læs mere om hans tid som byskriver i næste afsnit om byskriverne. Han
dør i 1841 , hans gravminde er bevaret på Hasle kirkegård.
10: I 1849 udnævnes Fritz Henrik Jørgensen til by-herreds- og birkefoged med bopæl i
Hasle. Han er født i 1812 i København. I 1864 forflyttes han til Sorø. Han bliver derved
den sidste Byfoged, som også er birkefoged i Hammershus Birk. Byskriver Georg Vilhelm
Hansen i Allinge bliver fra 1864 byfoged i Allinge- Sandvig og efter den nye kommunallov i1868 som en følge af den nye grundlov, udnævnt i 1868 til den første kongelige udnævnte borgmester i Allinge-Sandvig..
De kongelig udnævnte byskrivere med bopæl i Allinge eller Sandvig i enevældens tid.
Kongelig udnævnte byskrivere efter Chr. 5’s lov trådte i kraft 1693. Antagelig som nr. 2,
var det by- herreds og birkeskriver Lars Andersen Birch født 1682 død 1754. Vi ved, at
han var byskriver i 1717 og at han boede i den gamle byskrivergård, som lå ved Allinge
havn. Gården brændte i 1868, Se billede af gården og havnen i 1867 side 29. Der hvor gården lå, er i dag genopført som Havnegade nr. 9 og 11. Han var gift med Maren Gomløse.
I 1716 besøgte Czar Peter den Store fra Rusland, Chr. Ø og Bornholm. På vej fra Chr. Ø til
Bornholm ankrede hans flåde op på Reden udfor Allinge, den største flåde man nogensinde
havde set i Allinge og Sandvig: 20 russiske, 24 hollandske, 22 engelske, 18 danske og 15
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svenske store krigsskibe tillige mange transportskibe, Urne har i sin beskrivelse nævnt, at
der ikke var svenske skibe med, men yderligere 600 koffardifartøjer.
Czar Peter tog natleje i land hos herreds- og byskriver Lars Andersen Birch i den gamle
byskrivergaard på Allinge Havn. (Nu Havnegade 9-11) Medbragte en jernkæde og en jernfeltseng. Brugte jernkæden til at spærre huset hele vejen rundt samt gaden. Havde skildvagter til at stå vagt ude og inde. Opholdt sig her fra om eftermiddagen d 19. august 1716
til om eftermiddagen d. 20. august, hvor han fortsatte med sine små fartøjer til Sandvig.
Med sig i land havde han 3-400 soldater, der var syge. De syge blev bragt til en teltlejr,
som rejstes på en Løkke med frisk rindende vand syd for Allinge. 17 af dem døde og blev
begravet ved Allinge., sandsynligvis ikke langt fra den nuværende russiske kirkegård. De
øvrige blev hentet nogle uger senere.
Om hans besøg kan vi læse i Zahrtmanns beskrivelse i Bornh. Samlinger rk 1 bind 4 side
175. Her er blandt andet et brev dateret 15/11 1809 fra toldbetjent og byskriver Niels
Grønbech, Grønbechs Gård i Sandvig, som amtmand Thaarup havde bedt om at forespørge
hos ældre mennesker, hvordan besøget foregik. Det er fra dette brev til amtmanden, som
disse oplysninger er hentet. Artiklen omhandler også fortællinger om Peter den Store´s
besøg i Rønne, men disse må antages at være opdigtede. Videre fortælles i brevet, at i
Sandvig tog Zahr Peter og hans følge ophold hos archeliemester Niels Jørgensen i Sandvig,
hvor man boede i 2 dage og overnattede i værtens seng, hvor halmen blev skiftet ud med
hvedehalm af religiøse grunde. Det er noget, der ikke stemmer: Niels Jørgensen døde i
1693 og kan således ikke have været til stede i 1716. Men Zahr. Peter den Store tog ophold
i hans tidligere hus. Niels Jørgensen, havde 2 sønner Henrik og Hans og 2 døtre: Lene og
Dorthe. Lene Nielsdatter var Rutskerpræsten Poul Anchers 2. hustru, efter at Karen Jensdatter Sode var død. Han blev gift med Lene i 1684. Hun var 35 år yngre end Poul Ancher.
Lene giftede sig yderligere 2 gange. Hendes bror Henrik, der arvede gården blev i 1695
myrdet af broderen Hans, som blev henrettet i 1696.. Henrik var gift med Elisabeth Larsdatter, som efter hans død giftede sig med Mogens Clausen Torn, som i 1714 blev birkedommer, og fra 1718 også blev by- herredsfoged.
Gennem giftermålet med Henrik Nielsens enke, overtog Mogens Clausen Torn, Niels Jørgensens gård. Han var Birkets øverste embedsmand, det var derfor naturligt at Peter den
Store boede hos ham i 2 nætter 21.-23. august 1716. Også i Sandvig trak Peter den Store en
jernlænke rundt om gården. Mens Peter den Store opholdt sig i Sandvig besigtigede han
Hammersøen og fandt, at der her kunne bygges en bekvem flådehavn.
Lars Andersen Birch ligger begravet på Allinge Kirkegaard, hvor hans gravsten er bevaret.
En spændende gravsten, som også medtager hans børn, selv om nogle ikke er døde endnu,
og de fleste er begravede andre steder. Stenen er i dag placeret på Allinge gamle kirkegård
opad sydmuren.
Foruden navnene på ham og hans kone med fødselsår og dødsår, er også navnene på alle
deres børn og til sidst; ”Denne sten er lagt her i 1793 af N. Birch.
Al tekst med kursiv er afskrift fra gravstenen.
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Lars Andersen Birch, kongelig bye-, birke- og herredsskriver, fød 1682, død 1754, hans
hustru Maren Gomløse, fød 1688, død 1768.
Navnene på Børnenene:
Anders Birch, f. 1716, d. 1763 kongelig Mineralinspekteur i Danemark, og By Skriver i København

gift med Charlotte Amalie Gardenholz, København.
Lars Birch, f 1713, d 1772. kongelig bye-birke- og herredsskriver

ugift. Overtog embedet efter sin far og antagelig også den gamle byskrivergård i Havnegade.
Niels Birch, f. 1724 kongelig økonomiinspektør på Bornholm

er ansat ved Frederiks stenbrud i Nexø, gift (1) med Michelle Margrethe Ipsen, med hvem, han fik datteren Mette, som giftede sig med: forligskommisær Herman Larsen Bohn, Nexø. Gift (2) Kirstine Margrethe Sonne, Nexø.
Det er Niels, der sørger for at rejse stenen. Han dør 8. feb. 1795 og ligger begravet i Nexø.
Anna Elisabeth, f. 1714, død 179 - gift (1) 1732 med skipper Jørgen Johansen, Allinge,
gift (2) med skipper Henrik Hansen Hillebrand, Strandgården i Allinge
Henrik Hansen Hillebrand var den sidste,der blev begravet inde i AllingeKirke
Annike Margrethe, født og død 1722
Margareta, født 1727, død 1767
gift (1) Sebastian Gerhard Weshel, som døde i 1762 på en rejse fra København til Kina. Giftede sig (2) med Mads Kofoed Hansen Pihl (1736-1765),
han var forpagter på 26 sg Store Almegård i Knudsker. De fik en søn Hans
Kofoed Pihl, der druknede på en rejse til Lissabon
Anna Dorthea, født 1732
dør 1795 året efter stenen er rejst. Gift 1761 med Johan Mortensen Neth
(1723-1783), født i Frederiksstad i Norge, præst på Chr. Ø 1757 til 1782,
hvorefter han bliver præst i Østerlars til sin død i 1783.
De fleste af ovennævnte ligger antageligt begravet andre steder end Allinge.
Som det fremgår af gravstenens tekst, er det hans søn Lars Birch, der overtager embedet
efter sin far til sin død i 1772, Han er ugift.

Ved siden af Lars Andersen Birchs familiegravsten findes en gravsten over Prokurator
Michel Pedersen Gronbech født i Sandvig 14. marts 1724. Forældre: Fader Peder Michelsen, Moder: Margrthe Kirstine Hansdatter, død samme steds 7. marts 1797. Gift i København 1747 med Bodel Jensdatter.
Michel Pedersen Grønbech (1724-1797) blev i 1772 den næste by-, birke- og herredsskriver efter Lars Birch. Hans kone Bodil Jensdatter stammede fra Skåne, Han boede i avlsbrugergård, der lå, hvor i dag findes Rådhusstræde 1 i Sandvig. (i dag Hotel Strandpromenaden). Som det fremgår af hans gravsten på Allinge gamle Kirkegaard, er han født i
Sandvig d. 14 marts 1724 og død i Sandvig 7 marts 1797. Han virkede også som prokurator, vragkommissær, formynder, byformand og avlsbruger.
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Han bliver i 1797 afløst som skriver af sin søn Niels Mikkelsen Grønbech (1757-1845).
Han var toldbetjent, avlsbruger, byens formand, by-, birke- og herredskriver, forligskommisær, prokurator, gift 1780 med Johanne Hansdatter Sonne, der døde 18 år gammel,
hvorefter han i 1787 giftede sig med søsteren Margrethe Cathrine Sonne, der var enke efter
Hans Hintze Bidstrup i Allinge. Hun døde i 1808. I 1812 giftede han sig med. Bodil Kirstina Kofoed, som er enke på Rågelundsgaard i Rø. Flytter herefter til Rågelundsgaard i Rø,
hvorfor han ikke længere kan være by-, birke- og herredsskriver. Han startede med at bo i
en gård, der lå hvor nu Hammershusvej 9 ligger. Boede her indtil 1785, hvor han flytter til
en avlsbrugergård, som siden er kaldt” Grønbechs Gård”, i dag Strandvejen 121 i Sandvig.

Billedet viser Grønbechs Gård, Strandvejen 121 i Sandvig.
Næste gang Allinge/Sandvig får kongeligt besøg er i forbindelse med Prins Christian, den
senere Chr. d. 8., som besøger byerne lørdag den 17. juli 1824. Prinsen var på rejse rundt
på Bornholm fra 10-28. juli 1824 og skrev en rejsejournal, hvor en del af nedennævnte oplysninger er hentet.
Nu hedder byskriveren Johannes Jacobi Jacobsen født 1785 i Dreslette i Tyskland. Han
blev by- herreds og birkeskriver, politimester i Allinge-Sandvig omkring 1812, da Niels
Mikkelsen Grønbech flyttede til Rø. Blev i 1814 gift med Marie Kirstine Rye, og da hun
døde i 1830 blev han gift med søsteren Walborg Juliane Rye. Ved udnævnelsen til byfoged
antagelig i 1826, flytter han til Hasle. Død i Hasle 1841. Hans gravsten er bevaret på Hasle
Kirkegaard.
Prinsen skriver i sin rejsejournal bl. a.; Beboerne i Allinge-Sandvig havde forsamlet sig
ved en æresport, der var rejst uden for byen, og afsang der en sang forfattet af pastor Slotzheim, som befandt sig der for at lykønske mig til min ankomst. I denne sang nævnes min
kone, hvilket var mig dobbelt rørende, og gengældte jeg mængdens fryderåb ved et hurra
for Allinge og Sandvigs indvaanere. Jeg blev sat af i Skipper N.N.? s hus, hvor politimeste-
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ren i Allinge og Sandvig herredsskriver Jacobsen (Jacob Jacobi Jacobsen) havde anrettet et
Dejeuner (frokost). Efter samme begav vi os til kirken. Præsten Slotzheim havde indrettet
en prøve med den indført indbyrdes Undervisning, der imidlertid faldt temmelig mådelig
ud. Præstens tale var særdeles langtrukken og kedsommelig i hvorvel, der forekom pudserlige steder i samme. Hvad der fortrød mig mest, var han ved denne skolefest i kirken lod
afsynge før og efter talen nogle vers digtet til min ære, efter en Salmemelodi. Dette fik mig
til at sige til præsten: hr. pastor siden vi befinder os i Guds hus, så ønsker jeg gerne synge
en salme med menigheden, en af os alle bekendt.
Aarsagen til skolens ungdom var samlet i kirken, var fordi skolestuen er for liden, dog er
man betænkt at bygge et nyt skolehus for Allinge og Sandvig Menigheder, men dette har
atter givet anledning til misfornøjelse mellem Sandvigs og Allinges indvånere og hiine
indgave en formelig besværing ved én af formændene navnlig Grønbek, at de ej kunne forvente en egen skolelærer ansat for Sandvig, men skulle sende deres børn til Allinge, hvilket
var en lang og besværlig vej for børnene om vinteren, i det mindste troede de det billigt,
når de skulle bidrage til at lønne skolelæreren i Allinge, at skolen byggedes mellem begge
byer. Jeg svarede dem, at når de attraaede en egen skolelærer, måtte de også anvise midlerne til at holde ham. Mente at tinghuset i Sandvig måske kunne bruges som skole, men dette
kunne heller ikke lade sig gøre, tinghuset indtægter skulle benyttes til kirkesangerembedet
ved Olsker kirke.
Havn er ikke i Allinge, men stedets små fartøjer løber ind mellem stenene og bjerge sig
der. Byskriver Jacobsen beklagede sig over at han i stor udstrækning måtte udføre byfogedens arbejde, men jeg trøstede ham ved at takke ham for hans opmærksomhed og ved at
tage hans kone til bords, hun klagede stakkels kone over hendes slette bolig, idet de må leje
sig ind i et mådeligt kvarter. Besigtigede uden for Allinge en Artilleri division, 4 kanoner
under løjnant Christian Dam tillige Allinge og Sandvig borgerkompagnier, som bestod af
raske søfolk, gamle og unge eksercerede og marcherede upåklageligt.
Mange løb med til Sandvig, som nåedes på mindre end et kvarter. Der steg vi blot af for se
på Tinghuset, bygget efter samme plan som tinghusene i andre byer, nemlig et værelse med
skranker til rettens pleje og et par arrester, der sad en dreng under lavalderen for begået
tyveri.. Uden for tinghuset et batteri til forsvar for landingspladsen, Derfra oversaaes denne
og sandflugten som fra Hammeren strækker sig mod denne by. Landingspladsen ved
Sandvig er mellem sten, men bredden selv dyb sand, så fartøjerne uden fare kan landløbe.
Havn er her neppe at tænke på, da den vil blive tilsadt af sand og det er grundt nær ved
land. Det var imidlertid her, hvor Chr. den 5. landede 1687 og Peter den Store skulle også
have landet her, da hans flåde la uden for Bornholm.
Hele vigen mod hammeren er således bedækket med dyb sand, som har udbredt sig over
hele granitklippen på det yderste forbjerg af Hammeren, hvor flagstang med vagthus er
anbragt. Ovenstående er et uddrag af Prinsens rejsejournal, som for Hammers hus Birk
fylder 15 sider.
Herefter besøgtes slotsgården og Ruinerne, hvorefter turen går videre til Rønne.
Den næste byskriver, der i ca. 1826 afløser Johannes Jacobi Jacobsen, har jeg ikke fundet
med sikkerhed, men antager, at det er Jacob Grønbech, som har arvet Løsebækgade 3, Al-

43

linges største gård. Det er her amtmanden og andre embedsmænd overnatter, når de besøger Allinge. Han dør i 1835. Gården sælges til den nye byskriver Hans Jacob Paludan, der
tiltræder i 1836.
Næste gang en konge besøgte og denne gang overnattede i Allinge var d. 11. august 1851,
hvor Fr. d. 7. og grevinde Danner overnattede i Byskrivergården i Allinge (i dag Løsebækgade 3) hos by- og herreds- og birkeskriver i Bornholms Nørre Herred, samt politimester i
Allinge og Sandvig Hans Jacob Paludan, var her til sin forflytning til Vejle i 1852.
Om kongebesøget har byskriver Jacob Paludans søn Julius Paludan skrevet følgende i
Bornholmske Samlinger 1 rk bind 13 side 146:
I forbindelse med kongebesøget på Bornholm skulle Frederik den 7. og grevinde Danner
bo hos os natten over. Flere dage i forvejen, blev der gjort store forberedelser. Møblement
blev suppleret med det bedste, der ellers var at finde i byen, der pyntedes op med blomster,
og vi selv flyttede over til genboen, skipper Johan Olsen Grønbech, der boede på Næsgaarden, fra hvis gavlvindue vi kunne se travlheden inde i vor egen gård med kongelige bagagevogne med hofbetjente og røde kuske.
På indtogsdagen stod vi oppe ved byledet på Haslevejen, hvor der var rejst æresport og
forberedt højtidelig modtagelse. Kongen og grevinden ankom i øens den gang eneste lukkede vogn, der tilhørte købmand Rønne i Rønne. Men hestene, der ikke var vant til guirlander, flag og hurraråb, blev sky og løb løbsk ned ad den stærkt skrånende vej ved siden
af hvilken der lå en stor åben grusgrav. Efter et par behjertede mænd havde standset dem,
ville folk trække vognen ned gennem byen, men kongen og grevinden foretrak at stå af og
gå til fods hjem til os, hvor mine forældre, der var blevne hjemme for at tage imod dem og
ikke vidste noget af det hele, blev højst proplexe, da grevinden straks ved indtrædelsen
takkede Gud, der havde bevaret Hans Majestæts dyrebare liv. Siden var der taffel, og om
aftenen havde vi i vort midlertidige logi besøg af Kavalererne og grevindens hofdame frk.
Lützen, som mine forældre kendte.
Efter at have beset Slotsruinerne afrejste de fornemme gæster næste dag syd på og til Almindingen, hvor der skulle være folkefest. (Indvielse af Kongemindet). Til erindring efterlod de et par lysestager og en stor pokal, hvor jeg har ladet gravere datoen, datoen d. 11.
august 1851, som tillige var min fødselsdag.
I kirken er der mindetavler fra kongebesøgene.
Den sidste kongelig udnævnte by-, herreds og birkeskriver blev Cancelliråd Georg Vilhelm
Hansen, der fra 1855 til 1877 boede i Søndergade 7 i Allinge (senere kaldt sagførergården,
boede muligvis fra 1852-55 i Byskrivergården i Løsebækgade 3), Fra 1855 boede han i den
nye byskrivergård i Søndergade, der hvor Lægehuset ligger i dag. Efter enevælden var slut,
blev han 1864 byfoged i Allinge - Sandvig, for i 1868 efter ikrafttræden af den nye kommunallov udnævnes til den første kongelig udnævnte borgmester.
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Blad 11: avlsbrugere og andre beboere i Allinge og Sandvig.
Gadeskilte kom først op omkring 1890. Nu kom Storegade til at hedde Nygade, men senere
igen Storegade, da folk fortsat kaldte gaden Storegade.. Kun få gader brugtes ved navn,
f.eks. Storegade. Man sagde i Løsebækj, i Foulsaaninj, i Kattadalinj, norr henna eller ved
Tofta Holms o.s.v. De i dette afsnit anvendte gadebetegnelser og nr. er nr. på de huse, hvor
de ligger i dag eller på de nye huse, der ligger de samme steder, hvor de gamle gårde lå.
I Allinge var der i den periode, vi kalder enevælden 1693-1868, ca 30 avlsbrugergårde
Gårdene havde som regel staldlængen ud mod gaden,. Stuelængen havde en gavl mod vest
og en mod øst, som det er sædvane på Bornholm. Hvis man byggede om, lagde man det
nye stuehus ud mod gaden. Den gamle stuelænge inde i gården blev til folkestue og bryggers. Inde i gården var mødding, hestegang og ofte en vippebrønd med vandtrug (oljan).
Das med tønde, blev først krævet omkring 1850. Samtidig begyndte man at forbyde stråtag
af hensyn til brandfaren. Inden år 1900 var alle huse uden stråtag. De sidste lå i Løsebækgade. Gårdene havde som regel 2 porte, en mod øst og en mod vest. Da gården ligger på
Østbornhonholm, havde de på den østre gavl, et stort værelse, man kaldte ”sâlinj”. Hammersholm, der ligger på Vestbornholm, havde salen mod vest. De fleste steder gik sâlinj
over hele husets bredde. I de mindre ejendomme var der et gæsteværelse og en forstue taget fra en del af sâlinj. Mens man byggede Borgerskolen, lejede man et par sale til skolestuer. Mindre end sâlinj var storstâuan, som i dag kaldes Dagligstuen, senere kaldte man
den Bedststâuan. Og så var der Lillestuen.. Stuerne var kalkede hvide eller blå. Møblementet bestod udelukkende af træmøbler. mest brun- eller rødmalet. Gulvene hvidskurede og
strøet med sand. Soveværelser fandtes ikke, folk sov i Stuerne eller på ”kammersen”. De
gamle lå i stuen og de unge på kammerset. Gardiner var der ikke, måske en stråmåtte eller
et stykke tøj, som man hængte for, når lamperne tændtes. I de fattige hjem var der en seng i
stuen til de voksne og en slagbænk til børnene. Der var et rundt hul med glas i de indvendige døre, så man kunne se ind i kammersen. Gårdene var hvidkalkede eller gulkalkede,
Næsgården havde en rød gavl. Den gule farve fik man ved at blande Vitriol i kalken. Til
alle hus var der små Hodder, det kunne være til brænde, lokumsbænken. Der var også en
grisebo til hvert hus.
Avlsbrugerne havde deres jorder spredt ud over ”vanginj” delt i Lykjer, som alle havde
navn. F.eks syd for Løsebæk lå Tomasalykjen og syd for byen langs stranden lå Strandlykjerne, det var mest klipper, men der blev dyrket sæd mellem klipperne. Fra Byleddet ved
Tyvehøj (senere kaldt Møllebakken) hed vejen op til landevejen Baldran og man fortsatte
ud ad Udlykjeväjn op til Udlykjerne. Indtil 1870 var det avlsbrugerne, der prægede Allinge. Men nu begyndte så småt stenindustrien at vokse frem, endnu kun som enkelte stenhuggere, der stod og huggede skærver til at lave veje af. Omkring 1830 var hovederhvervet
i Allinge landbrug, hvor man udnyttede de store vange omkring Allinge, mens Sandvig
mere var et fiskerleje.
Vi starter i Løsebækgade :
Løsebækgade 20: (i dag Næsgaarden) Her boede Johan Peter Olsen Grønbech, han var fisker, skibsfører og avlsbruger, var gift med Margrethe Kirstine Sommer. Han gik ned med
sit skib i 1868. Men hans enke boede her i over 30 år. Må have været velhavende, idet hun
levede af sin formue. Hun blev kaldt Johan Olska.. Det er hos Johan og Johan Olskâ, at
byskriver Paludans børn flytter ind under Fredrik d. 7. og grevinde Danners besøg i 1851.
Staldlængen ud mod gaden er bygget af en senere ejer. Johan Peter Olsens far hed Ole
Hansen, men blev i kirkebogen først kaldt Alling og senere kaldt Hald. Hans mor hed Ka-

45

ren Grønbech og Johan tog navnet Grønbech efter hende. Hun var født her på Næsgården,
hendes bedstefar var byskriver Michel Grønbech og boede i Sandvig, (Rådhusstræde 1).
Byskriver Michel Grønbechs gravsten findes på Allinge Kirkegård. Det var Karens yngste
bror Hans Peter Grønbech, der overtog Gården. men da han ikke havde nogen sønner, kun
4 døtre, gik gården videre til førstnævnte Johan Peter Olsen Grønbech i 1849, da hans onkel døde.
Løsebækgade 18: Fra 1849-1873 boede her skibsroer og fisker Peder Kofoed i et lille Hus.
Ved siden af lå skrædderens hus. Muligvis var det disse huse, der i stormen 1872 blev skyllet væk, fordi det var lerklinede vægge, hvor stormen og vandet slog hul i lervæggen, der
opløstes af vandmasserne. Ved naboers hjælp blev alle reddet.
Billedet viser til venstre Løsebækgade 16 og til højre Byskrivergården, Løsebækgade 3.
Løsebækgade 16: (Huset med den
høje trappe) I 1827-1836 boede
her løjtnant Peder Kofoed Rømer
(1772-45). Han var bror til skovrider Hans Rømer, født på Rømersgaard i Rutsker (I dag Knarregaard). Giftede sig i 1806 med
enken på 4 sg Skovgaard i Olsker
Marie Cathrine Andersdatter
Schou. Det var hendes3 ægteskab.
I 1827 flyttede de til Løsebækgade
16 i Allinge og overlod Skovgaard
til Maries datter fra ægteskab nr. 2
: Petrea Marie Schou (1802-77).
Hun gifter sig med Chr. Hullegaard fra 12 sg Hullegaard i Olsker.
I 1836 overlader Peder Kofoed Rømer Løsebækgade 16 til datteren Karen Kirstine Rømer.
Hun gifter sig med skibskaptajn på Københavnsruten og brændevinsbrænder Jens Michael
Grønbech. (1807-1881). Bor her til mandens død i 1881. Hans far avlsbruger Michael Andreas Grønbech. byggede omkring år 1803 Strandgården, (Østergade 4-8). Hans bror Andreas Grønbech overtog Strandgården. Jens Michael og Hans er halvfætre til Johan Peter
Olsen på Næsgaarden.
Løsebækgade 8: Som omtalt under Løsebækgade 16 ovenfor, blev 4. sg. Skovgård i Olsker
overtaget af Chr. Hullegård, der var gift med Peder Kofoed Rømers kones datter, som hun
fik med sin mand nr. 2. Chr. Hullegaards boer på Skovgård indtil 1858, hvor de flytter til
Løsebækgade nr. 8. Han var sandemand i Olsker fra 1836-1857. Det er her, at pastor og
vækkelsprædikant P. C. Tranberg, efter at han er blevet hjælpepræst i Allinge–Olsker, lejer
et værelse i 1861. P.C.. Tranberg er født på Brunsgaard i Nylars, tjente som vogterdreng,
men blev student fra Rønne Statsskole. Ved Ekkodalen er rejst en mindesten for ham. Det
er Chr. Hullegaards datter, der gifter sig med Niels Bjørn Grønbech, som overtager
Byskrivergården i 1853 og i 1861 stiller salen til rådighed for Tranbergs missionsvirksomhed.
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Billedet viser Løsebækgade 2.
Løsebækgade 2: (hjørnet af
Løsbækgade og Brøndstræde).
Her var indtil for 15 år siden et
bageri). Her boede Madam
Hillebrandt, hun var døbt Karen Vallentinsdatter Kaas, som
enke fra 1838-65. Det var et
ældre hus, der lå der den gang.
Hun blev i 1821 gift med Hans
Peter Hillebrandt f. 1795, d.
1835. Før hun blev enke boede
de i en avlsbrugerejendom i
Østergade 7, se denne.
På den anden side af Løsebækgade boede følgende:
Løsebækgade 5: (det røde hus overfor Næsgården) Her var præstebolig o. 1862 for Tranbergmenigheden. Tranberg har ikke selv boet her. Det var bolig for hans prædikanter.
Selv flyttede han til Rønne i 1863, hvor han giftede sig. Han var kun kapellan i Allinge
knapt et år, hvorefter han blev rejsepræst og rejste rundt på Bornholm og prædikede i forsamlingshuse, gårde og i det fri. I 1863 brød han med kirken, da alle øens præster forbød
ham at tale i deres kirker. Han dannede sin egen frimenighed. Inddelte sin menighed i 4
distrikter, hvor smed Hans Chr. Møller fra Nørremark ved Nexø blev prædikant for hans
menighed i Allinge-Olsker området. I 1864-66 ejede Chr. Møller Løsebækgade 5. Hans
Christian Møller, brød i 1867 med Tranberg og startede sin egen missionsretning: De Møllerske eller Møllerianere. Samme år flyttede Hans Chr. Møller til Rønne og startede Luthers Missionsforening og byggede flere missionshuse, bl. a. en kirke i Sct Mortensgade i
Rønne og et Missionshus i Allinge i 1878. (Søndergade i Allinge)
Løsebækgade 3: Byskrivergaarden.
Før gården fik navnet Byskrivergården, blev gården omkring 1760 overtaget af Jørgen
Hansen Grønbeh (1731-1784), som havde taget navnet Grønbech og derved blev stamfader
til den anden slægtslinie Grønbech i Allinge. Gården gik videre til sønnen Jacob Grønbech
(1764-1835), som antagelig blev byskriver i 1826. da byskriver Johannes Jacobsen udnævnes til byfoged og dermed flytter til Hasle. Jacob Grønbech dør i 1835, og arvingerne sælger til den nye byskriver Hans Jacob Paludan. Jacob Grønbech var borgerkaptajn og sandflugtskommissær. Det var i disse 2 Grønbechers tid, at gården var Allinges største gård og
eneste sted, man havde tjenestefolk. Når amtmanden eller andre fine folk besøgte Allinge
overnattede de her. Jørgen Hansen Grønbergs kone var søster til By- og Herredsskriver i
Nexø Niels Jespersen, hvis søn var amtmand Jesper Jespersen i Nexø. Jacob Grønbech var
gift med Kirstine Johansdatter Holm, der var søster til Johanne Holm, som først var gift
med Henrich Hansen Hillebrandt, derefter med organist og bager Michael Andreas Grønbech, Sandgarden i Østergade 4-8
Det var her Frederik d. 7 og grevinde Danner overnattede i 1851. Se herom under Blad 10
om byskriverne i Allinge.
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Efter at Paludan blev forflyttet til Sorø, blev gården 1853 overtaget af avlsbruger Niels
Bjørn Grønbech, der blev vakt af P. C. Tranbergs mission og stillede sin fire fags store sal
til rådighed for Tranbergs menighed. Her blev opstillet døbefond, så menigheden kunne
foretage dåb, der var prædikestol og alter, så man kunne gå til alters, man kunne blive konfirmeret her, men skulle man giftes, måtte dette ske hos borgmesteren og bagefter godkendes her i menighedsalen. Dette skete allerede fra starten af Tranbergs menighed i 1863,
hvor ca.3oo personer på Nordbornholm meldte sig ud af kirken og ind hos Tranberg. Men
efter brudet mellem Tranberg og Chr. Møller i 1867 solgte Niels Bjørn Grønbech i1868
gården til gæstgiverske Amalie Grønbech, som ved folketællingen i 1860 boede i Skolegade 4. Amalie Grønbech indrettede hotelforretning i Byskrivergården, som hun havde skøde
på fra 1868- 1870. I 1881 opførte hun det første hotel i Sandvig i Bredgade 1, senere blev
det til Alexandersens Hotel, som nu er revet ned. . Løsebækgade 3 videreføres fortsat som
pensionat. En af efterfølgerne omkring 1890 var Hans Chr. Dam. Niels Bjørn Grønbech
rejste i 1868 til Fyn, hvor han var i Indre Missions Tjeneste. I 1880 rejste familien til Iowa
i Amerika, hvor han blev præst i Evangelisk Luthersk Menighed. Niels Grønbech døde i
Amerika.
Niels Bjørn Grønbech var gift med Anna Cathrine Hullegaard (f. 1828), datter af Chr.
Hullegaard og Petrea Marie Schou. Se Løsebækgade 8. Se billede af nr. 3 side 46
Løsebækgade 1: De 6 østligste fag ejedes af Nicolaj Pedersen Holm, f. 1776.. Han var
stempelforhandler, kommissær og Capatalist, havde oprindeligt sejlet i coffarditjeneste,
han boede her, men flyttede omkring år 1800 til Østergade 3. Ved Løsebækgade 1 fandtes
omkring 1870 en sammenfalden skanse.
Østergade:
Østergade 4-6- 8
Sandgården.
I 1803 giftede Henrik
Hillebrandts enke sig
med Michael Andreas
Grønbech, der byggede en ny stuelænge
til Strandgaarden.
Michael var søn af
Andreas Grønbech,
som kom til at eje
Knuds Næs, (i dag
Åsbakken 7) ved at
gifte sig med Hans
Knudsens datter.
Hendes farfar hed
Knud Nielsen og
havde givet navn til Knuds Strand (senere Knuds Havn eller Løsebæk Strand) og gården
Knuds Næs. På toppen af Knuds Næs ligger i dag Rudes tidligere Atelier. Andreas Grønbech, der boede på Knuds Næs var søn af byskriver Michel Pedersen Grønbech, som er
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stamfader til Grønbech-familien, han tog navnet fra en bæk ved Hammersøen, som Sandvigboerne kaldte Grønne Bæk. Andreas døde af Tyfus 1787, var født 1749 på en af de største gårde i Sandvig (Rådhusstræde 1). Andreas Grønbechs Søn Michel Andreas Grønbech
f. 1778 og død 1832, gik omkring år 1803 i gang med at opføre en stuelænge, der hvor
Østergade 2-6 ligger i dag. Han startede med at skaffe tømmer af svært egetræ af udsøgt
kærnetræ. Til loft og gulv blev skåret brædder af de såkaldte pommerske bjælker. Døre og
vinduer af samme slags. Hjemskovet nogle år i forvejen, så det var godt tørt. Beslag til døre og vinduer nærmede sig kunstarbejde. Hængsler til døre og vinduer havde en anselig
længde og var udarbejdet med snirkler og udhævninger. Vinduerne var noget lave, men
temmelig brede. I hvert vindue var der 12 blyindfattede ruder, altså 24 ruder i hvert fag.
Sådan var vinduer i alle gårde i Allinge på den tid. Yderdøre fra forstue og bryggers var
halvdøre. Loft og døre var malet med mørk farve. Væggene var hvidtet med kalk. De indvendige døre var fyldningsdøre. Der var kælder under salen. Stuelængen lå som på alle
gårde i Allinge vest-øst. I den østre ende var salen. Se tegning over indretning, tegnet af
Johan Hansen i bogen ”En bornholmsk håndværkers erindringer”, Michael Andreas Grønbech blev i 1803 gift med Johanne Holm, som var enke efter Henrich Hansen Hillebrandt,
der døde i 1802. Johan Hansens mor var fra hendes 1. ægteskab. Hennrich Hansen blev den
sidste, der blev begravet inde i Allinge Kirke
Taget på huset var stråtag. Det var først i 1820 der kom en bestemmelse om, at husene
skulle have tegltag og man havde 30 år til at få udskiftet stråtaget og i 1850 fik man yderligere 10 års dispensation, men så sent som i 1890, var der stadig 2 huse i Løsebækgade med
stråtag. Da man startede med byggeriet skulle der ude i strandløkkerne syd for Allinge hentes sten til fodmur og støbning af kælder, her stillede andre avlsbrugere med køretøjer og
hjalp med at hente sten. Da fodmuren var støbt, holdtes stengilde for dem, der havde hjulpet. Michael Andreas Grønbech brugte et helt anker kogt linolie til at blande imellem kalken til kældermuren for at gøre den ekstra holdbar. Så gik han i gang med at hugge tømmer
til bindingsværk og spær. Også her kom folk og hjalp til, og når det sidste fag var rejst,
holdte tømmergilde. Så hentede man ler fra byens lerkule, som man æltede. Så blev der
inviteret til klinegilde, så man kunne få alle vægge klinet på en dag. Nogle blev sat til at
sætte tynde træstænger i tømmeret, hvor væggen skulle være. Disse "Pala" var 1½ - 2" tykke og anbragt mellem stolperne med 4-5 " mellemrum, herefter begyndte kliningen, det var
næsten kun fruentimmer, der klarede dette arbejde, en stod indenfor og en udenfor. Mændene hentede leret og lagde det op på stilladset til kvinderne. Hende, der stod udenfor, tog
leret med hænderne og trykkede det ind mellem "palana". Hende indenfor trykkede den
anden vej. De skulle passe på, at væggen fik ens tykkelse, som regel 6 ". Man sang og morede sig, mens man arbejdede. Hen imod aften var man færdig. Man holdt så klinegilde.
Michel Andreas, som var violinspiller, tog sin violin og der dansedes til langt ud på natten.
Michel Andreas havde også lavet lersten, som han havde tørret i det fri, de blev nu brugt til
at mure indervægge, brugtes normalt også til skorstenspibe, men da man nu kunne hente
brændte munkesten på Hammershus, blev disse anvendt til skorstenen. Til de forskellige
gilder blev der serveret: klipfisk og kartofler, grød af byggryn, kogt i mælk "sødgrød", derefter blev der serveret steg. Drikkevarerne var hjemmelavet brændevin og øl.
Michel Andreas søn, Andreas Grønbech f. 1808 død 1878. Ved hans dåb var der et stort
fremmøde af Grønbech familien. Pastorinde Petronelle Grønbech fra præstegården i Rø var
Gudmoder, jomfru Margrethe Grønbech holdt huen, 3 faddere som alle hed Grønbech.
Michael Andreas Grønbech var også valgt til byformand og i den egenskab, var han også
medlem af den første skolekommission i 1821. Det er også ham der fortæller prins Christi-
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an, hvorfor skolen ikke kan lægges mellem byerne, se herom under blad 15 skoleforhold i
Allinge-Sandvig.
Hidtil var alt brød blevet bagt hjemme. De mindre huse, der ikke havde en ovn, fik lov til
at få bagt hos dem, der havde en ovn, når disse bagte, men man var nu begyndt at købe
noget af sit brød, især rugbrød og sigtebrød, ligesom man selv fremstillede dejen til hvedebrød, som man så fik bagt hos bageren, men en sådan fandtes ikke i Allinge. Andreas fandt
ud af, at her var en næringsvej, han tog i 1830 et halvt år til købmand Bohn i Svaneke, som
også var bager, for at lære at bage. Han kom nu tilbage til Allinge og lånte sin fars bageovn
og begyndte at bage rugbrød til salg. Hos bager Grønbech købte man kommianskringler,
som man fik en snaps til, især solgte han rugbrød og sigtebrød, men bagte også kringler og
boller og bagte for folk, der medbragte egen dejg. I starten sigtede han selv melet, men det
var for besværligt. I Rønne havde man en Hollandsk mølle, der kunne sigte melet, så han
kørte til Rønne for at få malet og sigtet sit mel, senere til Rø, hvor man også havde fået en
sigtemølle og endelig fik man i 1847 en Hollandsk sigtemølle nord for havnen i Allinge,
tidligere havde man kun haft stubmøller.
I 1830 købte Allinge Kirke et brugt orgel af Rønne Kirke, men manglede en organist. Da
Andreas, ligesom sin far, var byens violinspiller, blev han ansat som organist for en årlig
løn på 20 Rd. Han blev sendt til Rønne, hvor organist Johan Lindtner underviste ham.
I 1832 døde Michael Andreas Grønbech og sønnen organist og bager Andreas Grønbech
overtog gården, giftede sig med Martha Hansdatter Kaas. Øst for gården lå Grønbechs rende og syd for lå Kæmpestranden.
Det var hos Andreas Grønbeck, at Johan Hansen som 8-årig om sommeren vogtede køer.
Andreas havde 4 køer. Han kaldte Andreas for sin morfar, det var hans mors stedfar. Andreas søn Hans Grønbech, som kun var 8 år ældre, som Johan kaldte sin morbroder, tog
med ham ud den første dag for at instruere ham, hvordan køer skulle gå i en række en efter
en på turen ud til vangen ad en bestemt sti. Han lavede en slags solur på jorden, hvor han
tegnede en cirkel med en pind i midten og en pind mod nord. Når skyggen af pinden i midten ramte den anden pind, var det middag og han skulle drive køerne hjem, Næste dag gav
Hans Johan en lille fløjte med 5-6 lydhuller og underviste ham i, hvordan han skulle flytte
fingrene. Johan lærte melodien til "Hâ driv hjem ".
Bager og organist Andreas Grønbech fik bl.a. en søn Georg Peter Grønbech. født 1844,
som tog til Amerika i 1866 og kom hjem 1870, blev blikkenslager i Allinge, senere Lille
Torv og Stålegade i Rønne. I 1881 flyttede han til København som blikkenslager. Georg
giftede sig med Vilhelmine Sonne og de fik en søn i 1873, Vilhelm Grønbech, der blev
cand mag, organist ved Jakobs Kirke. 1902 dr. phil afhandling om tyrkisk lydhistorie. Docent ved universitetet i engelsk og religionshistorie og 1915, professor i religionsvidenskab. Jeg regner med, at Vilhelms far Georg Peter Grønbech i de 3-4 år han havde blikkenslagerforretning i Allinge boede hos sine forældre i Strandgården i Østergade, til gården
hørte også en aftægtsbolig, som Georgs Peters søster jomfru Margrethe overtog, da forældrene døde, Gården solgtes til kæmner Mads Ipsen. Da Margrethe døde, købte Vilhelm
Grønbech aftægtsboligen og brugte den som sommerhus. Vilhelm Grønbech blev på sin 70
års dag udnævnt til æresborger i Allinge, han døde i 1948 i sin æresbolig i København. I
dag er Sandgaarden blevet renoveret og indrettet til Andelsboliger.
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Arboes Gård- Østergade 1012.

Østergade 12: Sandgården. Overfor Klostergården lå Arboes avlsbrugerejendom Ud til
gaden lå staldlængen,
som nu er revet ned og
erstattet med nye huse.
Men den gamle stuelænge t er bevaret. Det
har o. år 1900 rummet
Holms vognmandsforretning. Gården var en
af Strandgaardene.
Østergade 24: Winberggaarden – Her boede Chr. Wienberg fra 1835 til 1897. Han var
avlsbruger, kæmner og brændevinsbrænder. Nedenfor gården var der en naturhavn, som
kaldtes Wienbergs rende. Her lå også Kjærenæs. Et næs, der havde fået dette navn, fordi et
skib, lastet med Tjære (Kjäre) var strandet her.
Østergade 3: Her lå en bygaard, som omkring 1800 blev overtaget af Nicolaj Pedersen (eller Hansen) Holm, som tidligere havde boet i Løsebækgade 1. Han var papir og stempelforhandler, kommissær og capitalist, havde sejlet i Coffarditjeneste. Gården blev overtaget
af hans søn Peter Joseph Holm (1808-1893), som ejede en lille skov ved Rønnevej, nær
Vestergade, hvor der var et byled mellem Vestergade og Storegade, som den gang blev
kaldt Nygade, nu igen Storegade. Her ved hans skov blev der gravet ler. På grund af gården i mange år gik i arv fra far til søn, kom den til at hedde Holmegaarden og senere
Slægtsgarden. Blev overtaget af sønnen Chr. Holm. I dag lejrskolepensionat.
Østergade 7: Som nævnt under Løsebækgade 2, hvor Madam Hillebrandt boede som enke,
Hun blev i 1821 gift med Hans Peter Hillebrandt f. 1795, d. 1835. Peter Hillebrandts mor
Johanne Holm, blev efter hans fars død gift med Michael Andreas Grønbech, der herved
kom til at eje Strandgaarden. Hans Peter Hillebrandt boede i avlsbrugerejendommen i
Østergade 7, hvor han også havde købmandsforretning.
Ejendommen blev i 1847 overtaget af deres datter og svigersøn konsul Frederik Hjorth,
han var avlsbruger, købmand, strandingskommissær, bestyrer af redningsstationen i
Allinge. Stuelængen til gaden, som tidligere var staldlænge, byggede konsul Holm, der
solgte til Riis, der indrettede ejendommen til Riis`s pensionat. I dag pensionat
Klostergården. Frederik Holms far var købmand Jens Hansen Holm i Storegade 4, Allinge.

Havnegade.
Havnegade 3og 5: Her lå en avlsbrugerejendom, der hed Risegaard, fordi ejeren hed Riis.
Han havde jord nord for Kampeløkken, hvor der er en bæk, som hedder Risebækken, opkaldt efter Riis.
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Havnegade 7: Her har måske i
1500 eller 1600 tallet ligget et
værft, hvor man har bygget både og jagter. Ved udvidelsen af
inderhavnen i 1884, fandt man
rester af et meget gammelt slæbested, ud for den oprindelige
naturhavn ”Jagtestränj”. Slæbestedet havde retning mod det
nuværende Vinkelstræde.
Skibsbyggeriet har antagelig
ligget, hvor købmand og skibskaptajn Jørgen Nielsen i 1850
opførte et af Allinges første
grundmurede huse i tidens empirestil og med 2 etager ud til
gaden, senere indrettedes her
Hotel Du Nord. (i dag Isenkræmmer). Jørgen Nielsen døde
i 1862, 47 år gammel, stod der
på hans gravsten på den gamle
Kirkegaard.

Billedet viser Havnegade og Havnen i
1867. Byskrivergården er gården til højre for Havnegade 7,
Risegaard ligger t. v.
for nr. 7.
Havnegade nr. 9 og
11: Disse 2 huse er
først opført efter
1868, hvor den gamle
byskrivergård brændte, og hvor Lars Andersen Birch, kongelige by-, kirke- herredsskriver boede, han var født 1682 død 1754, som
der står på hans gravsten på Allinge Kirkegård, som også fortæller, at det var hans søn Lars
Birch, der overtager byskriverjobbet efter faderen. Sønnen Lars dør i 1772. Det er her hos
Lars Andersen Birch, at Czar Peter den Store overnatter natten mellem d. 20 og 21. august
1716, se side 40.
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Fotograf B. Kjøller
har foreviget Allinges
flagsmykkede
Posthus, Toldkammer
og Borgmesterkontor
i anledning af Chr. IX
Guldbryllup.26 maj
1892. De 3 ovale
plader på gavlen,
viser Markmanns 3
job.

Havnegade 17:
nord for den gamle byskrivergaard:
lå en lang længe
ud mod gaden,
hvor toldbygningen findes i dag,
den ejedes i 1880
af kontrollør
O.W.A. Markmann, som på det tidspunkt var byens mester, han var kongl. udnævnt borgmester og byens told- og postmester. Disse 3 poster varetog han her fra denne gamle avlsbrugergård. Den 1. oktober 1904 tog han sin afsked på grund af alder som postmester og
blev afløst af sin datter Sigrid Markmann, som senere blev postmester i Svaneke. Hun indførte noget i Allingeboernes øjne så besynderligt som faste kontortider. Klokken 18 lukkede posthuset, og når folk om aftenen kom med deres breve, som de plejede, sad hun inde
ved telegrafapparatet og fortalte dem, at posthuset var lukket, hvilket de fandt vitterligt at
være noget vrøvl: ”Stommened saad dær jo.”. Nedenfor posthuset på havnekajen, lå der
indtil omkring 1900 en gammel fiskerhytte med en manjebänkj, hvor fiskere og skibsroerne sad og røg deres snadde, mens de tog livet i øjesyn og gav tilværelsen en kommentar
med på vejen .Det var også her, der var 4 stenværkskraner til brug ved lastning af sten.

A. Kjøller har taget dette billede mellem 1908 og 1914. Helt til venstre fru Rønnes nyopførte boghandel. I havnen ligger Østbornholmske Dampskibsselskabs båd S/S ”Hammershus”. Den anden turistdamper ser ud til at være den tyskejede S/S ”Bornholm” af Sassnitz.
Bemærk Niels Peter Grønbechs Pakhus, Havnegade 2, Foroven i midten Nordre Mølle.
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Det nye Posthus på pladsen foran Brugsen:
Det er nu også fortid. I 2001 blev posthuset nedlagt og blev foreløbig en afdeling i BGbank. Bygning blev i år 1900 opført af fru Rønne, som her åbnede Allinge-Sandvigs første
bog - og papirhandel, som var en filial af Frits Sørensens boghandel i Rønne. I 1905 solgte
hun til Postvæsenet og
flyttede selv ind i sin nybyggede forretning i
Havnegade.
Byen var for lille til at
drive en boghandel, så en
stor del af omsætningen
lå i salg af papir, galanterivarer, legetøj og souvenirs til turisterne. Når
turisterne blev sejlet ind
og sat i land i det nordvestlige hjørne af havnen
ved det gamle posthus,
hvor der var indrettet en
landgang til de små både,
der sejlede turisterne ind, kunne de købe souvenirs her. På det tidspunkt, var der en lang
række landauere og charabancer, der holdt her i Havnegade parat til at køre turister til
Hammershus og andre af områdets seværdigheder. Rækken af vogne kunne være lige så
lang som Havnegade.
Havnegade 2: Niels Peter Grønbech skipper, købmand, grønthandler, strandingskommissær blev gift i 1847 med Christine Sofie Kurts, en datter af smed Kurts, fra hans første ægteskab. Se Kirkepladsen 4. Opførte omkring 1860 det 2 etager høje pakhus, som findes i
dag som Havnegade 2 ved den tidligere Østbornholmske kaj.
Her på en bakke bagved lå en hollandsk mølle fra 1847, som efter stormen i 1872 blev erstattet med Nordre Mølle i 1875/76 for endelig at blive revet ned i 1928/29. Møllen i 1845
var den første mølle i Allinge, der også kunne sigte melet, den afløste de gamle stubmøller
og betød, at bager Andreas Grønbech i Østergade ikke længere behøvede at køre til Rønne
for at få sit mel malet og sigtet. Se billeder side 30, 33 og 52.
Søndergade:
Hed tidligere Fuglesangen.
Søndergade 7: Det nuværende Lægehus. Her lå en avlsbrugerejendom, og her boede Cancelliraad Georg Wilhelm Hansen fra 1855-1875. Gården kaldtes også ”den nye byskrivergård”, idet Wilhelm Hansen havde overtaget jobbet som Birke-, by og herredsskriver efter
at Paludan rejste i 1852. Efter enevældens ophør og den nye kommunallov af 26. maj 1868
trådte i kraft, blev han i1868 kongl udnævnt som den første borgmester i Allinge-Sandvig
efter enevælden. Gården hed senere Møller og Handbergs Gård. Omkring 1900 flyttede en
sagfører ind og blev herefter kaldt sagførergården. I dag er gården revet ned og Lægehuset
er opført på den tidligere grund.
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Ved siden af det nuværende Lægehus lå Kaspersens Gaard, omkring 1890 boede her en
mand ved navn Holm, der kaldtes Gammelholm og på modsat side boede en yngre mand,
der også hed Holm, han
blev kaldt Nyholm. Nu
Kaldans Hus.
Billedet viser IsaksHus.
Søndergade 31: Blev opført
omkring 1826 til møller
Hans Michael Grønbech,
der havde en Stubmølle på
Tyvehøj, der lå bagved
hans bolig og ovenfor Løsebækgade. Møllen blæste
om under Stormfloden i
1872. Hans Michael var
født i Grønbechs Gaard i Sandvig, hvor Hans far havde afløst hans bedstefar som by-birkeog herredsskriver. Hans var først avlsbruger i Rø, før han flyttede til Søndergade, her døde
han af kopper i 1836. Han var god til at regne med brøker. Johan Hansen fortæller i ”en
håndværkers erindringer”, at da den endnu ikke uddannede lærer, Esben Bohn, ikke kunne
lære ham at regne med brøker, søgte han hjælp her hos sin halvonkel. Tyvehøj eller ”Kivehöj” var i gamlle dagge birkets rettersted, hvor folk, der var dømt til døden blev henrettettet, derfor navnet. Hans Nielsen, der i 1695 slog sin bror ihjel, blev halshugget her i
1696. I 1901 lå der på højen et hus, hvor klippevæggen var gavl, hvor en af byens originaler boede. Huset kaldtes Issakkerhus. Tyvehøjen blev kaldt Møllebakken efter at Stubmøllen var opført her, det er nedenfor her ved Baldran, at Sygehuset blev bygget i 1910.
”Baldran” var den gang var endnu mere smal og stenet end i dag. Møllebakken lå den gang
som Ingemandsland, en spændende tumleplads for drengene, Gamle Allingebo mente at
”Tyvehøjen eller Møllehøjen” var et sted, hvor farligt Tøj huserede og hvor man kunne
hente sig allehånde ulykker.
Før sygehuset blev bygget i
1910, måtte man klare sig
med amtssygehuset i Rønne,
men det var kun i nødsfald.
Så længe man kunne lå man
hjemme og sygeplejerske
fandtes i byen. Selv difteritis
og Tyfus klarede man hjemme, skulle en epidemi opstå,
eller søfolk, der blev sat syge
iland og skulle i karantæne,
havde man epidemi- og karantæne huset uden for byledet i dag Åsbakken 5. Her
boede efter 1855Frederik
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Kofoed. Her fik ejerne en fast årlig sum for at være klar til at rykke ud af huset i påkommende tilfælde. Der var også en Sygestue på Fattighuset, men her ville man nødigt lægges
ind.
Kirkepladsen;
Kirkepladsen 4: I dag
Favørkøbmand. Bygningen stammer fra
1793. Det var urtekræmmerske og skoleholder Anna Englike
Hammer, der lod bygningen opføre. Hun var
gift med maler, senere
løjtnant, skipper og
grønlandsfarer Thor
Hansen Berg.. I 1829
blev købmandsgaarden
overtaget af Bodil Sophie Christensdatter
(1799-1875). Hun
stammede fra Næstved
og blev som tjenestepige i 1824 som 25-årig gift med den 64-årige skipper og avlsbruger Mogens Nielsen, som
ejede bygården, der lå i Skomagergade 2. Ved hans død 5 år senere, giftede hun sig med
den jævnaldrende smed Niels Kurts, der boede i Vestergade 5. Sammen overtog de kirkepladsen 4 i 1829. Smed Kurts døde i 1851. Hun videreførte købmandsforretningen og i
længen, der vender mod kirken drev hun gæstgiveri. Hun blev nu kaldt madam Kurts. I
1856 blev købmandsgården overtaget af deres søn Mogens Ipsen Kurts, der også var løjtnant, gift i 1861 med Rosalia Hullegaard, født på 12 slg Hullegaard i Olsker. I 186l kaldte
han forretningen for Produkten . Han var samtidig korn- og tømmerhandler. Lod i 1861
opføre et 3½ etagers pakhus, nedrevet i slutningen af 1980èrne, hvor Favør indrettede parkeringsplads. I 1877 solgte han Produkten og flyttede til København. Senere overtaget af
købmand Johan C. Kofoed, der også var kongl. udnævnt borgmester omkring år 1900. Senere købmand Bech, der afløstes af sin søn Poul Bech, der solgte til Favør.
Lærer Bohns avlsbrugerejedom.
Foran Kirken, hvor der nu er anlæg og
parkeringspladser, lå tidligere en avlsbrugerejendom. Gården var fra ca 1845,
ejet og beboet af førstelærer og dannebrogsmand Esper Hansen Bohn, der lejede en bolig ud til toldkontrollør Thomas Jacob Lorentzen (folketælling 1845
og 1850.) Bohn boede her til slutningen
af 1800-tallet. Han skrev skøder, testamenter m.v. for folk. Var lærer på den
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gamle skole, der blev opført i 1824 på det sted, hvor Borgerskolen blev bygget i 1890, i
dag Kærnehuset. Den gamle skolebygning fra 1824 var 7 fag stort, teglhængt, grundmuret
hus. Havde 2 klasselokaler og en lærerbolig, en søn af lærer Bohn, Emil Bohn overtog gården og indrettede den til Hotel Central, men krigen betød færre turister og han solgte gården, som blev nedrevet i 1929, efter at have stået tom i ca. 10 år. En anden søn blev lærer
ved Sandvig skole og oprettede den første Højskole på Bornholm. Køerne på billedet var et
dagligt syn om sommeren. Køerne blev om morgenen drevet ud i vangen og om aftenen
gik turen hjem igen.
Rådhuset i Allinge (foto Alfr. Kjøller)
Kirkepladsen 6 (Mellem kirken og Sparekassens bygninng), her på det sted, man den
gang kaldte ”Kjærkehajln” blev i 1881 opført et nyt råd- og tinghus til afløsning for
rådhuset i Sandvig. Navnet Kjærkehajln,
fordi her lå en høj klippe, som først måtte
sprænges væk. Her blev også indrettet politistation og arrestlokaler. Omkring år 1900
var der flere politibetjente i AllingeSandvig, end der er i dag. Der var en betjen
i Allinge og en i Sandvig og en natbetjent,
yderligere ca 20 frivillige stokkemænd, som
hjalp politiet, hvis der opstod spektakler
med de fremmede fiskere og stenarbejdere.
Her havde også den kongevalgte borgmester
kontor. Først i 1903 fik borgmesteren fast
kontortid et par timer hver eftermiddag, den første borgmester med fast kontortid var overlærer Ole Christensen fra Sandvig Borgerskole, han var tillige kasserer i Sparekassen, som
havde et lokale her indtil efteråret 1904, måske derfor, at borgmesteren fik fast kontortid. I
1904 fik Sparekassen egne lokaler nord for torvet. Den nuværende bygning Unibank. blev
opført i 1926. Overlærer Christensen havde i borgmesterembedet afløst købmand Johan C.
Kofoed (Produkten), hvis forgænger var O.W.A. Markmann, som også var post- og toldmester i Havnegade. Bystyrets menige medlemmer var folkevalgte, hvor valget skete ved
håndsoprækning.
På hjørnet af Storegade og Kirkepladsen boede smed mecanicus og købmand Valerius
Christian Samuelsen (1818-1867). Den gamle Kirkegård var betydeligt større end i dag.
På Kirkepladsen 1 boede Margrethe Kirstine Kofoed, født Nielsdatter Hammer (17981869), skilt i 1847 fra Peder Kofoed, Hammersholm. Hun levede af sin kapital. Huset
overdrog hun i 1864 til sin datter Ludovica Marie Vallentin Kofoed, der havde modehandel
her.
Kirkestræde 1: skibsfører og avlsbruger Hans Grønbech (1821-1898) overtog Kirkestræde
1 i 1864 efter sin far Johan Grønbech. (1788-1870), som var født på Næsgaarden. Gården
ligger mellem Kirken og Østergade 7. I dag er der Antikforretning. Johan Grønbechs far
Peder Grønbech var søn af byskriver Michel Pedersen Grønbech, der boede i Rådshus-
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stræde 1 i Sandvig.. Hans Grønbech får en datter Thora Grønbech, der gifter sig med Peter
Michael Grønbech, som er søn af Johan Peter Olsen Grønbech, som ejer Næsgården. Peter
Michael Grønbech starter et Bryggeri i Allinge, men om det er her eller anden gård, ved
jeg ikke.
Kirkegade:
Mellem Unibank og Posthuset lå 2 bygaarde. Der hvor posthuset ligger i dag var også en
avlsbrugerejendom Også Høiers Hotel, der tidligere hed Hotel Danmark, var en avlsbrugerejendom med en lille butik. Det oprindelige posthus lå i Havnegade, der hvor Toldbygningen senere blev opført.
Storegade: Blev oprindeligt kaldt Storegade. Men da der omkring 1890 blev sat gadeskilte
op, hed den Nygade, men er igen nu blevet til Storegade.
Storegade 4: Her boede Jens Hansen Hjorth (1783-1854), skibsfører, overformynder, købmand, avlsbruger, strandingskommissær. Han var gift med Margrethe Grønbech (17881846). hun var datter af Jacob Grønbech, der ejede Løsebækgade 3 og solgte den i 1836 til
Byskriver Hans Jacob Paludan. Jens Hansen Hjort havde en datter, Cathrine Nicoline
Hjorth, der overtog ejendommen sammen med sin mand, skibsfører på Rønne-Købnehavn
Hans Grønbech (1814-1876), der fra 1847 desuden var teglværksbestyrer ved Brogaard
teglværk og kæmner i Allinge. Hans Grønbech er født på Strandgården, Østergade 4-8 i
Allinge. Hans mor Johanne Holm havde været gift 1. gang med Henrich Hansen Hilebrandt med ham fik hun bl. en datter Karen, der giftede sig med glarmester i Allinge
Christen Christensen, der fik sønnen Johan Hansen, som har skrevet: ”En bornholmsk
håndværkers Erindringer”. Johanne Holm fik også i 1. ægteskab en søn Hans Peter Hillebrandt, der giftede sig med Karen Vallentinsdatter Kaas, de fik en datter Petrea, der giftede sig med konsul Frederik Hjort, som var søn af denne Jens Hansen Hjorth i Storegade.
Frederik Hjorth overtog Købmandsgården i Østergade 7, da Hans Peter Hillebrandt døde.
Karen Vallentinsdatter flyttede som enke ind i Løsebækgade 2 og kaldtes nu madam Hillebrandt. Se nærmere under disse gårde.
Storegade 5:
Var en avlsbrugerejendom ejet af Jacob Jensen Holm (1784 – 1850) var købmand og overformynder. I 1865 ejes den af hans datter Jacobine Marie Holm, født 1824, og hendes
mand, skibsfører og købmand Johan Jørgen Grønbech, hvis far havde samme navn og var
avlsbruger og hans gård lå Kirkestræde 1. I dag er Storegade 5 det tidligere Allinge Hotel.
Åsbakken 7 – Knuds Næs.
Her opførte Knud Nielsen omkring år 1700 en avlsbrugerejendom, som blev kaldt Knuds
Næs. Han gav ikke alene navn til gården, men også til den odde, der gik ud i havet, samt til
Knuds Havn og Knuds Strand, som også kaldes Løsebæk strand og havn. Nedenfor mod
havet lå Thors Lyckje, et gangbræt over Løsbæk i denne Løkke kaldtes Thorstokken, som
nu har givet navn til Åsbakken 1.
Vestergade 2: Kastainegaarden- avlsbrugerejendom ejet af Johan Nielsen Holm. (17851855), som var søn af Nicolaj Holm, Slægtsgården i Østergade 5.
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I Allinge har der været 3 byled.
1) hvor Storegade og Vestergade mødes.
2) Ved Tyvehøj, en af granitstolperne fra dette byled, står i stengærdet ved Baldran nr. 1.
3) I Pilegade, ca. der hvor den nye kirkegård begynder..

Gårde i Sandvig.
I enevældens tid var der fra 6- 10 avlsbrugerejendomme i Sandvig, Det var mest en by med
fiskerhuse eller fra 1890 også mange huse, hvor der boede stenhuggere. Sandlinien og
Langelinie og huse i Nygade, Bredgade, Gottegade og Hammershus-vejs forlængelse mod
vest, dannede et kvarter, hvor der fortrinsvis boede stenhuggere, herunder også mange
svenske stenhuggere. Man dannede sin egen bydel med købmand og bager m. fl. Af gårde,
der rummer spændende historier, skal nævnes 3 gårde, Strandpromenaden 7 med Archelimester Niels Jørgensen, hvor bl.a. Chr. 5 og Zahr Peter den Store overnattede, i dag ligger
Strandhotellet på grunden. Rådhusstræde 1, her boede byskriver Michael Grønbech, der
blev stamfader til den største af de 2 Grønbechlinier, som stammer fra Allinge - Sandvig.
På denne grund ligger i dag Hotel Strandpromenaden.
Den 3. gård er Grønbechergården: Her boede Michael Grønbechs søn Niels Grønbech, der
afløste sin far som byskriver m.v. Ligger Strandvejen 121.

Strandpromenaden:
Billedet af Strandpromenaden 5 og 7
Strandpromenaden nr. 5:
var omkring år 1700
Sandvigs største og eneste 4 længede avlsbrugerejendom, som i 1736 blev
overtaget af avlsbruger
og kaptajn Jens Hansen. I
1756 overtaget af hans
søn, som druknede i
1761, enken Sidsele Jørgensdatter giftede sig med avlsbruger Hans Nielsen Holm, der døde kort efter. I 1764 giftede hun sig så med Peder Hartvig Müller. som overtog gården i 1764 – 1773. Gården er
indtegnet på Hammers Kort fra 1746-1750. Stuelængen i nordøst var på 14 fag ligesom
Nabogården (nr. 7). I dag Hotel Nordland.
Strandpromenaden nr. 7: Strandhotellet, her lå før1684 en af Sandvigs største gårde med et
stuehus på 14 fag ligesom nr. 5. Den var ejet af archelimester og avlsbruger Niels Jørgensen. Det var her Chr. 5 og hans følge i 1687 lod sig indlogere ved kongens besøg i Sandvig. Læs om dette på side 36. Det var også her, at Zhar Peter den Store overnattede i 1716.
Se omtalen side 40. Det er om dette besøg, at toldbetjent og byskriver m.v. Niels Mikkelsen Grønbech skriver til Amtmand Thaarup 15. nov 1809, at Peter den Store boede her i
forbindelse med sit besøg i 1716. Han skriver det var hos archelimester Niels Jørgensen,
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men Niels Jørgensen døde i 1693. Det var hans søn Henrik Nielsen, der i 1695 blev myrdet
af sin bror Hans, der arvede gården.
Den 9. juli 1695 ligger broderen Hans, samt fætteren Hans Hansen og hans karl på lur efter
Henrik Nielsen. Henrik var på hjemvej fra Allinge til Sandvig. Under det sidste stenhjørne
i Allinge ovefaldt de Henrik Nielsen. Fætteren slog ham med en økse for panden, så han
segnede i knæ på vejen og da han forsøgte at rejse sig, slog karlen Laurids Jensen ham bagfra i nakken med sin bøsse.. Broderen Hans Nielsen, drog nu hans frakke op over hovedet
og sagde "Fort", alle 3 slæbte de det livløse legeme ned til stranden bandt en linie om det
og roede i en båd ud med liget på slæb og sænkede det, så det aldrig mere blev fundet. Den
myrdedes enke Elisabeth Larsdsdatter rejste retssag ved Hammershus Birkting imod den
for mordet straks mistænkte fætter Hans Hansen og han blev indsat som fange i Manteltårnet. Nu blev der dannet en vidt forgrenet sammenstiftelse for at fri ham ud af fængslet. Archelimester Peder Michelsen i Hasle. konsabel Niels Jørgensen, 8 sg Brogaard i Olsker, der
var gift med Kirstine Christendatter, som i 1693 blev enke efter Jacob Jensen Sode, der
havde været præst i Olsker/Allinge, svoger til præsten Poul Ancher og byfoged Hans Olufsen Schou, Rønne m.fl., samt Henriks søster Lene Nielsen, som nu var gift med præsten
Poul Ancher, Rutsker og broderen Hans Nielsen, der havde været med til mordet. En nat
sneg denne sidste sammen med 2 andre ad en lønsti, som nede fra Mølledalen snoer sig
stejlt op til Blommetårnet. Under svenskernes beskydning i 1645 var 2 soldater undsluppet
denne vej. En regnfuld nat 13 marts 1661 førte Leonara Christine sin husbond Corfitz Ulfeldt og derer tjener ned af denne sti under deres dramatiske flugt. Hans Nielsen og hans 2
følgesvende brød morderen ud af fangerummet og førte ham ned ad lønstien i sikkerhed
hos Jens Hansen på Hollændergard i Olsker, her gemtes Hans Hansen i 2 dage, hvorefter at
Hans Hansen og han karl blev sejlet i sikkerhed fra Mælsta frelst over til Skåne. Jens Hansen var gift med Inger Jørgensen, der var søster til konstabel Jørgen Jørgensen, der boede
på 8 sg Brogård i Olsker.
Det rygtedes snart, at selve den myrdedes bror Hans Nielsen havde hjulpet morderen bort.
Han fængsledes den 19. oktober og 26 feb. 1696 dømte Bornholms Landsting ham som
brodermorder til at klæde Hjul og Stejle. Hans hustru Anne Marie Leopoldidatter var på
Hammershus Birketing, dømt til Spindehuset. Men blev senere benådet. Hans Nielsen førtes til København. hvor højesteret den 2. maj foretog den endelig dom, at miste livet ved
sværdet. Med denne dom vendte brodermorderen atter den 15. juli tilbage til Bornholm.
Amtmand Han Boefeke udvirkede 30. juni kanceliets ordre at lade herettelsen ske med økse, idet sværdet ikke var skarpt nok til, at man mente, at det kunne hugge hovedet af, men
amtsskriver H. H. Schor havde dog den 13. juli ladet indkøbe et nyt sværd for seksten rigsdaler hos mester Hein Kopper i København.. Sognepræst Søren Schade kunne 28 juli 1696
ledsdage Hans Nielsen til retterstedet i Allinge, hvor Hans Nielsen måtte lade hovedet for
Rettersværdet. Retterstedet i Allinge, var på Tyvehøj? (Det mener man i stednavnebogen
og i Alme Kaas artikler i Jul på Bornholm). I dag kaldes højem Møllebakken. Søren Schade blev senere afskediget på grund af druk, men døde inden afskedigelsen trådte i kraft.
Gården gik i arv til den myrdede Henrik Nielsens Enke Elisabeth Larsdatter, der giftede
sig med Mogens Clausen Torn, der blev birkefoged i 1714 og blev yderligere by- og herredsfoged i 1718, som eneste by- og herredsfoged i enevældens tid, der boede her i
Sandvig i archelimester Niels Jørgensen tidligere gård. Se fotografi fra år 1900 af Strandpromenade 7 side 59. Salen blev i 1684 anvendt til indlogering af Chr. d. 5, læs herom side
36 og 37 og i 1716 af Peter den Store, læs herom side 39 og 40. Da man omkring 1700 op-
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hørte med at holde Broting på Hammershus, skriver man bl. a. steder i bogen ”Huse Sandvig” at her anvendtes salen som råd- og tingstue, indtil der i Sandvig omkring 1805 blev
opført et Råd- Arrest og Tinghus. Men ifølge retsprotokol fra 1745 tyder det mere på, at
det var i den strangård, hvor Strandslot nu er bygget. Se omtale af retssag side 63 og
Strandgade 18. Ca. 100 år efter, hvor gården var ejet af Jørgen Klo, blev salen anvendt til
afholdelse af katolsk messe for de italienske stenarbejdere og deres familier. Sønnen Claus
Monsen Torn videreførte avlsbruget til 1748, hvor Wævst Jensen Schou på Slotsvangegården (senere Hammersholm, se denne) købte gården til sin datter Kirstine Wæftsdatter og
sin svigersøn Hans Jespersen, der indrettede en smedje i gården. I 1796 overtages gården af
konstabel og avlsbruger Hans Jacobsen Wienberg, der har solgt sin ejendom (Strandgade 1
m.v.)

Strandpromenaden 20: Havnehuset – Fiskernes materialehus, se Blad 8 Sandvig Fæstning
under Hammerens Nordre Batteri.Side 23.
Strandpromenaden 24. Sandvigbatteriets vagtbod blev revet ned i 1805 og her opførtes
det nye råd- arrest- og tinghus af Allinge- Sandvigs Borgerskab, som var nødvendigt, hvis
ikke birketingets skulle flyttes til det nye tinghus i Hasle. Lokalet indeholdt også en vagtstue til erstatning for den nedlagte vagtbod.. Allinge-Sandvig holdt sine rådsmøder her.
Birketinget flyttede sine møder hertil. Der var 2 arrestlokaler. Ruserne brugte det i 1946
som arrestlokale. I 1881 opførtes på kirkepladsen i Allinge et nyt råd- og tinghus. Se billede side 28 og 39.
Billede af Grønbechs Gård
Srandvejen 121:
”Grønbechs” gaard.
Vejen hed i gamle
dage Algade. Gården, som den ser ud
nu, blev opført i
1783 af skipper
Jens Grønbech,
men blev i 1785
overtaget af broderen prokurator,
toldbetjent, by-,
birke- og herredsskriver m.v. Niels Grønbech, gården var nu udvidet til et ni fagshus. Læs mere om Niels
Grønbech under Blad 10: Retsvæsen m.v. Efter at hans kone nr 2 var død i 1808, giftede
han sig i 1812 med enken Kirstine Kofoed på Rågelundsgaard i Rø. Ophørte som skriver
og flyttede til Rø. Grønbechs gård blev overtaget af datteren (med hustru nr. 2), Johanne
Grønbech, der giftede sig med sin fætter, tidligere kaperkaptajn, Peder Grønbech, der førte
skib mellem København og Island, men i 1815 nedsatte han sig som købmand og avlsbru-
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ger i Sandvig. Sønnen Andreas Grønbech overtog gården i 1850 og udvidede med et brændevinsbrænderi. Gården går i arv fra far til søn indtil 1943.
Strandgade:
Strandgade nr. 1 er en del af en bygård, der indtil 1796 tillige omfattede Hammers husvej
6-12. I 1746 mageskiftede ejeren, avlsbruger Mads Pedersen denne bygaard med Hans
Chr. Wienbergs ejendom i Allinge. Efter Hans Wienbergs død i 1761, blev gården videredrevet af enken Margrethe Jacobsdatter. Stuelængen havde den gang 9 fag. I 1765 bliver
Gården overtaget af sønnen konstabel, fisker og avlsbruger Jacob Wienberg, der gifter sig
med Anna Hansdatter. Deres søn Hans Jacobsen Wienberg overtager gården i 1793 og frasolgte den del, der i dag udgør Strandgade 1 på modsat side af gaden. Den resterende del
Hammershusvej 6-12 beholdt han til sine forældre. Selv havde han erhvervet den store bygård, Strandpromenaden 7.
Strandgade 3 og 5 har ifølge kort fra starten af 1700 tallet, udgjort stuelængen på en bygaard, og i 1736 var gården ejet af Anders Knudsen. Gården havde da 2 længer med en 7
fags stuelænge og en 8 fags staldlænge. Kort fra 1745-50 viser, at gården nu har 3 længer.
Anders Knudsen døde i 1762.
Strandgade 7 og 9, samt Bredgade 5 udgjorde på et kort 1746-50 et samlet 3-længet gårdanlæg, var den gang ejet af Christian Møller. Et nyt stuehus på 12 fag blev opført i
1750èrne af sønnen stadskaptajn Haagen Christiansen Møller, boede her til sin død i 1787.
Efter hans død giftede hans datter Kirstine Hågensdatter sig med Jens Sivertsen fra Østermarie, der købte gården på auktion.
Strandgade 1o – Hammershusvej 2 og 13 ejedes omkring 1860 af Ole Svendsen. Han var
daglønner og fisker, og blev senere slagter. Gift med Martha Kaas. Hun havde arvet Hammershusvej 2 efter sin far, der havde opført huset i 1836. Ole Svendsen indrettede slagtehus og butik i Hammershusvej 2. Strandgade 10 kaldtes Ole Svendsens hus. Her havde
været lejet ud til Provianthus til Militsen, Hammershus vej 2 kaldtes fedtboen, kommer
antageligt af, at på bornholmsk betyder boen butikken og skyldes, at Ole Svendsen var
slagter, og havde sin butik i Hammershusvej 2.
Strandgade 18: Sandvigs ældste gård. Før 1684 var bygården, der lå her, ejet af Jørgen
Hansen, senere hans søn birkefoged, bykaptajn Hans Jørgensen, der dør i 1684. Efterfulgt
af sønnen Hans Hansen, der måtte flygte i 1695 på grund af mordet på Henrik Nielsen. Se
side 60. Gården bliver i 1695 overtaget af sagfører Berild Hansen, der er sagfører for Henriks enke, som får tilkendt en stor erstatning, som er årsagen til, at gården må sælges. Berild Hansen er i øvrigt bror til enkens nye mand Mogens Clausen Thorn, som har overtaget
gården (Strandhotellet). Berild Clausen sælger i 1708 gården (Strandslot) til den flygtede
Hans Hansens bror Jørgen Hansen, som i 1750 efterfølges af sin søn Jens Jørgensen. Af en
retssag, der er omtalt side 63, tyder det på, at det var denne gård, der kort efter år 1700 lagde sal til afholdelse af retsmøder i Hammershus Birk, da man ikke længere kunne afholde
møderne ved Hammershus Broting. I bogen Huse i Sandvig genem 2oo år, mener man, at
det er strandgården (Strandhotellet), dette nævnes også i andre skrifter. Herefter forskellige
avlsbrugere indtil 1903, hvor en tysk hotelejer Hans Max Georg Reiner river gården ned og
bygger kurhotel ”Strandsschloss”. Det eneste Hotel i Sandvig, der har været ejet af en tysker.
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Hammersholm.
Slottets Ladegård fandtes, som det i dag også kan besigtiges på Ruinerne på selve slottet
indenfor nordmuren. Selve avlingen skete blandt andet i slotsvangen og udførtes som en
del af de afgifter, der var pålagt bornholmske bønder i form af ægtkørsel, dette gjaldt også
bønderne fra selvejergårde.
Omkring 1654 ophørtes slottets ladegaards avling som regnskaber for 1655 viser, at jorden
nu er forpagtet ud. Omkring 1680 var jordene, som almindeligvis kaldtes Slotsvangen bortforpagtet til Sandvigboere, ofte officerer, der førte den indavlede grøde til Sandvig. I 1699
gik man over til i stedet for forpagtning at bortfæste (livsfæste) jorden. ( Se Bulmer, Bornh.
samlinger 1 rk bind 5 side 108-149)
Den første fæster i 1699 blev Johan Jørgensen, som skulle have opført en ladelænge på
stedet. Dette omtales i en retssag. I 1714 blev fæstet overtaget af Niels Hansen, der siden
1691 havde ejet 38 sg Julegaard i Rutsker. Han var født i 1663 og blev i 1689 gift med Else
Poulsdatter Ancher, datter af Rutskerpræsten Poul Ancher. Hun havde først været gift med
Nykerpræsten Hans Predbjørn Langsted, som i 1688 døde på prædikestolen. I 1714 solgte
de 38 sg Julegård og flyttede til Strandgade 2 i Sandvig og forsatte forpagtningen til 1724,
hvor den blev overdraget til deres datter Else Dorthea Nielsdatter, der samme år giftede sig
med Wefst Jensen Schou fra 4 sg Skovgård i Olsker. West Jensen Schou byggede fornødent hus og bygninger på det på livstid fæstede. Navnet Schou stammer fra, at han er født
på Skovgård, hans far hed Jens Wefsten
I 1741 anlagde 10 Rønneskippere sag imod Wefst Jensen Schou, fordi han drev skibsfart,
hvilket kun var tilladt borgere i købstæder, men han vandt sagen, fordi han var borger i
Hammershus birks frihed.og ikke fæstebonde.
I 1744, da kongen ved offentlig auktion, solgte sine gårde på Bornholm, ca. 200, købte
Wefst Jensen Schou Hammersholm ved skøde 16. okt. 1744 for 1275 daler. Der påhvilede
gården en jordskat på 3o Rdl. Hvilket viser, at den ikke var skattefri og derfor heller ikke
en arvet proprietærstatus.
Wefst Jensen ejede fra 1741-1748 også den store strandgård, hvor Strandhotellet ligger.
Han tilkøbte her en havegrund af Peder Hansen, der ejede den gård, der ligger, hvor
Strandpromenaden ligger i dag (Rådhusstræde 1). Peder Hansen solgte senere sin gård til
byskriver Michel Pedersen Grønbech. I 1745 førte Wefst Jensen Schou er retssag ved
Hammershus Birk, hvor han som sagfører anvendte smed Hans Jespersen fra Allinge, se
om ham senere. Ifølge retsprotokollen, laver Jesper Hansen vrøvl over, at sagen skal føres i
skadevoldernes stue, som også anvendes som krostue. Det fremgår, at skadevolderne er
Jørgen Hansen og hans søn Jens Jørgensen. Jørgen Hansen, der var bror til den flygtede
Niels Hansen, der var med til myrde sin fætter Henrik Nielsen. Jørgen Hansen overtog
strandgården (HotelStrandslot) i 1708 efter Berild Hansen og i 1750 gik denne gård videre
til sønnen Jens Jørgensen, så dette tyder på, at det ikke var Strandgården (Strandhotellet,
der stillede sin sal til rådighed for Hammershus Birketing, derimod Strandgade 18 (Strandslot) I Sandvigbogen og flere andre steder, angiver man ellers at det var gården (Strandhotellet). I 1748 overlod Wefst Jensen Schou, Strandgården (Strandhotellet) til sin datter Kir-
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stine Wefstdatter Schou (1728-1777), som samme år blev gift med vejer og måler, overformynder i Sandvig, fisker og smed Hans Jespersen, der indrettede en smedje i gården.
Han var søn af eksamineret klejnsmed og ueksamineret prokurator Jesper Hansen fra
Kræmmergården i Allinge, hvor Jesper Hansen også var avlsbruger og kræmmer. Det var
Hans Jespersens bedstefar Jesper Aagesen, der i 1648 var kræmmer i Allinge med handel
på Lübeck, og som de fleste andre samtidig dyrkede sin jord, sejlede sin skude med varer,
dette fortsatte hans far med, men havde den fordel, at han havde en lovbog, som han flittigt
brugte. I sager, hvor birkedommeren måtte vige sædet, indtog han dette og afsagde dommen. Det var efter sin far, at Jesper Hansen havde lært lovbogen at kende. Dette gjorde han
så godt, at selv amtmand Urne og kommandant Kruse betroede ham flere retssager. Han
var meget brugt som sagfører. var kendt for sit bramfri smedesprog. Hans fjende nr. 1 blev
selve sognepræsten Hans Christian Lassen Mahler, der var præst i Olsker og Allinge fra
1723 til sin død i 1759. Hans nidkærhed bragte ham i et meget skævt forhold til menigheden. Han skrev i 1735: ”Enten Allinge skal agtes for en kiøbstäd eller et Fischerleye, veed
jeg iche, men det veed jeg, de iche i elleve aar har haft nogen skolemester, men lader de
unge leve som vilde creaturæ, hvorfor mangen af dem er opvoxen i Synd og sicherhed og
træder i deres forældres onde fodspor. Da pastor Mahler havde undladt at komme til syge
inden deres død, nægtet at tildele sakramentet, utilbørlig optræden i skriftestolen, samt
ulovlige krav for ligtaler osv anlagde Jesper Hansen på en række borgeres vegne en sag
mod præsten. Begge parter fik en bøde, præsten 30 daler og Jesper Hansen 24 daler. Men
senere vandt han en sag over præsten, som havde indbragt en sag for Hammershus birketing, over at Jesper Hansen, Wefst Jensen Schou, Hammersholm og Hans Winberg , at disse 3 en søndag morgen i 1743 havde været ude ved et vrag på Allinge forstrand. Men de 3
blev frikendt, fordi det var før kirkegang og at det var nødvendigt at bruge det stille vejr til
at redde godset og bringe ligene kristeligt i land. Flere andre sager mod præsten vandt han
(se Bornh. Samlinger 1. rk bind 11side 50). Senere blev en af hans døtre gift ned pastor
Mahlers søn Christian Mahler, der ejede Kyndegaard i Nyker. En anden søn Niels Jespersen, der havde læst jura, blev Herredsfoged i søndre herred og byfoged i Nexø og Aakirkeby, Niels Jespersen fik en søn Christian Jespersen, der blev den første amtmand på Bornholm, som var født på Bornholm. En anden søn Peder Dam Jespersen læste også jura, var
by- og herredsskriver i Nexø, blev gift med Barbra Bohn, arvede derved Bohns købmandsforretning i Rønne og blev derved Bornholms rigeste mand, men mest kendt for sit arbejde
som sandflugtskommissær, hvor han tilplantede Rønne og Nyker plantage.
Men tilbage til Hammersholm og Wefst Jensen Schou, der døde i 1770 og gården gik i arv
allerede i 1763 til eneste søn Jørgen Johan Wefsten Schou, der var rytterløjtnant og senere
strandkontrollør. Men allerede i 1778 har det antageligt knebet med pengene, for han solgte gården til Hans Peder Kofoed, der den gang kaldte sig kofferdikaptajn. Ifølge skødet
betalte han 5333 Rdl 2 Mark for Hammersholm. Han ansatte sælgeren Johan Wefsten som
forpagter. Hans Peder Kofoed har aldrig selv boet her. Han havde flere skibe, der sejlede
slaver fra Afrika til de vestindiske øer og her tjente han store penge, så han opkøbte flere
store gårde på Sjælland og havde selv en fornem ejendom i København. Han giftede sig
med enken Marie Bohn, bedst kendt som den senere etatsrådsinde Marie Bohn, som bl.a.
forærede et beløb til opførelse af en skole i Allinge-Sandvig, hvor beløbet, til Sandvigboernes fortrydelse, blev anvendt til Allinges første skolebyggeri i 1824. I 1799 blev Hammersholm afhændet til Hans Peder Kofoeds yngste bror Jørgen Peder Kofoed, begge var de
sønner af købmand Jørgen Peder Kofoed i Svaneke. Under Prins Christians (VIII) besøg i
1824, besøgte han Jørgen Peder Kofoed og drak vin af et af de 3 sølvbægre, som Frederik
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d. 3 havde foræret bornholmere, der havde gjort en indsats i 1658. Et af bægerne var givet
til Jens Kofoed på Maglegård, men dette var givet til Kofoed på Kofoedgaard i Østermarie
og nu havnet på Hammersholm.
I 1832 blev Hammersholm overtaget af sønnen Peder Kofoed. Han stiftede et legat på
10.000 rdl. til værdig trængende i Hammershus Birk og forærede Allinge Kirke en ligvogn,
hvor folk, der boede i Sandvig kunne låne den gratis, medens folk fra Allinge skulle betale
leje. Penge som han antagelig har arvet efter sin tante etatsrådinde Marie Kofoed.
I 1735 indførte Christian d. 6. en forordning om nøjere kirketugt, hvor der rejstes gabestokke rundt om ved kirkerne, også udenfor kirken i Allinge, blev der rejst en gabestok,
som først blev fjernet omkring 1880, fordi Peder Kofoeds hund havde hængt sig i gabestokken.
Peder Kofoeds gravsten kan fortsat besigtiges på Allinge kirkes gamle kirkegård. Her står:
Peder Kofoed f. 3. oktober 1803, død 1. august 1881 – Proprietær Hammersholm og Karoline Juliane Kofoed f. Funch. Født 14. maj 1813 – død 1880. (indskriften er meget forvitret
og svær at tyde).
Peder Kofoed var først gift ned Margrethe Kirstine Hammer, som han blev skilt fra i 1847,
hvor hun flyttede til Kirkepladsen 1 i Allinge, (læs mere her).
Han kalder sig selv proprietær en titel, som han må have købt, idet gården efter den blev
opført har betalt jordbogsafgifter.
I dag er Hammersholm ejet af staten og forpagtes ud.
Gården hed oprindeligt Slotsvangegaarden, Slotsladegården, men fik senere navnet Hammersholm.

Hammershusvej
Før Hammershusvej 1 og 3 blev bygget lå der her en bygaard. Den ejedes af Hans Nielsen,
der var søn af archelimester Niels Jørgensen, som boede i bygården (Strandpromenaden 7)
Han myrder sin bror Henrik i 1695 og henrettes i 1696. Henriks enke arver gården. Hun
gifter sig med Mogens Clausen Torn, de boede på Strandgården, i dag Strandpromenaden
7, Strandhotellet, som hun arvede efter sin mand Henrik, der blev myrdet. I 1724 overtages
Hammershusvej 1 af deres søn Michel Mogensen Torn, der også overtager archelimester
Jørgensens gård (Strandpromenaden 7).
Hammershusvej nr. 9: Tidligere Skipper- og avlsbrugergaard. I 1762 solgte Lars Larsen til
Slotsvangebonden Wefst Jensen Schou, der skødede den videre til sin søn. I 1766 købte
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Jens Hansen Kaas (1730-79) ejendommen. Han var fisker, skipper og avlsbruger gift med
Kirstina, som i 1780 gifter sig med Jens Mortensen fra Klemensker. I denne tid havde stuelængen 8 fag.
Hammershusvej nr. 11: Tømmehuset. Fra 1761 – 96 boede her Svend Mogensen, som
druknede ud for Vang. Enken Elisabeth Svendsdatter blev gift med Hans Tømmesen, som
egentlig hed Thommesen. Efternavnet Tømmesen gav senere navn til ejendommen, som
kaldes Tømmehuset. Svigersønnen Anders Rasmussen overtog det i 1796. Huset gik i arv i
Tømmesenslægten indtil 1924, hvor brødrene Lange købte ejendommen for at bruge den
som sommerhus. De var formuende og samlede på kunst, som de blandt andet anbragte i
Tømmehuset. Ved et testamente
1942 blev huset og de samlinger, der
var i huset, overdraget til Sandvig by
og Bornholms Museum, så der kunne oprettes et bymuseum. Det skete i
1978 under Bornholms Museum i
samarbejde med Allinge-Sandvig
Byforening. Muset blev lukket i
1986. Samlingen flyttedes til Bornholms Museum, som her har indrettet Brdr. Langes Mindestuer med de
mange billeder og rariteter.

Tømmehuset- Hammershusvej 11
Hammershusvej nr. 15
Sandvigs første skolebygning: Husets seks
vestligste fag blev bygget i 1855 og rummede
Sandvigs første skole foruden bolig for læreren. Siden 1825 var elever fra Allinge undervist
i private lejede lokaler i Sandvig, idet læreren
fra Allinge også var lærer i Sandvig. I perioden
1840-55 var det 1. lærer Esben Hansen Bohn.
der boede på Kirkepladsen i Allinge, der underviste på begge skoler. Men i 1855 fik man
ikke alene en skole, men også egen lærer. Se
under blad 10: Retsvæsen m.v. under afsnit
under byskriver Jacobsen, hvor der refereres
fra Prins Chr. besøg i 1824, hvor man med
Prinsen diskuterer oprettelse af en skole i Allinge -Sandvig. Efter at man i 1893 i nr. 17
opfører Sandvig Borgerskole, indrettes nr. 15,
der nu har 8 fag, til lærerbolig. Det var den første teglstensgrundmurede bygning i Sandvig. I
1860-61 var den 18-årige Christian Andersen fra Nyker konstitueret skolelærer. Fra 186168 blev gerningen varetaget af lærer Esben Hansen Bohns søn: Peter Julius Bohn (1841-
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77). Han var samtidig organist i Allinge Kirke. I 1866 på opfordring fra P.C. Tranberg,
startede Bohn desuden en højskole for den bornholmske ungdom. Højskolen flyttede han i
1868 til Pæregaard i Østerlars og derfra videre i 1870 til en ny bygning i Østermarie, der
hvor Østermarie brugs ligger i dag. Som skolelærer i Sandvig fulgte Viggo Hansinius
Holm fra Allinge. Dernæst blev kaldet i 1872 overtaget af lærer fra Udby sogn Olaf Christensen, der i årene 1901-1907 tillige var kongeligt udnævnt borgmester i Allinge-Sandvig.
Gammel skolefløj fra 1917 langs Bredgade.
Hammershusvej nr. 17: Sandvig Borgerskole. Skolen
blev opført i 1893 på hjørnet af Bredgade og Hammerhusvej ved siden af den gamle skolebygning fra 1855 (se
Hammershusvej 15). I 1917 blev skolen udvidet med et
anneks ud til Nygade/Bredgade. Gymnastiksal i Nygade
2 blev rejst i 1911. Da Allinge-Sandvig Borgerskole blev
bygget mellem byerne i slutningen af 1950èrne flyttede
skolen hertil og bygningen blev solgt i 1961 og omdannet til pensionat Violgaarden, hvor
fløjen fra 1917 brændte i 1999 og står fortsat som ”ruin”. Men nye ejere skulle være på vej.
Hammershusvej 18: I 1763 havde Elisabeth Bertelsdatter som enke solgt den store bygaard
(Langebjergvej l) til sin datter og svigersøn og opførte her en ny aftægtsejendom på hele
10 fag. hvoraf de 7 var stuelænge. I 1822 residerer her tidligere gårdejer Hans Grønbech,
indtil han i 1826 erhvervede Tyvehøjsmøllem i Allinge og flyttede til det nærliggende
Møllehus, som lå Søndergade 31 i Allinge, hvor han døde af kopper i 1836. I 1931 indrettede Albert Arvidsen huset til pensionat. I 1946 hed det Arvidsens Konditori.
Hammershusvej 23: Huset blev opført i 1892 som ”Bedehus” og ”kapel” for Baptistmenigheden i Sandvig. Blev i 1963 solgt til fisker Sv. Ove Jørgensen, der ombyggede det til bolig.
Langebjergvej 1: Indtil 1736 boede her gårdejer Jørgen Nielsen, som sælger til Peder Pedersen Hammer (1716-61) Hans enke Elisabeth Bertelsdatter bygger en aftægtsgård (se
Hammerhusvej 18) og overlader i 1863 gården til sin datter og svigersøn Jens Jensen, som
senere tager navnet Jens Hammer. Han er borgerkaptajn, sømand og avlsbruger. Drives
som avlsbrugerejendom til omkring 1914, hvor man samtidig begynder med pensionatvirksomhed. I 1967 bliver det til Hotel Pepita.
Sandvig Station: Huset blev opført i 1912 som endestation for Rønne-Allinge jernbaneselskab og
blev i starten kaldt Hammershus Station for snart
efter at blive omdøbt til Sandvig Station. Et postværelse blev senere brugt til Telegraf.. Fra starten var
der også et toldværelse, Nordlandsbanen eksisterede kun i 40 år, den blev nedlagt i 1953. I 1955 blev
bygningen solgt og indrettet til Pensionat Langebjerg.
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Postvognen Allinge-Rønne.
Indvielsen af RønneSandvigbanen 6. maj 1913 betød også, at postforbindelsen
overgik til Jernbanen. Herefter
ophørte postvognen med hesteforspand mellem Rønne og
Allinge. Vognen havde kørt til
Rønne om aftenen og tilbage
til Allinge om morgenen. Indtil
1908 var postvognens holdeplads ved Postkontoret i Havnegade. Men da posthuset i
1908 flyttede til Kirkegade flyttede også endestationen hertil.
Nygade 2: Huset blev opført i 1911 som Sandvig Borgerskoles Gymnastiksal.
Rådhusstræde 1: Gården stammer fra 1600 tallet. I 1761 beskrevet som et 13 fags hus,
hvor de 7 østre fag var stuehus. Gården tilhørte prokurator Michel Pedersen Grønbech
(1724-97). Han vendte hjem i 1752 efter jurastudier i København og købte gården af Peder
Hansen. I 1772. hvor byskriver Lars Birk, der boer i den gamle byskrivergaard ved den
senere Allinge havn, dør, bliver han kongelig udnævnt til by-, birke, og herredsskriver,
men bliver boende her i Rådshusstræde 1 i Sandvig. Han er yderligere vragkommisær,
overformynder, byens formand og avlsbruger, gift i 1747 i København med Bodil Jensdatter (1716-1801) født i Skåne. Det bliver hans søn Niels Michelsen Grønbech, der ved hans
død i 1797 afløser ham som kongelig udnævnt by-, birke- og herredsskriver. Når Michel
Grønbech som ældre sad i kirken og præsten talte om noget, som han ikke troede var rigtigt, tog han sin hat og gik. Han lod også opsætte en solskive over den søndre dør for at se
om præsten mødte præcis Gården overtages i 1801 efter Bodil er død af deres sønnesøn
Jens Andresen Grønbech (1771-1800). Han er født i gården Knuds Næs, der nu hedder Åsbakken 7 i Allinge. Han var til søs som ”Tømmermand” men døde på en hjemrejse fra
Grønland. I 1811 – 1827 ejedes gården af borgerløjtnant Mons Jensen Hammer, som også
var byens formand og kæmner. På grunden ligger Hotel Strandpromenaden
Landemærket 1: I 1736 – 1759 boede her gårdmand Chr. Rasmussen og senere enken Anna
Elisabeth. I 1759-1823 boede her sønnen Clemen Christiansen, som druknede ved Sæne
den 14. nov. 1763. Enken giftede sig i 1765 med Samuel Nielsen, der var sømand, fisker
og avlsbruger, ligesom Clemen var. Herefter overtoges gården af Samuel Hansens søn Niels Samuelsen, som boede her 1823-1854. I 1854 overtoges gården af brodersønnen Anders Hansen, der var opfostret i huset som plejesøn. Anders Hansen blev tillige gæstgiver.
Anders Hansen døde her i år 1900, 84 år gammel. I 1907 havde gården 17 fag vinduer.
Bredgade 1: Det var Amalie Grønbech, der her i 1881 opførte bygningerne, som senere
blev udbygget til Alexandersens Hotel. Hun købte i 1868 Byskrivergaarden i Allinge (Løsebækgade 3 i Allinge) Den havde Niels Bjørn Grønbech i 1863 stillet til rådighed for P. C.
Tranbergs evangeliske frimenighed, så de her kunne foretage de kirkelige handlinger, som
kirken ikke ville foretage for de mange beboere i Allinge-Sandvig, der havde meldt sig ud
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af Kirken. Her var smed Christian Møller fra Nexø blevet Trandbergs prædikant på Nordbornholm og prædikede i Byskrivergaarden i Allinge indtil 1867, hvor han blev uvenner
med Tranberg og startede missionsforeningen til Evangeliets fremme, senere Luthersk
missionsforening. Men nu var det Amalie der lavede hotelvirksomhed i Trandbergs Kirkesal, indtil hun byggede her i 1881 og startede her Jomfru Grønbechs Gæstgiveri. I 1891
blev stedet overtaget af den hjemvendte Høkerfamilie Oliva og Anthon Alexandersen, der
indrettede høkerforretning i den ene ende af bygningen samtidig drev de turistvirksomhed.
Opførte en etetagers hotelbygning ud til Nygade. Senere udvidet flere gange. I 2000 revet
ned og opført andelsboliger.
Bredgade 3: Missionshuset Nazareth. Opført i 1894 som ”Bede- og Forsamlingshus” for
indremissions tilhængere i Sandvigområdet. I 1977 ophørte brugen af huset, der indrettedes
som bolig.
Blad 12: 100 år med Stenindustrien.
I 1870 begyndte stenindustrien så småt. Det var enkeltpersoner, som stod og huggede
skærver til at lave veje og gader. Men i løbet af halvfjerdserne voksede stenindustrien
frem. I 1870 startede J.J. Grønbech og købmand Mogens Kurts (Produkten) et stenbrud i
Moseløkken, som de i 1873 solgte til Hans Jørgen Larsen, København. Der var en mand,
der hed Berg, der oprettede en stenbane, der hvor dr. Borks villa senere opførtes og hvor
Mejeriet lå, var der en stenværkssmedje. De fik sten i starten fra Bergs stenbrud: Storedal
og Sjællamossanj. Ved Sjællemosen kan man i dag iagttage overgangen fra Hammergranit
og Vanggranit og konstatere, at Vanggranit må være yngre end Hammergranit. Stenhuggeriet førte mange fremmede til byen. Der kom mange dygtige stenhuggere fra Nexø. Da K.
A. Pedersen startede et monumenthuggeri i 1880, søgte de dygtige stenhuggere hertil. Men
det blev allerede lukket i 1885. Her kom så til at ligge Linds Skæreri. Der var mange stenhuggere, der drak meget, der var ofte spektakel. Politiet havde svært med at klare det, der
kom både svenske og italienske stenhuggere. Mange levede af brød og brændevin, som
købtes i pottevis.
Mohrs Stenværk.
I 1873 startede et stenværk nord for
Kampeløkken på Esbernshajla
(Mohrs Værk). På grund af drikkeri
fik stedet i daglig tale navnet ”Fyjlebakkan”. Dette stenværk startede
stenhugger Mohr sammen med murermester Wieberg fra København.
Det lå ovenfor det sted, hvor Nordlandshallen ligger i dag. Der var
tipsvognsspor rundt til forskellige
brud. Det var i forbindelse med disse brud, 2 meget fine helleristningsfelter blev ødelagt.
Siden kom adskillige stenhuggerier,
f.eks på Langebjerg. Der har været huggebaner, hvor Lodsstationen blev bygget, det samme gælder: Netto, Fiskefiletfabrikken Kjærenæs, Børnehaven i Søndergade, Pileløkken,
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Det gamle skæreri, hvor P.A. Pedersen Monumenthuggeri lå, foruden de allerede nævnte,
og der er i Allinge/Sandvig udført mange fine stenhuggerarbejder på Nordbornholm: f.eks.
Carlsbergelefanterne, Christiansborg, Marmorkirken, Dronning Louises bro, Springvandfontænen på Frederiksborg Slot. Charlottenborg, søjlerne ved Nationalmuseet, Den russiske Kirke m.fl.
Udskibning af monumenter, bygningssten, kantsten, sten til forarbejdning og ros gav liv og
omsætning på Allinge havn, hvor der blev opstillet 4 kraner, en med en løfteevne på 20 t.
den gang Bornholms største. En stenblok på 22 t. blev afskibet herfra og sendt til Ålborg til
fremstilling af Cimbrertyren.
Det var især det store Hammerværk der kom til
at præge udviklingen, på både godt og ondt. I
1873 overlod staten Hammerknuden til AllingeSandvig kommune. I 1875 solgte AllingeSandvig Byråd Hammerknuden til en grosserer I.
C. Martens i København for 32.ooo kr. Denne
solgte i 1884 Hammeren videre til baron H. von
Ohlendorff, Hamburg, som i 1891 stiftede A/S
”Bornholms Granitbrud”, der efter datidens forhold anlagde Europas mest moderne industrielle
granitbrud med egen udskibningshavn i Sænebugten. Oprindeligt var det meningen at anlægge
havnen i Sandvigbugten, men Allingeboerne protesterede, de var bange for, at den ville blive en
konkurrent til Allinge Havn.
Billedet viser en faldhammer til produktion af
Chauésten, som blev udviklet på Hammerværket
i 1890`erne.
I begyndelsen beskæftigedes op til 800 mand, hvor de ca. 200 arbejdede på at anlægge Sænehavnen. Var den gang Bornholms største arbejdsplads. Værket tiltrak mange udenlandske arbejdere, også italienske. I en sal i en avlsbrugerejendom, hvor Strandhotellet ligger i
dag, blev der indrettet en sal, hvor der kunne holdes katolske gudstjenester. Det var samme
sal, hvor Czhar Peter den Store og Chr. 5 havde overnattet. Men under 1. verdenskrig sygnede værket hen, så der kun var 25- 30 mand i arbejde. I 1914 blev Hammerværket overtaget af staten, som i 1919 lejede det ud til A/S Møller og Handberg. I 1927/28 investerede
selskabet i et stort skærveknuseanlæg. I 1930 investeredes i et automatisk lasteanlæg på
Sæne Havn til afløsning af de gamle damp- og håndkraner. Bornholms Granitværk lod i
189o-92 opføre 2 rækker arbejderboliger i Sandvig: Langelinien, Hammershusvej 30-68 og
Sandlinien 2-24
Tilvirkning af bygningssten og monumenter var efterhånden aftaget. Produktionen bestod
af skærver, kantsten og ros, som fortrinsvis eksporteredes til Tyskland. De øvrige små
stenværker lukkede. Kun Moseløkken fortsatte og blev en del af Hammerens Granitværk,
men i 1972 meddelte selskabet, at man ville sælge Hammerværket og Moseløkken. Fredningsmyndighederne så det gerne lukket, man frygtede, at det med den moderne teknik
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ville man hurtigt gnave en stor del af Hammerknuden. Omvendt var de ansatte interesseret
i en fortsættelse. De fleste ansatte var oppe i årene og havde ikke store muligheder for at få
andet arbejde. 2 af de daglige ledere henvendte sig til Bornholms Erhvervsfond for at drøfte en videreførelse. Det blev til, at fonden sammen med initiativtagerne oprettede et aktieselskab, som fortsatte stenbrydning i Moseløkken, men at man lukkede skærveproduktionen på Hammerværket. Men konkurrencen af billigere kantsten fra Portugal gjorde det ikke rentabelt. Man solgte derfor til det, der den gang hed Kulturministeriet, mod at ministeriet garanterede ansættelse af de resterende stenarbejdere i et projekt, som skulle gøre
Nordbornholm mere turistvenligt, f. eks oprydning af det gamle stenbrud, veje, stier og
trapper i området omkring Hammeren. Samtidig kunne De Forenede Granitbrud bryde granit til forarbejdning på Bornholm. Oprettelse af et stenbrudsmuseum i Moseløkkens tidligere administrationsbygning var en del af handlen med staten. Det virker som et arbejdende Museum, der fortæller stenværkernes 100 års historie på Nordbornholm, ligesom stenarbejderboligerne i Sandlinien og Langelinie i Sandvig. Det begyndte 1870èrne og det sluttede i 1980èrne med et museum og mindre brydning i Moseløkken. For kommunen har
udgifterne nok været større end indtægterne. Når beskæftigelsen dalede, var det en katastrofe for de i forvejen fattige stenarbejderhjem.
Blad 13: Allinge Kirke.
Maleri af Allinge Kirke.
Indtil ombygning i 1892,
var våbenhusindgangen
hovedingang.
Omkring 1150 begyndte
man i de 15 bornholmske
sogne at opføre stenkirker og mellem1250-1300
stod disse 15 stenkirker,
der var bygget af kampesten færdige, omkring
vinduer og andre steder,
der kræver finere stenarbejder brugte man den bornholmske silurkalksten. På dette tidspunkt var der ikke noget,
der hed byer eller bymæssig bebyggelse af betydning. Det var først i 1300 og 1400 tallets
sildeeventyr, der fik folk til at bosætte sig de steder, hvorfra man fik det bedste fiskeri og
sted at lande sild og fisk Her i Hammershus Birk betød det, at man allerede i 1300 tallet
opførte Salomons kapel på stranden ved naturhavnen Kragkaas, hvor der er fundet rester
fra bopladser, der viser, at her har boet folk for 5-6000 år siden (se blad 7: Sildeeventyret,
Salomons kapel og Blad 2: Oldtiden).
Men også ved kysterne, der i dag hedder Allinge og Sandvig, var der mange naturhavne,
der udviklede sig til fiskerlejer. (Læs mere om dette under Blad 9: Havneforhold).
Dette bevirkede, at mange beboere i området fandt, at det var for langt at tage til Ols kirke,
og planlagde at bygge et kapel under Olsker Kirke.
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Der er uenighed om, når kirken er bygget. I brochuren ”Velkommen i Bornholms kirker”
skriver man, at den er opført omkring 1500 og det kan man også læse flere andre steder.
Men mere sandsynligt er , at det er sket 100 år tidligere. Når man siger omkring 1500, kan
det hænge sammen med, at her ophører sildeeventyret, sandflugt har ødelagt dyrkningsmulighederne for dem, der har bygget hus ved Salomons kapel. Da området kan være brændt
af Lübeckerne omkring 1522, er beboerne flyttet til bedre havneforhold i Sandvig og Allinge, så Salomons kapel mister sin betydning. Dette taler for omkring 1500.
Men i K.E.S. Kofoeds bog ”Hammershus Birks Historie” er der side 153 en oplysning,
som stammer fra overlærer Holm, der var kirkeværge i Allinge omkring 1940, en optegnelse som vist stammer fra lærer Bohn i Allinge. Ifølge denne optegnelse skulle der under
pudslaget, der fandtes på Murens indvendige sydlige side foran det øverste vindue være
malet følgende:
Herinde ligger begravet mandhaftige og ærlige mand
Slotsbefalingsmand og Høvding på Bornholm Uffo.
Hvis der har stået noget sådant, må der være tale om fejlafskrivning, tekstens udformning
lyder ikke sandsynlig. K.E.S. Kofoed mener, at det var Hans Uff, der er nævnt som høvedsmand i 1379. Det er mere sandsynligt, at det er hans bror: Johannes Lawesen Uf.
nævnt 1397 og 1407. Han havde en datter, der bosætter sig i Nyker, hvor hun forærer kirken en kalk. Hun har en bror, der nedsætter sig på Bornholm og bliver stamfader til den
bornholmske Uf-slægt. Det kunne være spændende at få udført en aldersbestemmelse af de
til kirkebyggeriet anvendte materialer.
I bogen Bornholms gamle kirker, der er udgivet af Bornholm museum 1999, siger man, at
den er opført i 1300-1400 tallet. Og oprindeligt var den opført som et langhus af kløvet
granit. Uden tårn og kor i første omgang og uden brug af mursten.
Tårnet derimod er antagelig opført omk. 1500. Det bestod af en muret underdel og et
bræddebeklædt bindingsværk Klokkestokværk. Dette bræddebeklædte stokværk blev i
1865 udskiftet med en muret overdel med kamtakkede gavle. Vestportalen er samtidig med
ombygningen af tårnet i 1865. Forinden var langhuset forlænget mod vest, antagelig en
gang i 1400 tallet. Foran sydportalen fandtes våbenhuset, der var kirkens hovedindgang
indtil ombygningen i 1892. Uret er fra 1866 og er fremstillet af urmager Jens Peter Møller i
Allinge. Ved en fejl er der malet 2 gange IX, så man siger, at i Allinge, bliver klokken aldrig 11. På uret står malet: Allinge og Sandvig har mig betalt, at vise dem tiden er mig befalt.
Ifølge bogen Danmarks kirker Bornholm er Allinge Kirke nævnt 1. gang i 1569, hvor den
kaldes Alende kapel. Kirken var indtil 1941 et anneks til Ols kirke. Kirken ligger 100 m fra
kysten og 11 m over havet.
Foruden den nu tilmurede sydport (som kan ses udefra), har der ligget et våbenhus, som i
1892 blev nedbrudt i forbindelse med en større ombygning af kirken. Herunder blev også
langhusets østparti nedrevet og i stedet opførtes under arkitekt M. Bidstrups ledelse et stort
tværskib og et lille kor. Kirken, der nu er gulkalket, har overalt træloft. For langhusets
vedkommende en flad tøndehvælving fra 1843. Før 1892 stod tårnet i blank mur.
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Inventar:
Alterbordet er nyt, som prydelse tjener et moderne krucifiks. Den gamle renæssancealtertavle fra ca. 1625 findes på Bornholms Museum. Det menes, at denne altertavle stammer
oprindeligt fra Hammershus slotskirke. En fonthimmel i renæssance, som hængte over den
oprindelige døbefond, som var muret, men som blev udskiftet i 1890 af en i granit, findes
på Museet. Dåbsfad af messing er nyt.
Korbuekrusifiks, sengotisk fra o. 1520. Ophængt på korsarmens nordvæg..
Kirken restaureret i 1992.
Prædikestol: i senrenæssance fra o. 1650. Stolen består af 5 fag , hvoraf de 3 midterste
danner karnap. I storfelterne, der indrammes af profillister, er skåret flade nicher, hvoraf de
4 rummer evangeliststatuetter stående på profilerede konsoller og omgivet af en rulleværkskartouche med enkelte frugtbundter og blade. I det 5. fag er skåret en mandelformet
kartouche med Frederik d. 3. monogram. På hjørnerne mellem fagene står 6 hermer forestillende dyderne med deres symboler. De har alle en karakteristisk profil med stærkt vigende pande. Overkroppen er dækket af tynd lin, og omkring hofterne de nedhængende
draperier. Hermerne har volutkapitæler og på skafterne en løvemaske, som i flaben holder
en ring med frugtbundter.
Pulpituret i vest er nyt, men under brystværnet er indsat 8 malede fyldningsfelter fra o.
1750. 4 af billederne forestiller blomster guirlander, medens de øvrige Ols kirke, Allinge
kirke, et grundmuret og et bindingsværkshus, muligvis de til kirken hørende præste- og
degneboliger. Malerierne stammer antagelig fra et ældre pulpitur, som nævnes 1793.
På kirkens østvæg findes et pulpitur, antagelig fra et renæssancepanel bestående af 8 felter.
I bogen Bornholms gamle kirker er de nævnt som kirkens gamle renæssancestolestader.
Orgel med 6 stemmer bygget 1894.
Der findes 6 præstetavler. Den første blev malet i 1755
Lysekronen er fra o. 1650- øverst en flakt ørn. Findes i koret. Stammer fra Margrethekapellet på Hammershus.
Mindetavler:
1) 1687 opsat til erindring om Chr. d. 5. besøg i 1687, kostede 4 sletdaler. På skibets
vestvæg over pulpituret, tilsvarende mindetavle i Rønne, Svaneke og Nexø kirker.
2) Omkring 1750- trætavle i nyere ramme med Fredrik d. 5. kronede spejlmonogram, forgyldt på sort bund. På vestvæggen over pulpituret.
Klokker: 1) senmiddelalderlig, skriftløs, stammer antagelig fra Salomons kapel
2) støbt 1725 i Lübech med en længere rimet indskrift.
Epitafium: har været ophængt i koret, omkring 1693 over archelimester Niels Jørgensen,
død 16/3 1693 i Sandvig (findes ikke mere). Det var hos ham Chr. d. 5 overnattede i 1687.
I tårnrummet højt på den søndre væg hænger en pesttavle. Tallene fra 1618 er korrekte,
men i 1654 optræder nogle fejl. F. eks.: I Nexø står opgivet 41, det rigtige er 413. I Østerlars er antallet af døde opgivet 259, det korrekte er 295, derved bliver også sammentællingen forkert.
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Døbefond fra 1890. Den gamle fra 1800 tallet findes på Bornholm Museum
Gravsten;
Blasius gravsten.
1) Blasius van Wickeden, høvedsmand på Hammershus, død
13. aug. 1547. Rimeligvis et lybsk arbejde af grå kalksten,
250*136 cm, med fordybet fraktur i skriftbånd langs randen.
Midt på stenen er en rundbuet arkade, som indeholder et elegant hugget, hjelmet våben for van Wickeden, en halv ørn
over en sparre. I skriftsbåndets hjørner og midt på langsiderne
findes seks firpas-medailloner med våbenmærker. Den tyske
indskrift oversat til dansk lyder: ”Anno 1547, lørdagen efter
Laurentii dag, døde Blasius van Wickeden salig høvedsmand
på Hammershus, søn af Thomas van Wickeden, ridder og
borgmester i Lübeck”
Anbragt opad tårnrummets vestvæg.
Blasius blev i 1543 høvedsmand Bernt Knobs afløser, var af
en anden støbning. Kom godt ud af det med bornholmerne.
Ved sin ankomst til Bornholm, forsøgte Bernt Knobs kone at forgive ham, så han lå alvorlig syg, men kom sig. Blasius van Wickheden blev begravet foran alteret i Allinge kirke.
Han blev afløst af sin sekretær Hermann Boitin, som igen i 1556 blev afløst af Schweder
Kettingk
2) Arxat Albrecht Boitin, søn af høvedsmand på Hammershus Hermann Boitin, død halvandet år gammel Kristi Himmelfartsdag (14. maj) 1556. Grå kalksten, 178*124-120 cm,
med tysk indskrift (fordybede minuskler) i et forsænket skriftfelt. Efter gravskriften følger
et rimet vers. Anbragt op ad tårnrummets østvæg.
Kirken er senest restaureret i 1990èrne af keramikeren Gerd Hjorth Petersen.
3) En runesten, den såkaldte kongevejssten, er 1876 opstillet på kirkegården: Med runeteksten: Brune og hans brødre denne sten rejse efter deres fader Thorlak og deres broder
Esge. Se beskrivelse og billede på side 11..
Gravsten på kirkegården over Lars Andersen Birch, kongelig by-, kirke- og herredsskriver,
fød 1682, død 1754, hans hustru Maren Gomløse, født 1688, død 1768, se beskriveksen
side 4o..Også han børn, selv om flere endnu ikke er døde, da stenen rejses er opført på
denne gravsten. Lars Andersen Birchs byskrivergaard lå i Havnegade, i dag nr. 9 og 11.
Gården brændte i 1868.
Herudover følgende gravsten på den gamle Kirkegaard.
Prokurator Michel Pedersen Gronbech, født i Sandvig 14. marts 1724. Forældre: Fader
Peder Michelsen, Moder Magretha Kierstina Hansdatter, død samme steds 7. marts 1797.
Gift i København 1747 med Bodel Jensdatter. Fik 6 sønner, hvoraf de 3 døde før faderen.
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Grå kalksten, 180 x 84 cm, med fordybet kursiv. I hjørnerne er vingede englehoveder. og
langs kanten er indhugget en streg. Nu opstillet ved tårnets sydmur.
Udover at være prokurator, var Michel også byfoged. Hans kone er født 1716 og døde
1801. Hun stammede fra Skåne. Det var Michel Grønbech, der over den tidligere sydport
lod opsætte et solur, så præsten kunne se, hvor meget, han kom for sent. Det var også ham,
der under gudstjenesten tog sin hat og gik, hvis han ikke troede på det, som præsten fortalte. Hans mor var datter af Hans Hansen, der i 1695 sammen med fætteren Hans Nielsen
myrde Hans Nielsens bror Henrik Nielsen, Sandvig. Var stamfader til den store Grønbechfamilie på Bornholm. Skrev oplysninger om sin familie i sin bibel.
Grå kalksten, placeret over sten nr. 2 i våbenhuset med initialerne H L og med et bomærke
mellem bogstaverne, underneden årstallet 1595.
Over Jørgen Kofoed Holm, født i Sandvig, den 28. september 1822, druknede norden Hasle den 7. juli 1842. Profileret Nexø-sandsten 145 x 80 cm, ovalt ophøjet skriftfelt med skriveskrift. Rosetter i de nederste hjørner. Foroven et relief af et timeglas.
Henrik Hansen f. 1804 d 1887 og Margrethe Marie Hansen f. 17. jan. 1805 d. 10. juni 1895
Frederik Hjorth – Strandingskommissær – bestyrer af Bornholms Redningsvæsen, R. Dbr.
f. 1810, d 1875 og Petrea Hillebrandt f. 1823 – 1892. (Boede Østergade 7, se omtale her).
Hans Hillebrandt Kjøller f. 24-3-1838 d. 4-12-1910 (snedkermester). og Hustru Margrethe
Grønbech f. 14-11-1837 d. 13-10-1910. (Hun er født på Næsgården i Allinge)
Købmand Johan Jørgen Grønbech f. 1823 d, 1893 og Jacobine Marie Holm f. 1824 - d.
1892. ( De boede Storegade 5- senere Hotel Allinge, se omtalen her)
Hotelejer Johan Henrich Blanch. Født 20-Mai-1839 – død 8-Sept.-1901. Rejst af venner.
(opførte Blanchs Hotel, i dag Sandvig Feriecenter)
Peder Kofoed f. 3. oktober 1803, død 1. august 1881 – Proprietær Hammersholm og Karoline Juliane Kofoed f. Funch. Født 14. maj 1813 – død 1880. (indskriften er meget forvitret
og svær at tyde. Peder Kofoed var først gift ned Margrethe Kirstine Hammer, som han blev
skilt fra i 1847, hvor hun flyttede til Kirkepladsen 1 i Allinge, læs mere her).

Den gamle Kirkegaard.
Indtil 1890èrn strakte den gamle Kirkegaard sig et godt stykke ud på den nuværende gade.
På kirkegården foran det, som nu er parkeringsplads ved rådhuset, stod kirkens gabestok
for dem, der forsømte kirkegangen. Den blev fjernet omkring 1890 af byrådet efter Hammersholmshunden en morgen havde hængt sig i den. I 1880èrne var det kun de rige, der
blev begravet på den gamle kirkegård, da det kostede 100 kr. at blive begravet her. 1864
anlagdes en ny kirkegård vest for byen, udvidet 1883 og 1904. Ved udvidelsen d. 7. juni
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1904 foregik indvielsen under højtidelige former i overværelse af provst Sodemand. Men
der var ved at falde skygger over højtideligheden. Det første provst Sodemand bemærkede,
var at der på nye og endnu ikke indviede udvidelse af kirkegården var en nylig tilkastet
grav. Provsten blev fortørnet over, at man kunne finde på at begrave et menneske i ikke
indviet jord. Det var kirkeværgen Mads Ipsen fra Sandgaarden i Østergade, der sagde på
sin bramfrie facon de forløsne ord: ” Ja, hva Fanininj skulje vi gjorra, vi kunjne daa væl
ikje smide Kjælijnahelveden i Østersjøjn”
1907 opførtes et kapel på den nye kirkegaard. Indtil den tid måtte de fleste ligge hjemme,
indtil man skulle begraves. Dem der ikke kunne det, fik lov at sætte liget op i Sprøjtehuset.
eller i en gammel staldbygning, som senere indrettedes til pensionat. Rige folk blev begravet fra hjemmet, og talen blev holdt i kirken.
Alterlys fra begravelse i Allinge på Bornholms
Museum.
Ved begravelsen blev der givet 2 lys til kirken,
de brændte på alteret i sørgeåret. Stagerne lejede man af kirken. Foran på stagen var anbragt
en blikplade med den afdødes navn, fødsels- og
dødsdag, der var sorte bånd på stagerne. Lysene
stod først hjemme ved kisten. De blev båret til
kirken af 2 mænd som gik foran kisten.. Kirkeklokkerne ringede kun for rige folk, der skulle
betales ekstra, hvis der skulle ringes, De fleste
blev sat ned i graven med hvide håndklæder.
De fattige med reb.
Når en døde, hentede man snedkeren, han tog et
bord og satte det op i salen eller et par stole,
hvorpå han lagde en planke eller en dør og lagde liget herpå, tog mål og lavede en kiste. De
fattige havde kun råd til en kiste med dårlige
brædder. Det var måske derfor de gamle snakkede om en kjista, der kujne hojla. Nogle brugte de gamle brædder, man fandt, når man
gravede en ny grav, eller bare kom det næste lig oveni. Den gang fik de fattigste det simpleste både i livet og ved døden. En tjærepøs blev sat ind ved liget for tage den værste lugt.
Snedkeren, der havde lavet kisten, bad altid til Øfrøl før og efter begravelsen. Han gik
rundt og bad, om man ville vise den afdøde den sidste ære og følge ham til hans sidste hvilested og så gå med tilbage til sørgehuset og tage til takke med, hvad huset formåede. Det
er formodentlig derfor ligkistesnedkeren kaldes for bedemand.
For selvmordere blev der ikke ringet, og i gamle dage blev deres kister løftet ind over kirkegårdsgærdet, de måtte ikke komme ind gennem lågen.
Ved ”Øfrøl” var der altid god mad på bordet. Først fik man frokost- skaaret mad, syp og øl
og derefter kaffe, inden man tog til kirken. I Allinge blev de fleste båret til kirken, men fra
Sandvig blev de som regel kørt. Ligvognen var foræret af ”Slotsvångeboninj” (ejeren af
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Hammersholm). Når der skulle være begravelse, kunne folk fra Sandvig låne ligvognen
gratis, mens folk fra Allinge skulle betale leje. Det var ikke noget problem at bære, der var
altid inviteret så mange, at man kunne skifte.
Når de kom hjem fra kirken, var bordene dækket. Ofte skulle man bruge det bord, liget
havde ligget på, så tog dem, der dækkede bord, nogle gløder på en skovl og hældte eddike
på, det rensede luften for liglugt. Så dækkede man op med flere slags steg med asier og
syltetøj, siden vin og kager, både sukkerbrødskager, lagkager, svesketærte. I gamle dage
bød fattigfolk på klipfisk og risengrød, som den gang var festmad.
Når der var begravelse blev der sendt en kurv med smørrebrød, en flaske øl og snaps til
ringeren i tårnet. Når graven var kastet, gik graveren til Øfrøl-gaarden. med den tomme
kurv og så blev han bespist. Var der syge folk, blev der båret øfrøl-mad til dem. Anden dag
var arbejdsfolkene med børn til ”ajndâs øfrøl”.
Når folk gik til alters, plejede de at lægge penge i kirkebøssen. En gang imellem gik degnen rundt i kirken med en lille skuffe med en klokke på og samlede ind til gudelige formål.
Men det var nu ikke så ofte at de ”tyggde” i kirken, som de gamle sagde. Skuffen hænger i
dag på sydvæggen i kirken.
Ved alle højtider ofrede folk til præsten og til degnen. Degnen sendte offersedler med skolebørnene hjem. Pengene ofredes indpakkede i disse sedler, der var en af hvidt papir til
præsten og en af blåt papir til degnen.. Når de efter gudstjenesten havde taget deres penge
ud, gemte degnen papirerne til næste højtid, og genbrugte dem, så længe de kunne holde på
pengene.
Blad 14: Tranberg – Vækkelse og Luthersk Missionsforening.
Præsten P. C. Tranberg er født på Brunsgaard i Nylars 1832. 1851 student fra Rønne Latinskole. Teologisk kandidat 7 år senere, var under studiet blevet påvirket af bl.a. tænkeren
Søren Kirkegaard. Ordineret i Viborg 1858. Drog til Bornholm i 186o som hjælpepræst i
Aaker og i 1861 hjælpepræst i Olsker-Allinge for pastor Bohr. Lejede et værelse hos Chr.
Hullegaard, der boede i Løsebækgade 8. Hullegaards svigersøn Niels Bjørn Grønbeck, der
havde overtaget byskrivergaarden i Løsebækgade 3, blev af Tranberg overtalt til at lade
salen i byskrivergården indrette til menighedssal. I 1863, efter at Tranberg og et par hundrede af hans medlemmer i Allinge-Olsker havde meldt sig ud af folkekirken og dannet deres egen menighed, lod de menighedssalen indrette med døbefont, alter, prædikestol med
mere. Samme år forbød de bornholmske præster Tranberg at bruge kirkerne til at holde
sine møder på grund af hans stærke kritik af præsterne, fordi de ikke i tilstrækkelig grad
holdt kirketugt over menigheden. Det bevirkede, når nogen af Trandbergs menighed skulle
have foretaget kirkelige handlinger, at de fik læst og påskrevet af præsten. I 1863 opfordrede mange, især fra Allinge og Olsker, Tranberg at man meldte sig ud af folkekirken og
dannede en evangelisk luthersk frimenighed. På Sct. Hansdag 1863 ved et vækkelsesmøde
i Almindingen i overværelse af flere tusind medlemmer fortalte Tranberg, at han ville oprette egen menighed og melde sig ud af folkekirken. Kort efter meldte han sin menighed
ind i Grunnets ”Evangelisk Luthersk Frimenighed” i København, således at Bornholm blev
en selvstændig Menighed. 3-400 medlemmer i Allinge - Olsker fulgte ham og meldte sig
ud. Tranberg oprettede 4 underafdelinger på Bornholm, hvor Allinge-Olsker blev en af
disse 4. Og den første menighedsal blev som nævnt i Byskrivergården. Statskirken god-

77

kendte, at den nye menighed kunne døbe folk og foretage jordpåkastelse i forbindelse med
begravelser. Derimod måtte alle frikirkelige vielser først foregå på Rådhuset, d.v,s på
Rådhuset, som den gang lå i Sandvig og sandsynligvis har det være byskriver Cancelliråd
Georg Wilhelm Hansen, som i 1864 bliver byfoged i Allinge Sandvig og fra 1868 den første kongelig udnævnt borgmester efter enevælden, der forestår disse borgerlige vielser,
som senere bekræftes i menighedssalen i Byskrivergården..
Det røde hus ved siden af Byskrivergården i Løsebæk, som i dag er Løsebækgade 5, blev
af Trandbergs menighed købt som bolig til menighedens prædikant. Tranberg selv boede
her ikke, idet han straks efter bruddet flyttede til Rønne, hvor han giftede sig og oprettede
menighedssale der, og andre steder på øen. Her i nr 5 flyttede den nye leder af menigheden
i Allinge-Olsker ind, det blev smed Chr. Møller fra Nørremark ved Nexø, og det var ham,
der kom til at prædike i Byskrivergårdens indrettede menighedssal og rundt omkring i området.
Tranberg fik i Rønne besøg af en ung forhutlet svensk student Rosander. Ham tog Trandberg til sig. Men det passede frimenighedens øverste i København pastor Grunnet dårligt
og han irettesatte Tranberg. Det bevirkede, at Tranberg meldte sig og sin menighed ud af
Grunnets Evangelisk Luthersk Menighed. Tranberg blev nu ved påvirkning af pastor Birkedal i Ryslinge grundtvigsk sindet, og blev mere misstemt overfor Chr. Møller, som holdt
fast ved Grunnets lære, hvorfor han afskedigede Chr. Møller som prædikant i den bornholmske frimenighed. Men Møller ignorerede Tranbergs afskedigelse og fortsatte med at
prædikere som før og samlede mange meningsfæller omkring sig. I 1865 besøger Chr.
Møller den svenske præst Rosenius i Stockholm og får love at udgive hans skrifter på
dansk, men det går Tranberg imod.
I foråret 1867 flytter Chr. Møller fra sin bolig i Løsebækgade i Allinge til Rønne, hvor han
imod Tranbergs vilje, oversætter den svenske præst Rosenius skrifter til frikirkemedlemmerne. Det hjalp ikke, at Trandberg på alle måder truede Møller og nægtede dåb og nadver
til Møllers tilhængere.. Disse lod sig bare betjene af lægprædikanter. Det endte med, at
Tranberg i 1867 opløste den i 1863 dannede frimenighed og dannede en ny frimenighed på
grundtvigianske principper. Der opstod fuldstændig anarki. Tranbergs nye menighed kom
kun til at tælle 600 medlemmer, medens Ckr. Møller beholdt 1000 medlemmer i sin menighed, som fortsat byggede på de tidligere principper, som Grunnet opfordrede ham til at
fortsætte med.. Nu meldte de ”møllerske” sig efterhånden igen ind i Folkekirken og 1.
marts 1868 stiftedes ”den bornholmske Forening til evangeliets fremme”, der året efter
antog navnet ”Luthersk missionsforening”. Chr. Møller oprettede Missionssale rundt omkring, således fik Allinge sin i Søndergade i 1878.
Tranberg forsøger nu at starte ”Fri Valgmenighed” og igen komme ind under folkekirken,
som dog først lykkedes i 1872, hvor han bliver Bornholms Valgmenigheds første præst.
Men i 1877 forlader han skuffet sin stilling som præst i Valgmenigheden. Efter at have
forsøgt, men uden held, igen at blive sognepræst på Bornholm, rejser han til Amerika.
Tranbergs vækkelsestaler skaffede ham mange tilhængere, men også mange modstandere.
Man kastede sten ind gennem hans soveværelsesvindue, mens han boede i Nexø, flere
gange blev der spændt reb over vejen når han skulle køre hjem om aftenen. Han var hård
med pastor Bohr i Olsker. 42o medlemmer i Bohrs kirkesogn bakkede Tranberg op. Bohrs
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tjenestekarl truede med at slå ham ihjel. Det var ikke alene Bohr, han lagde sig ud med, det
var samtlige sognepræster på Bornholm.
Sognepræster i Allinge- Olsker i denne periode:
I 1861 bliver som nævnt P.C. Tranberg hjælpepræst hos pastor Valdemar Bohr i OlskerAllinge. Pastor Bohr må antagelig på grund af sygdom trække sig tilbage i 1862, dør og
begraves i Olsker i 1877,
Hans efterfølger fra 1862-1865 bliver hjælpepræst Hans Peter Osten. Han bliver i 1865
afløst af sognepræst Laurits Chr. Hansen, som allerede i 1871 søger og får stillingen som
sognepræst i Ibsker - Svaneke.
Hvordan gik det med ”de møllerske”: Efter Chr. Møller i 1888/89 havde besøgt F. Boltzius
i Sverige og set hans evne til at helbrede ved bøn, slog han ind på nye toner med formaning
om at blive hellig. Det medførte en splittelse i menigheden, mange meldte sig ud og dannede en ny menighed ”Evangelisk luthersk Missionsforening” I Rønne blev deres menighedssal i Tværstræde kaldt ”Fårehuset”. Chr. Møller fortsætter med Luthers Missionforening. Han dør i 1809.
Mindebuste for Tranberg.
Hvordan gik det Tranberg: Som nævnt fik han startet Bornholms valgmenighed. Inspireret af Tranbergs højskoletanker, startede lærer Esben Bohn i Allinge en kundskabsskole
som aftenkurser. Hans søn Julius Bohn, der bliver lærer i
Sandvig, starter her den første bornholmske højskole, som
han et par år efter flytter til Pæregaard i Østerlars og herfra
til en nyopført højskole i Østermarie. Tranberg dør i Amerika i 1896 og bornholmske venner rejser en mindesten for
ham i 1898 i Ekkodalen, et areal, der tilhører Vallensgaard.
Han fik ikke lov at få sin mindesten i Almindingen, hvor
han ellers havde samlet til møder med flere tusind tilhørere.

Blad 15: Skoleforhold.
Den første offentlige skole blev opført i Allinge omkring 1825. I 1855 opførtes en skole i
Sandvig, så byerne fik hver sin skole. Men inden den tid havde der været flere privatskoler.
Af Hammershus lensregnskaber kan vi se, at der var mange håndværkere, der kunne læse
og skrive. Ca 1732 var der Løfning Givers og hans søn, der holdte skole i Allinge. Statsfangerne på Hammershus gav lejlighedsvis undervisning. I 1793 opførte Anna Englike
Hammer en ny avlsbrugerejendom på kirkepladsen (nu Favør), her indrettede hun en urtekræmmerforretning og en privatskole. Hun var gift med løjtnant, skipper og grønlandsfarer
Thor Hansen Berg. Mange andre har også givet privatundervisning.
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I Birketingsprotokollen fra 15. sept. 1817 fremgår, at birkefoged Arboe fra Hasle (se blad
10. Retsvæsen m.v. afsnit vedr. birkefogeder) har sammenkaldt til Rådstuesamling i Rådhuset i Sandvig for at træffe beslutning om opførelse af en skolebygning i Birket. Arboe
foreslog, at bygningen opførtes mellem byerne. Den 30. juli 1821 var den nedsatte skolekommision mødt i Sandvig Tinghus. Det var pastor Stotzheimer, byformændene Michael
A. Grønbech, Sandgaarden i Allinge og Mons Jensen Hammer, (Rådhusstræde 1, tidligere
byskrivergaard) Sandvig, samt nogle borgere var mødt. Kancellirådet havde 3. juli 1821
bevilget at ansætte student Johannes Nielsen fra Allinge som lærer. Da der ikke var nogen
skolebygning, skulle han stille sin dagligstue til rådighed med varme om vinteren mod passende godtgørelse. Men undervisning startes også i Sandvig i en privat stue og lærer Johannes Nilsen underviste begge steder. Ved Prins Christians besøg d. 17. juli 1824 drøftede
man stadig opførelse af en ny skolebygning. (se blad 10: Retsvæsen m,v. under afsnit om
prinsens besøg, hvor uddrag af prinsens rejsejournal fortæller om uenighed om placering af
en skole fælles for Sandvig og Allinge, hvorfor den ikke kan ligge mellem Allinge og
Sandvig, fordi Allingeboernes børn om vinteren ville være forhindret i at søge skole på
grund af den åbne vej langs stranden. At skolen i Sandvig ikke kan være på Tinghuset, fordi indtægter ved udleje af Tinghuset anvendes til betaling af kirkesangeren i Olsker kirke.
Enden blev, at der i første omgang omkring 1825 (efter prinsens besøg) bygges en skole i
Allinge på Kirkepladsen, hvor nu Kærnehuset ligger, (se prinsens rejsejournal i BS 1. rk
bind 16 side 40).
Skolen i Allinge blev opført i hvidkalkede kampestensmure. Den indeholdt 2 skolelokaler
og en mindre lærerbolig. Først i 1855, blev der i Sandvig opført en ny skole. I 1832 flyttede lærer Johannes Nielsen til Klemensker, hvor han blev degn og kirkesanger, som han
også havde været det i Allinge. Nu ansætter man i 1831 Espen Hansen Bohn, som lærer,
født 1809, han havde ingen uddannelse og kunnne f. eks ikke selv regne med brøker. De
fleste elever passede deres skolegang om vinteren, men om sommeren skulle mange ud og
vogte. Når børnene skulle begynde at lære at skrive og ikke havde fået undervisning
hjemme, begyndte de først at skrive i sand.. Dertil brugtes et lavt bord ca. 2-3 alen langt og
½ alen bredt. Rundt om kanterne var påsat en liste, så sandet ikke faldt på gulvet. Man
skrev i sandet med en træpind. Når man kunne skrive nogenlunde godt, fik man lov at købe
en tavle med en griffel. Når man var god til det, fik man lov at skrive i en skrivebog. For at
spare på det dyre papir lærte man at skrive med lave bogstaver. Den gang brugtes fjerpen
til at skrive med. Når timen begyndte, havde lærer Nielsen travlt med at skære nye penne
eller spidse de gamle. De bedste fjer var dem, som gæssene tabte, når de fældede. Da fjerpenne er blødere end de senere stålpenne, skulle man være let på hånden.
I 1831 blev Espen Hansen Bohn konstitueret som lærer i Allinge og i 1835 bestyrer af en
lille skole i Rønne, men havde som nævnt ingen eksamen, hvorfor han i 1836 startede på
en læreruddannelse, som han bestod i 1837 og startede igen i Allinge, hvor han i 1840 blev
kongeligt udnævnt som 1. lærer. Han købte avlsbrugerejendommen, som indtil 1829 lå,
hvor der i dag er et anlæg midt på Kirkepladsen. Lige til 1855 var han enelærer i begge
byer. Herefter fik Sandvig i 1855 sin egen lærer og egen skole. Der blev bygget et 6 fags
hus (i dag Hamershusvej 15). Efter ansøgning blev Bohn afskediget med pension i 1876.
Han boede fortsat på sin gård til sin død i 1894. Han var også vinkelskriver.
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Borgerskolen set fra
skolegaården.

Borgerskolen i Allinge
blev opført i 1890, idet
man startede med at
rive den gamle skolebygning ned og opføre
den nye skole på samme plads. I mellemtiden lejede man et par
sale på byens avlsbrugergårde. I 1893 fik
Sandvig sin nye borgerskole.
Skolen i Sandvig fik i 1861 – 68 lærer Esben Hansen Bohns søn Peter Julius Borhn (184177) som lærer. Han brugte også skolen til at oprette en højskole for unge bornholmere, inspireret af P. C. Tranberg, efter at Tranberg var blevet grundtvigianer. Men i 1868 flyttede
Peter Julius Bohn med højskolen til Pæregaard i Østerlars og 2 år senere til en nyopført
højskole i Østermarie, der hvor Brugsen nu ligger. I Sandvig byggede man en ny Borgerskole i 1893 på hjørnet af Bredgade og Hammershusvej, nabo til den gamle skole, som nu
var på 8 fag og blev indrettet til lærerbolig. I 1911 blev skolen udvidet med en gymnastiksal. (Nygade 2). I slutningen af 1950èrne byggedes en ny skole mellem byerne og de gamle
borgerskoler i Allinge og Sandvig blev nedlagt. Allinge Borgerskole er i dag et Medborgerhus, der kaldes Kærnehuset. Borgerskolens lokaler i Sandvig blev i 1961 solgt og omdannet til pension Violgaarden. Efter en brand i år 2000 er den igen ved at blive indrettet til
hotelvirksomhed. Den oprindelige skolebygning fra 1855 fortsatte som lærerbolig.
I 1883 stiftedes Håndværker- og Industriforeningen, som i 1895 opførte Teknisk Skole (nu
bibliotek), som tidligere havde lokaler på Borgerskolen i Allinge). Yderligere 2 privatskoler, den ene Realskolen, der havde lokaler på Rådhuset, senere på Tekn. Skole, for længst
nedlagt.
Blad 16: Turisme: Nedenstående bemærkninger er fortrinsvis hentet fra biografdirektør
Aage Kofoed, Sandvig, som i mange år var et aktivt medlem i de foreninger, der forsøgte
at fremme turisterhvervet på Nordbornholm.
En beskrivelse i Trap 1870 lyder: ”om sommeren besøges Allinge af mange rejsende, som
derfra gjøre udflugter til den skjønne omegn, navnlig til Hammershus slotsruiner”.
Efter at Bornholm i 1850 fik en nogenlunde fast skibsforbindelse med moderlandet, begyndte der så småt at komme sommergæster. Det var væsentlig kunstnere, forfattere, videnskabsfolk indenfor geologi, arkæologi og botanik, der logerede sig ind i gæstgiverierne.
Omkring 1890 indledtes imidlertid en ny epoke. I 1891 stiftedes A/S Bornholms Granitbrud, der efter datidens forhold anlagde Europas mest moderne industrielle granitbrud med
egen udskibningshavn i Sænebugten.
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Det var tyske ingeniører, der forestod oprettelsen af granitbrudet og havnebyggeriet. Disse
ingeniører indså, at den varierende natur bød på herlige feriemuligheder, hvorfor de fik
familie, venner og bekendte herop, for at nyde badelivet og naturen.
Indlogeringen fandt væsentligt sted i små avlsbruger- og gæstgivergårde i Allinge og
Sandvig. Af sommerhoteller fandtes kun det nybyggede mondæne Blanchs Hotel, opført
1887.
I tyske aviser og tidsskrifter fremkom artikler om lyksalighederne på ferieparadiset Bornholm, ”Das nordische Capri” og flere tyskere fandt vej til Bornholm.
Sandvig Strand 1894 med de
første badehuse. Ingen hoteller
langs kysten.
På initiativ af Stettiner Dampskibsrederi I. F. Braunlischs
sendtes i 1893 et tilbud til Allinge-Sandvig byråd om oprettelse af en dampskibsforbindelse mellem Swinemünde og
Hammerhavnen/Allinge i
sommermånederne. Betingelsen var, at der fra lokal side blev opført et badeetablissement
på Sandvig Strand med faciliteter, som fandtes ved de tyske kursteder ved Østersøkysten.
På et offentligt møde på Rådhuset i Allinge stiftedes i 1894 et af Danmarks første professionelle turistorganisationer, aktieselskabet Østersøbadet. Aktiekapitalen tegnedes med 110
aktier a 25 kr. Senere udvidedes aktiekapitalen til 5000 kr. Et foretagende, der ikke alene
tog sig af opførelsen af det af arkitekt Sonne tegnede etablissement, men også forestod
propaganda- og rejsebureauarbejdet. Det første år blev der udgivet 9000 brochurer.
Billedet er fra Allinge
Havn er i 1899. ”Sequens”, senere
”Bornholm”, var ikke
større, end den kunne
gå ind i Allinge Havn.
Her venter vognene,
den tids Taxi.
Nu kom der fart i udviklingen. Befolkningen fik øjnene op for
mulighederne i den
voksende turisme og i de følgende år skød mange hotelvirksomheder op i Allinge-Sandvig
og omegn. Bortset fra Strandschloss, der i 1904 blev opført af den tyske Malvine Reiner og
indrette som kurhotel, så blev de andre nye hoteller finansieret af lokale borgere, de hidtidige gæstgiveriejere.
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I mange år måtte gæsterne købe billetter til
stranden eller vise kurkort for at komme inden
for afspærringen.
Til dækning af udgifter
til markedsføring, drift
af badefaciliteter opkrævedes efter tysk skik
kurafgift af hver gæst.
Som ved de tyske badesteder blev der afholdt promenadekoncerter ved Sandvig strand hver søndag eftermiddag i
en årrække. Fra en til formålet opført åben pavillon musicerede Allinge-Sandvig byorkester. Fotograf Bent Kjøller var leder af byens hornorkester fra 1894-1905. Da de menige
medlemmer af orkesteret ikke kendte noderne, måtte Kjøller under noderne skrive ventilernes nr. Det er også Bendt
Kjøller vi kan takke for de
mange fotografier fra århundredeskiftet.
Allinge-Sandvigs første byorkester, der blev dirigeret af
fotograf Bendt Kjøller. Fotograferet i 1902 i Hotel Danmarks have
Efterhånden udvidedes skibsruterne mellem Tyskland og
Bornholm. Flere gange ugentligt ankom tyske turistdampere og landsatte masser af tyske turister, såvel velhavende Berlinere, som de mindre velhavende, de såkaldte ”Pølsetyskere”, der med slængkappe, alpehatte og rygsæk gav sig ud i den bornholmske natur.
Af de tyske skibe, der de første år besørgede trafikken, kan nævnes Kronprins Friedrich
Wilhelm, Sequens og Sasnitz. Senere kom Odin, Hertha, Freya og Berlin.
Indtil 1914 dominerede tyskere i den grad turistlivet, at hotellerne antog tysk personale,
selv vejviserskilte var på tysk og det vrimlede med plakater med tysk tekst. Denne udvikling kulminerede, da den første verdenskrig med et slag satte en stopper for det hele. Men
for mange bornholmere var det for meget, at de på deres egne hoteller skulle betjenes af
tysk personale, ligesom tyskere opkøbte jord og huse på Bornholm. Der blev startet en forening ”Bornholm”, der havde til formål at hindre denne udvikling.
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Sommerstemning
på Allinge Havn
juli 1936. Lige for
ligger”Østbornhol
m” lige ankommet
fra København. Til
højre for den ligger
Hammershus
ankommet fra
Sassnitz. Yderst
”Borgholm” klar
til afgang til
Simrishamn.
Nederst den typiske
hotelkarl med navn
på Huen.

Ganske vist
kom der også
før 1. verdenskrig en del danske og svenske turister, men det forslog ikke meget. Det østbornholmske dampskibsselskab opretholdt foruden ruten på København en forbindelse
mellem Allinge og Simrishamn med skibet ”Hammershus” og M. Davidsen. I 1914 oprettede hotelejer Rolf Müller yderligere en ekspresrute til Simrishamn med dampskibet
”Kong Christian”. Krigen 1914-18 blev en katastrofe for Allinge-Sandvig, ikke alene turiststrømmen fra Tyskland ophørte, men også Hammerværket gik i stå..
På Allinge Red
ligger en tysk turistdamper, og
sejlbåde fra Allinge er i fuld
gang med at sætte
turisterne i land.
Kapervogne holder klar til at køre
for turisterne. 1012 hotelkarle er
parat til at tage
sig af turisterne
og deres bagage

I 1902 var der ca. 1200 turister i Allinge-Sandvig i 1904 var det mere end fordoblet til
2454 og i 1914 var det steget til 11.000. Så det var en fantastisk udvikling. Her i 1914 havde byerne en størrelse, som betød, at de var Bornholms 3. største by og der var en fantastisk optimisme og tro på fremtiden, det var stedet på Bornholm med den største udvikling,
man var ved at komme ud af fattigdommen.
Efter krigen kom der igen gang i turismen, som fortsat er et hovederhverv i kommunen.
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Blad nr. 17: Allinge Sandvigs Købstadsforhold.
De middelalderlige priveligerede købstadsrettigheder indebar visse næringsrettigheder,
som enehandel indenfor oplandet, eneret til håndværksvirksomhed, regler for fast torvehandel m.v. Endvidere en vis form for selvstyre – en forvaltning udført af rådmænd og
borgmester og en byfoged, indtil enevældens indførelse, hvor man ved Chr. 5 lov i 1685
med virkning fra 1693 erstattede rådmænd og borgmester med en kongelig udnævnt byfoged, der samtidig var herredsfoged, birkefoged og en kongeligt udnævnt byskriver, der
samtidig var herredsskriver og birkeskriver.
Efterhånden som handelen udviklede sig på Bornholm, fik de større bymæssige samfund
tilkendt stadsfæstede købstadsprivilegier, således Rønne antagelig af kongen i 1327, Nexø
og Aakirkeby i 1346 af ærkebiskop Peder Jensen Galen. Man ved ikke når Hasle og Svaneke fik købstadsrettigheder, men er nok omkring i slutningen af 1400 tallet af ærkebispen
blevet udskilt fra det herred, som de tidligere havde tilhørt og nævnt med købstadrettigheder i et brev af 12. nov. 1555 stadfæstet af Chr. d. 3., hvor alle købstæder er nævnt undtagen Aakirkeby og Allinge - Sandvig. Men Åkirkeby havde på det tidspunkt købstadsrettigheder.
Allinge - Sandvig indtager en særstilling som en del af Hammershus Birk, som hører ind
under Slottet. I Laurids Thuras Bornholm, udkommet i 1756 side 45 anføres, ”at det er forkert, når man til tider regner Allinge-Sandvig med som den 6. købstad, da fiskerlejerne
Allinge og Sandvig ikke var benådet med købstadsrettigheder og fuld frihed, uagtet at deres indbyggere bruge handel og vandel med købmandskab, sejlads, laden og lossen som
købstæder, uagtet de har et borgerkompagni. Den anses alene som et Birk med egen birkedommer”.
Grunden til, at man ikke har fået egne købstadsrettigheder kan være, at man som birk har
haft tilsvarende rettigheder eller måske ikke har ønsket det, fordi man som en del af birket
har haft bedre forhold, og blev betragtet som købstad. Det nævnes, at borgere i Hammershus birk deltog i de bornholmske stænderforsamlinger på lige fod med de andre byers repræsentanter. I stændermødet d. 19. januar 1659, hvor beslutningen om øens tilbagegivelse
til Frederik d. 3. efter opstanden i 1658, blev konfirmeret, deltog således 8 mand fra Hammershus Birk, mens de 5 andre kommuner tilsammen var repræsenteret på samme vis med
25 mand, hvortil kom repræsentanter for gejstligheden. Det tyder på, at Allinge og Sandvig
er repræsenteret som 2 mindre byer.
De 8 repræsentanter fra Hammershus birk var: birketingsfoged Mogens Pedersen, byfogeden i Allinge Willum Hartvig, byfoged i Sandvig Arendt Hansen, kaptajn i borgerkompagniet Morten Jensen, samt borgerne Laurids Erichsen, Gabriel Schulder, Jørgen Hansen og
Mads Jacobsen.
Som det fremgår foroven, er dette før Laurids Thura i 1756 skriver, at byerne kun er fiskerlejer. Det er også før enevælden, idet man har såvel birkefoged som 2 byfogeder, som alle i
1693 erstattes med den kongelig udnævnte byfoged, der er byfoged i Hasle, Allinge og
Sandvig og birkefoged i en og samme person.
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I 1810 skriver amtmand F. Thaarup, at byernes købstadsstatus først i de senere år indirekte
er tilstået.
I købstadskommunalloven af 26. maj 1868 – en følgelov af grundloven i 1848 – fastslås
det i § 1: ”Købstæderne Allinge og Sandvig vedbliver at være én kommune, men af kongen
kan adskilles i 2 kommuner”. I samme lov indføres folkevalgte byråd, og byfogedbenævnelsen afløses af en kongevalgt borgmester. Den første kongelig udnævnte borgmester var
den i forvejen kongelig udnævnte by- birke og herredsskriver Kancelliråd Wilhelm Hansen, som blev kongelig udnævnt borgmester fra 1868 – 1877. Den næste jeg har fundet er
postmester og toldkontrollør O.W.A. Markmann, Havnegade i Allinge, der afløses af købmand Johan C. Kofoed, Produkten i Allinge, der igen 1901 afløses af Overlærer Ole Christensen, Sandvig som er folkevalgt borgmester indtil 1907. Først i 1919 bortfalder den
kongelige borgmesterudnævnelse.
En officiel anerkendelse af købstadsprivilegierne har formentlig aldrig fundet sted.
Byernes betydning for slottet som overfartssteder til Skåne, deres rolle i sildemarkederne,
kadrejerhandlen, har givet byerne en helt anden handelsmæssig struktur end de andre
bornholmske byer. Således påhvilede det byerne at opretholde slotsfærgeforbindelsen til
Skåne med mandskab og både, herunder transport af ærkebispens naturalieskatter. Byernes
nære placering til slottet har også betydet stor handel til byerne.

Allinge-Sandvig fik først sit byvåben approberet ved
kongelig resolution af 22. april 1897 som våben og segl
for disse byer. Byernes segl- og skjoldmærke forestiller
et anker med bølgelinier.
Mens borgmesteren fra 1868-1919 var kongelig udnævnt, var byrådets menige medlemmer folkevalgte ved
håndsoprækning, det var som regel byens kendte folk,
der beklædte disse poster, embedsmænd, handlende og
håndværkere. Det var forsigtige folk, der passede godt på
pengene. eks. da forslaget om at etablere et vandværk
dukkede op. Nogle klager gik på, at flere brønde lå i ret pinlig nærhed af den højere liggende Kirkegaard, andre fordi brøndene løb tørre om sommeren. Man satte lister i gang i
1904 for at få etableret et vandværk. Byrådet drøftede et modforslag, om at grave brøndene
dybere. Men også dette forslag faldt med et brag, man udsatte sagen på ubestemt tid. Det
varede 7 år, før Allinge fik sit vandværk, men så fik byen til gengæld gassen med i købet.
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Blad 18 : Mindesten
1:Frihedstøtten ved Hammershus: Arbejdet udført H Janus Petersen, Hammersholm Granitværk
og afsløret 7. juli1812 i overværelse af 2000
mennesker. Stenen er ligesom stenen på Hasle
Torv rejst til minde om frigørelse for det svenske
overdømme i december 1658, Udvalget, der skulle forberede mindestenen blev nedsat 10 dec.
1808 på 150 årsdagen for Slottets overgivelse.
Nogle mener at stenen, som den er udformet,
symboliserer en frihedsfakkel. Teksten, der er
skrevet af førstelærer Karl M. Kofoed Tejn, lyder:
Folket brød sit fremmed aag. Her hvor klippen
bryder sø. Frifødt æt har fædres sprog - end
Bornholm er Danmarks Ø.
Derover ses det danske rigsvåben og årstallet
1658

2: Bornholms befrier: Den officielle forklaring lyder: Kaptajn K.E.S. Kofoed tog i
1920èrne initiativ til at få rejst en mindesten for
Jens Kofoed og fik Bornholms officersforening
interesseret heri, så man den 2 september 1928
ved Sandvig kunne afsløre en anselig natursten,
der under Rønne-Kofoedslægtens våben har
indskriften:
Jens Koefoed – Bornholms befrier – 9-12-1658.
På bagsiden af stenen står:
Rejst af Bornholms Officersforening 1928.
Ovennævnte historie om stenens tilblivelse
stemmer ikke med den komite, der forberedte
arbejdet, ifølge notat om dette kan oplyses:
I midten af 1920´erne nedsattes i Sandvig en skanseforening til forskønnelse af området.
Ved nedrivning af et stengærde ud for Ole Svendsens gård, (nu Hammersø hotelanneks)
fandt man en stor kampesten, hvis dekorative form, gav ideen til opsætning af en mindesten for Jens Koefoed, man fandt det naturlig, at den blev opstillet på Østersøbadets område. Ved hjælp af Skansekomiteen, Sandvig fiskere, Ole Svendsens heste blev stenen slæbt
hen og opstillet foran ”Dødningehøjen”.
For Skansekomiteens regning blev stenen på et senere tidspunkt forsynet med inskription.
Til stor forargelse for skansekomiteen og Sandvigboerne i øvrigt, havde kaptajn K.E.S.
Kofoed i al ubemærkethed foranlediget, at stenen fik den ovenfor nævnte inskription på
bagsiden.. Det var en tilsnigelse fra K.E.S. Kofoed, idet officersforeningen på ingen måde,
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hverken økonomisk eller på anden måde var involveret i stenens opsættelse, bortset fra at
K.E.S. Kofoed var en af skanseforeningens 7 medlemmer.
Afsløringen d. 2. sept. 1928 skulle blandt andet være et minde fordi det var 300 år siden, at
Jens Kofoed blev født d 3. november 1628. Han døde 16. maj 1693 på Maglegaard i
Østermarie. Stedet her blev valgt, fordi det var her i Sandvigbugten, at det lykkedes Jens
Kofoed ved list d. 28. dec. 1658 at erobre en svensk galiot. Uden at vide, at Printzenschiöld
var myrdet d. 9. dec., kom skibet med forstærkning til den svenske garnison på Slottet.
Erobring af skib og mandskab var omgærdet med nogen dramatik, idet svenskerne på et
tidspunkt begyndte at ane uråd.
Ca. 2000 mennesker overværede afsløringen. Bornholms kommandant oberst Thornberg
holdt festtalen og citerede bl. a. M.K. Zahrtmanns ord: ”i sine 62 leveår havde landskaptajn
Jens Pedersen Kofoed opbygget Slægtens ”sjunkne” Hus og hejst ærens krans over den
”gjenrejste” Gavlssparre (Slægtens våben). Han blev ikke blot dens, men hele Bornholms
videst kendte mand, hvis Ry aldrig skal forstumme”
3: Museumsinspektør Haubergs mindeplade: På ruinerne af magasinbygningen
på Hammershus lod foreningen Bornholm i
1930èrne anbringe en
bronceplade med indskriften:
Til minde om museumsinspektør P. Haubergs utrættelige arbejde på bevarelsen af Hammershus ruiner
i årene 1985-1928. Opsat
af taknemmelige bornholmere.

4: Skoleskibet Københavns forlis: Ved stien til
Hammerodde lod Bornholms Marineforening
1939 rejse en mindesten for de 3 bornholmere,
der omkom ved skoleskibet Københavns forlis i
Sydatlanten i året 1927. Stenen bærer denne
indskrift:
Minde over de 3 bornholmere, som omkom med
skoleskibet ”København” 1927
Kapt. Ferdinand Andersen,
letmatros Knud Lund,
koksmat Hugo Rønne Hansen.
Rejst af Bornholm Marineforening 1939.
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5: Genforeningsstenen: I Allinge
Lystanlæg lod stenhuggerne
Hans og Jørgen Larsen opsætte
en terningformet granitblok med
indskriften:
Til minde om Sønderjyllands
Genforening med Danmark 9.
juli 1920.

6: Mindesten for distriktslæge Danchel: Også i
Allinge Lystanlæg, der oprindeligt skyldtes
denne uselviske læges Danchels tilblivelse er
rejst en mindesten med indskriften:
P.E.P. Danchel- R. af Dbr. og Dbm – f 4
feb.1824 d. d. 23. sept. 1904 – distriktslæge i
Bornholms nordøstre lægedistrikt fra 1885 til
1898.

7: Frihedskæmpergrav på Allinge nye Kirkegård.
Her er anbragt en sten med følgende indskrift:
”Jens Peter Funch Lind – født 14.-5. 1921, død 23.-6. 1944”
”Du Jens, som døde for Danmark, du vender kun hjem til en grav, men byen som så en
vugge, vil takke, for hvad du gav.
Mellem den afdødes data og verset er indhugget: Frihedskampens Veteraners plakette.
Hans navn er også blandt de 4 frihedkæmpere, som er mindet ved Davidsstatuen i Almindingen.
Jens Peter Funch Lind var født i Sandvig som søn af tømrer, senere turistbådfører i Hammerhavnen Valdemar Lind. Han var uddannet mekaniker og aftjente sin værnepligt i sø-
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værnet. 1. juni 1943 fik han arbejde i Års. Kom med i en gruppe, der skulle modtage og
fordele våbennedkastninger fra England. Blev arresteret d. 28. feb. 1944 og ført til København. 19. juni dømt til døden. Den. 23. juni henrettet sammen med 7 andre på ingeniørkasernens område i Ryvangen. Henrettelsesområdet indgår nu i Mindelunden. Efter krigen
blev hans lig fundet i Ryvangen og han blev genbegravet på Allinge Kirkegård.

8: Tyske Krigskirkegård i Allinge:
I den østlige ende af Allinge nye Kirkegaard er der i en græsplæne indrettet en tysk afdeling. Midt i anlægget står et stenkors, og foran dette ligger stenplader af en mørk stenart
med de dødes navne og data. Den ene sten bærer følgende tekst:
„Hier ruhen 55 deutsche Soldaten und 5 Flüchtlinge. Opfer des zweiten Weltkrieges“.
Det bemærkes, at mange af dødsfaldene er sket i løbet af den sidste halvdel af maj og i juni
måned 1945. Dette har sin forklaring i, at et antal af Allinge Sandvigs hotelfaciliteter blev
beslaglagt allerede i 1944 og efterhånden anvendtes som lazaretter for hårdt sårede fra
kampene på Østfronten og områderne omkring Danzigbugten.

9: Sovjetrussisk begravelsesplads i Allinge.
På et trekantet areal uden for den vestlige ende af den nye kirkegård i Allinge indrettede
danske og sovjetrussiske myndigheder i 1945 og 46 en begravelsesplads efter sovjetrussisk
ønske.
Ifølge et notat nedskrevet af sognepræst J. N. Langhoff i Allinge d. 24/1 1953, fandt den
første begravelse sted en tid efter russernes ankomst (hvilket skete d. 9. maj 1945). Den
første begravelse omfattede 9 lig, der var lagt i kasser eller kister. Sognepræsten mener, at
den ene var officer. Sovjetrusserne kom jævnligt og begravede, og hver gang udpegede
sognepræsten, hvor hullerne skulle graves. Ved en enkelt lejlighed, hvor ingen sovjetrus-
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sisk officer ledsagede transporten af lig, tydede soldatens tegn, fagter og udtalelser over for
sognepræsten på, at de døde var henrettede ved skydning. Sognepræsten anfører, at kun de
første 9 døde var i kasser eller kister, medens resten tilsyneladende blot blev lagt, kastede
ned i gravene. Sidste begravelse fandt sted den 27. april 1946, som var efter de russiske
troppers tilbagetrækning fra Bornholm den 5. april samme år. Det drejede sig om en ved
Rønne ilanddreven sovjetrussisk marinesoldat, der af sognepræsten blev begravet efter den
danske folkekirkes ritual.
Sognepræsten mener i sit notat, at der i alt blev begravet 29 lig. Ifølge amtslæge Svend E.
Kofoeds dagbog over de hektiske dage i maj 1945 må den første sovjetrussiske begravelse
i Allinge have fundet sted mellem den 17. og 30. maj, måske nogle dage ind i juni 1945.
Han skrev, at man i Nordskoven ved Sanatoriet Nord for Rønne (Den russiske Generals
Hovedkvarter) fandt 6 sovjetrussiske lig, og at man anmodede om, at få de døde begravede
på mere reglementarisk vis efter danske forhold. Amtslægen noterede til slut om denne
sag: Man konstaterede senere, at de seks lig, deraf liget af løjtnant Kastanje af sundhedstropperne, er flyttet til Allinge. Tolkene mente, at de 5 andre var skudt på grund af disciplinære forseelser de første dage.
Omtrent midt på begravelsespladsen står, en omkring 2 meter høj obelisk i poleret Rønnegranit. Øverst findes den femtakkede stjerne i poleret stål. Derefter er indbygget det sovjetiske mærke: Hammer og segl. Teksten lyder:
”Evig berømmelse for de russiske Helte som ofrede livet i Kampen mod tyske Okkupanter.
Fædrelandet.
På bagsiden er indhugget årstallet 1945 og et kyrillisk ”g” som betyder år.
Mindemur på den russiske kirkegård.
Fra starten var der sat en pind ved graven med navn og billede, men da anlægget var færdigt efter 1946 blev disse pinde fjernet, og der var ikke længere navne på de russiske soldaters grave.. I løbet af april og de første dage i maj 1986 ankom 2 store lastvogne fra Sovjetrusland til Bornholm med elementerne til en slags mindemur, hvor der var opført navne
på 30 soldater. Der var tale om blokke af en storkornet, rødlig, poleret granit, ført hertil fra
Sovjetunionen. Efter sigende fra egnen omkring Moskva. Afsløring af elementerne fandt
sted d. 9. maj 1986, på 41 årsdagen for den sovjetrussiske ”befrielse” af Bornholm. Mindemuren bærer navn og grad på 30 personer, som iflg. de sovjetrussiske oplysninger, skulle
være begravet her. Men iflg. de danske embedsmænds notater nævnt ovenfor inkl. oplysninger fra politikommissær Johs. Hansen, skulle tallet kun være 29, hvorfor man også i sin
tid kun plantede 29 træer som omkransning af kirkegården. Navnet løjtnant Kastanje af
sundhedstropperne som er oplyst i den ovenfor nævnte notat fra amtslæge Kofoed, er ikke
med i navnene på mindetavlen. Men forklaringen på nr. 30, skyldes nok historien ved næste mindesten
Som et kuriosum kan det nævnes, at den sovjetrussiske begravelsesplads fra 1945/46 ved
en tilfældighed må være lagt ikke ret langt fra det sted, hvor 17 af Czar Peter den Stores
mandskab blev begravet i august 1716, efter at ca. 300 - 400 syge mænd var bragt i land i
Allinge og indkvarteret på et oprettet Teltlejrlazaret på en løkke med rindende vand syd for
Allinge. De var antagelig syge af skørbrug.
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10: Sovjet-mindesten på Hammeren.
Fyrmester Jens Jørgen Carlsen fandt i 1989 på
Hammeren en sten, der lå ned i græsset. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at der var tale om
en russisk gravsten med en indhugget russisk 5takket stjerne og under stjernen følgende indskrift
med bogstaver i det kyrilliske alfabet: Erastov, N.
E., samt den russiske forkortelse for premierløjtnant og årstallene 1918 – 1945. Hans navn findes
som nr 6 på den russiske mindetavle opsat i 1986.
Nu står denne særprægede mindesten rejst ved
spadserestien tæt ved Hammerodde Fyr.Men flyttet
tilbage igen i år 2000. Den findes nu oprejst samme sted, hvor den oprindelig fandtes mellem de 2
gamle Fyrmesterboliger, 30meter ad vejen fra skiltet: Til Krystalsøen. Men man ved ikke, om han lå
begravet der, hvor stenen blev fundet? Man ved
heller ikke hvorfor han døde. Mistede premierløjtnant N. E. Erasov livet i den russiske bivuaklejr på
Hammeren i 1945? Mange andre spørgsmål er stadig ubesvarede.

Blad 19: Oversigt over Sandvig Fæstnings og Sandvigsbugtens begivenheder

Venner og fjender fra Stenalderen for ca. 6000 år siden og videre i bronzealder for 3500 år
siden går i land her. Dette viser gravfund her i området.
ca. 900 år e. Kr. Wulfstan udsendt af den engelske konge Alfred den Store, konge 871-901,
fortæller, at Bornholm var et selvstændigt kongerige og herinde lå Østersøens vigtigste
havn.
Omkring år 1060 skriver munken Adam af Bremen, at Danmarks mest besøgte havn ligger
på Nordbornholm. Når man sejlede fra Hedeby i Sønderjylland til Birka i Mählaren eller til
Novgorod og videre af floderne til Sortehavet og handlede med karavaner fra Kina og Indien, benyttedes havnen på Nordbornholm til proviantering og handel. .
Sildefiskeri i 1300 og 1400 tallet betød at mange både fra Hansestæderne besøgte Sandvigbugten..
1265 Erik Klippings styrker går i land i Sandvigbugten og indtager Hammershus
1319: Erik Menved sender sin Marsk Ludvig Eberstein til Bornholm. Går i land i Sandvigbugten og sidder på Hammershus indtil 1325
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1324 Christoffer d. 2. sender Peder Vendelbo til Bornholm, går i land i Sandvigbugten,
belejrer Hammershus i 16 måneder.
1361-63 Vald. Atterdags tropper overtager Hammershus.
1428 Erik af Pommeren giver påbud om at opføre skærmvolde ved de bornholmske kyster.
1522 Lübeckerne går i land i Sandvigbugten river Hammershus ned, smides ud af Danzigerne. Måske afbrændte de også ”gamle Sandvig”.
1525-76 pantsættes til Lübeckerne, som også i denne periode bruger Sandvigbugten flittigt
og udbygger Sandvig fæstning.
1584 – svensk landgangsforsøg afvises af batterierne i Sandvigbugten.
Efter Kalmarkrigen 1611-13 blev oprette en kystvagttjeneste.
1624- Chr. d. 4. overnatter på Hammershus efter at være gået i land i Sandvigbugten.
1645 11 marts - 2 svenske orlogsfartøjer afvises af batterierne i Sandvigbugten.
1645 - 16. juni General Wrangel går i land i Sandvigbugten og erobrer Hammershus og
bliver her i 9 måneder
1658 Jens Kofoed lokker svenske soldater i baghold. Det sker i Sandvigbugten.
1659 4. juli Store svenske styrker forsøger landgang – men afvise af Mikkel Echstein, som
får skudt hesten under sig. Batterierne i Sandvigbugten hindrer landgang.
1661 Leonora Christine og Corfitz.Ulfeldt forsøger at flygte ved at stjæle en båd i Sandvigbugten. Forsøget opdages.
Omkring 1675 anlægges Fincheskansens batteri. Opkaldt efter amtmand og kommandantThomas Finche.
1676 16. juli ankrede 36 svenske orlogsskibe med 1000 landgangssoldater, begyndte landsætning i Sandvigbugten, oberst Julius Fischer åbnede ild og mange af de landsætningstropper omkom og bugten vand farvedes rødt af blod. Mange blev måske begravet i Dødningehøjen. Ca. 300 druknede eller blev dræbt.
1687 Chr. d. 5. går i land i Sandvigbugten overnatter hos archeliemester Jørgensen i Sandvig.
1712- en dansk fregat forfulgt af 2 svenske orlogsfartøjer, redder sig i sikkerhed under
bugtens kanoner. Samme år søger Tordenskjold i sikkerhed, lægger til i Sænehavnen.
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1716 Zahr Peter den Store – ca. 100 orlogsfartøjer og 600 koffardiskibe ankrer op ud for
Allinge og Sandvig. Går først land i Allinge, men sejler næste dag videre og går i land i
Sandvig, hvor han overnatter i afdøde archeliemester Jørgensens Strandgård.
1743-45 under Torstensonsfejden blev skanserne yderligere forbedret.
I krigen 1807-14- hjælper Kaperskuder – afviser engelske orlogsskibe, 2 af 4 engelske skibe erobres på Allinge red af borgkaptajn Hans Jørgen Holm, der sejler dem i beskyttelse af
batterierne i Sandvigbugten, så de 2 sidste engelske skibe må opgive forfølgelsen.. Borgerkaptajn Grønbech erobrede 4 engelske handelsskibe. Alle blev sejlet til Chr. Ø. Mogens
Alling, Chr. Pihl, Hans J. Christensen og Johan N. Holm var alle kaperkaptajner, som boede i Allinge og Sandvig og fik store priser for deres erobringer, Oprettede legater for sømandsenker.
I 1807 viser en opgørelse, at der var 59 armerede batterier, heraf 11 fra Møllevig til Sandvig Batteri. Yderligere 155 andre Skanser. Herunder en skanse ved Sænehavn, nedenfor
det i dag beliggende Strandslot og 4 infanteriskanser på Oa-sandet, hvor 2 blev ødelagt
under stormen i 1872 og de 2 sidste ved turistbyggeri på Oa-sandet. 7 af de tidligere 11
batterier er i dag fredet.
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