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Forord
Kort efter 1. verdenskrig fik man herhjemme for alvor interesse for vor
bygningskultur på landet. Fra Nationalmuseets side begyndte man en berejsning af landsdelene, hvor der blev målt, tegnet og fotograferet, for
Bornholms vedkommende i 1925 og 26. Igen i 1940'erne berejstes landet
af folk på "bondegårdsundersøgelse« og i 1960'erne suppleredes indsamlingerne. Det store materiale i form af tegninger, beskrivelser og fotografier
er arkiveret på Nationalmuseets 3. afd. i Brede. Det var oprindelig tanken,
at der skulle komme en række bøger med beskrivelse af hver egns byggeskik, men som det så ofte går, påkalder nye indsamlings- og bevaringsopgaver museumsfolkenes tid og kraft.
Bornholm er i dag en af de få landsdele, hvor der endnu er bevaret mange
gamle bygninger, og i 1975 fik Bornholms Museum, takket være støtte fra
FONDEN FOR DANSK BYGNINGSKULTUR (Gråbrødretorv 3, København),
mulighed for at foretage endnu en supplering af bondegårdsundersøgelserne. Det var da med direkte henblik på en publicering af materialet i den
hensigt at oplyse om byggeskikken og påvise de kvaliteter, der er ved vore
gamle landbygninger. Samtidig skulle der gives en vejledning i bevaring af
disse.
Siden 1976 har medarbejdere ved museet besøgt ca. 300 bornholmske
landejendomme, hvor der er tegnet, fotograferet og beskrevet, og der er
suppleret med arkivundersøgelser.
Ved tilskud fra mange sider er det nu blevet muligt at udgive den planlagte publikation, og vi vil derfor gerne takke: BORNHOLMS LANDØKONOMISKE FORENING, DE SAMVIRKENDE BORNHOLMSKE HUSMANDSFORENINGER, FRIDOLF & BIDSTRUP A/S, BAF, MINIBAF, P. BERG, DANSK ESSO
FOND, KREDITFORENINGEN DANMARK og FORENEDE KREDITFORENINGERS FOND for de tilskud, som er ydet lokalt. Vi vil også gerne takke FONDEN FOR DANSK BYGNINGSKULTUR og FREDNINGSSTYRELSEN for den sto-

re støtte, der herfra er ydet til bogen.
Samtidig takker vi Nationalmuseets medarbejdere og andre kolleger for
den hjælp og vejledning, vi har modtaget.
Sidst men ikke mindst vil vi takke alle de mange landboere, vi har besøgt,
for den imødekommenhed, der er vist vort arb.ejde. De mange spørgsmål,
som er blevet stillet museets folk, viser til fulde, at der er stor interesse for
den gamle bygningskultur og bevaring af den. Vi håber med denne bog at
kunne besvare en del af disse spørgsmål.
Henrik Vensild

Indledning
Formålet med denne bog er at belyse de
kulturværdier, især de historiske, som
gårde og husmandssteder på Bornholm
rummer, for derigennem at øge interessen og forståelsen for den rigtige pleje af
disse værdier.
Dette skal ikke opfattes sådan, at alt
gammelt for enhver pris skal bevares.
Bygninger må jo fra tid til anden fornyes. Sådan har det altid været, og det gælder naturligvis også for vor tid. Spørgsmål om bevaring har imidlertid i de senere år fået øget aktualitet fordi det nye
på forholdsvis kort tid, i løbet af de seneste ca. 50 år, næsten helt har ændret
helhedsbilledet.
Tidligere byggede man stort set på
samme måde som generationerne før
havde gjort. Gennem århundreder blev
husene bygget og indrettet til mennesker og dyr, og materialerne var sten,
træ, ler og halm, hvoraf det meste kunne
skaffes fra egen jord og skov. Det var
først i sidste halvdel af forrige århundrede, at en vis forandring begyndte at kunne mærkes. Med industrialiseringen blev
der indført maskiner i landbruget, og
der kom nye byggematerialer, som også
påvirkede byggeteknikken. De gamle
bindingsværkslænger var dog stadig tilstrækkelig rummelige. Deres rammer
blev først for alvor sprængt med mejetærskerne, som helst skulle i hus. Mejetærskerne betød også en ændret brug af
bygningerne, idet tidligere tiders efterårs- og vinterarbejde med tærskning
forsvandt. Endvidere gjorde korntørringsanlæg og siloer pladsen kneben, og
8

den moderne maskinpark kan i dag vanskeligt finde plads i de ældre, lave
længer.
Situationen er altså nu helt forandret.
Som allerede antydet er det hovedsageligt tre faktorer, som har fremkaldt dette, nemlig ændrede funktionskrav, nye
materialer og en ny byggeteknik.
Dagliglivet og produktionsformerne
har ændret kravene til både bolig og
driftsbygninger. Vor tids landbrug er
præget af stordrift, specialisering og mekanisering, og det stiller store krav til
bygningerne. De fleste steder har man
forladt det blandede landbrug, hvor man
klarede sig, selvom måske een eller et
par afgrøder slog fejl et år eller to. Nu
satses der på meget få driftsenheder, især
hvad animalsk produktion angår. Andre
steder har man helt forladt den animalske produktion og staldene står tomme.
Mange landmænd forsøger at finde anvendelse for de gamle bindingsværkslænger, men må tit se dem udkonkurreret af mere moderne bygninger, som er
konstrueret til den intense driftsform.
De gamle længer bliver nu mange steder
kun benyttet til opbevaring af diverse
redskaber, og der er knap tid, kræfter og
økonomi til vedligeholdelse af bygningerne. Resultatet bliver desværre af og
til nedrivning, hvorved gårdene mister
deres helstøbte karakter.
Byggematerialer findes i dag i et langt
større udbud end tidligere. De gamle naturmaterialer er i stort omfang afløst af
helt andre typer, såsom beton, stål, aluminium og plastic.

Materialerne hænger nært sammen med
byggeteknikken. Også den er radikalt
forandret. Håndværksbyggeri er stort
set afløst af industrielt byggeri. Præfabrikerede bygningselementer, oftest produceret langt fra byggepladsen, sættes ved
hjælp af maskiner hurtigt sammen til
færdige bygninger. Håndværket er i stor
udstrækning ændret til montering.
Alle disse forandringer har medført, at
vi nu befinder os i en situation, som der
tidligere ikke har været noget rigtigt sidestykke til. En flerehundredårig byggetradition er brudt og afløst af en helt
ny. Mange af de værdier og kvaliteter,
som var betegnende for den ældre tradition, skabes sandsynligvis ikke mere.
Hvis de forsvinder, er det formentlig for
altid. Derfor har vor generation et særligt ansvar for, at disse værdier bliver bevarede, således at også kommende generationer kan få glæde af dem. Det er værdier, som endnu i høj grad præger gårdene på Bornholm, og denne kulturhistoriske arv må plejes for at kunne føres
videre.
Interesse og forståelse for bygningsbevaring opnås først og fremmest ved en
viden om byggeskikkens historiske udvikling. Derfor indeholder bogen et
større afsnit om dette.
Hidtil har der kun været tale om de
gamle bygninger. Disse kan imidlertid

ikke ses isolerede fra deres omgivelser og
derved kommer også nye bygninger ind
i billedet. For helhedsindtrykket af det
gårdanlæg, som de tilhører, har nye bygninger ofte afgørende betydning, og en
uheldig udformning af dem kan have
virkninger, som er skæmmende for de
gamle huse. Derfor må vi sikre os, at det
nye, vi tilføjer, har kvalitet og harmonerer med det gamle, vi vil bevare. Dette
betyder ikke, at det nye skal være »i
gammel stik Vor tids bygge måde kan,
når den bruges med dygtighed, stå pænt
sammen med ældre bygninger.
Bygningerne er imidlertid også en del
af kulturlandskabet. Hvis man vil bevare karakteristiske træk i dette, må man
ved nybyggeri også tænke på, hvilken
indvirkning bygningerne vil få på landskabsbilledet, og udforme dem i respekt
for dette. Bogen har også til formål at
øge forståelsen herfor.
Til slut skal pointeres, at det ikke er
meningen at vore bøndergårde skal være
»frilandsmuseer«. De skal være funktionelle efter tidens krav, men det er måske
alligevel muligt at undgå en del af udviklingens uheldige virkninger. Vi håber og
tror, at det kan lade sig gøre, og at det
bornholmske egnspræg vil kunne bevares. Bogen er et forsøg på at vejlede i den
retning, og at skabe respekt for det gode
håndværk og den gode bygningskultur.
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Fig. 1. Kort, tegnet på grundlag af Hammers kort, målt 1746-1751. Bornholm var opdelt i 15 sogne fordelt i 4 herreder. Sognegrænserne er formentlig opstået i tidlig middelalder, og de følger mange steder naturlige skel såsom åløb og Højlyngen_ Alle sogne havde en kyststrækning for at få adgang til fiskeri og bjergning ved strandinger_ Sognegrænserne har næppe ændret sig meget frem
til 1750, den tid som Hammers kort blev opmålt. Først ved udstykningen af udmarkerne i midten
af 1800-tallet blev de visse steder reguleret agført igennem Højlyngsområdet. De sorte prikker viser
samtlige selvejer- og vornedegårde, som fordeler sig nogenlunde ligeligt i de fire herreder. Gårdene
er alle fritliggende og ikke knyttet sammen i landsbyer. Udmarkerne, med den store Højlyng midt
hen over øen, var det eneste fællesareal, hvor dyrene græssede, og hvor der kunne hentes lidt
brændsel.
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Landbrugets vilkår og forhold
- en historisk oversigt
Oldtiden
Der har været drevet landbrug på Bornholm i ca. 6000 år. Agerbrug og kvægavl
afløste langsomt jagt og fiskeri. Kendskabet til oldtidens bonde kultur får vi udelukkende fra fund i jorden, og det er nutidens bønder, som hyppigst kommer i
kontakt med datidens kultur, når der
ved jordbehandlingen dukker et og andet levn op. Ved arkæologiske udgravninger får man kendskab til, hvad der
blev dyrket, hvilke redskaber der blev
brugt, og særlig til bebyggelsen, men
samfundsstruktur og livsform kender vi
ikke.

Middelalderen
Konge og bisp

Middelalderen strækker sig fra omkring
1050 til midt i 1500-årene, og i den periode havde Bornholm meget skiftende
herredømme. Øen tilhørte i begyndelsen af middelalderen den danske konge,
men efter nogle stridigheder mellem
kong Svend og Nordens ærkebisp i
Lund måtte kongen i 1149 afstå de tre af
Bornholms fire herreder til Eskild, som
derefter kunne inddrive de fleste af øens
skatter. Rønne, eller Vestre herred, beholdt kongen, dog kun indtil 1321, hvor
også dette herred kom under bispesædet.
I små 400 år var Bornholm under Lundebispens herredømme. Bispen lå dog
ofte i fejde med kongen, som i få, korte
perioder fik styret tilbage.

Med bispen og kirken som bygherre
måtte bønderne lægge ryg til de mange
store byggerier: stenkirkerne i 1100årene og Hammershus ca. 200 år senere.
I Vestre herred stod kongen i 1100-tallet
for opførelsen af Lilleborg, som bispens
folk imidlertid indtog og afbrændte i
1259.
Indbyggere og erhverv

En del byer var grundlagt og enkelte fik
købstadsprivilegier i 1300-tallets første
halvdel. Langt størstedelen af øens beboere var dog bønder med gårde jævnt
spredt over øen. Bønderne holdt sig ikke
kun til landjorden; de drev også fiskeri
og handel. Især fiskeriet var i flere hundrede år en god indtægtskilde, da østersøens sild blev handlet på markeder,
frem for alt i Skåne, men også på Bornholm, til gavn for bøndernes økonomi.
De frie bornholmske bønder

Bønderne var frie, størsteparten på egne
gårde og jorder, mens andre sad i fæste
på kongens, adelens eller kirkens ejendomme, hvorfra de dog kunne flytte,
når de ville. Trods friheden skulle bønderne yde pligtarbejde og afgifter i form
af naturalier til Hammershus. En særlig
stand udgjorde frimændene, der var fritaget for visse skatter og afgifter.
Selvom de tidlige kilder ikke nævner
udbyggere, husmænd, må der også have
været en del af disse, bosat på de lidt dårligere jorder.
11

Urolige tider
I 1400- og 1500-årene var der ufred med
den efterhånden stærke magt i østersøen, lybækkerne. De plyndrede, hærgede
og brandskattede Bornholm bl.a. i 1509
og 10, hvor Nexø og Aakirkeby blev
lagt øde. Uden hensyn til dette, skred bispen årene efter kraftigt frem med inddrivning af skatter og udpantning. Dette
resulterede i stridigheder mellem bisp og
konge, og 1522 kom Bornholm atter under kongens styre.

1500- og 1600-årene
Lybækkertiden
Der fulgte endnu nogle år med uroligheder, indtillybækkerne i en aftale med
Frederik den 1., som en slags tak for at
de hjalp ham til at blive korige efter
Christian den 2., fik Bornholm i pant fra
1525 og 50 år frem. Lybækkerne fik ret
til at modtage alle skatter, naturalieafgifter og pligtarbejder, mens kongen beholdt den kirkelige myndighed samt ret
til udskrivningen af landskatter. Lybækkerne havde desuden pligt til at forsvare
øen. Der var i årene før lybækkertiden
hentet og ødelagt så meget på Bornholm, at man næppe kan tro, at der endnu var værdier på øen. Bornholmerne
må dog have været velhavende, vel nok
som følge af den gode landbrugsjord,
kvægavl, handel og sikkert også på
grund af sildefiskeriet i de forløbne par
århundreder.
For bornholmerne blev de 50 år under
lybækkerne tunge og brydsomme. Ekstra pligtarbejde og kørsel ved byggearbejder på Hammershus, ekstra skatter
fra deres egen konge og den strenge lybske høvedsmand, som inddrev afgifterne
med hård hånd. Det kom da også i 1535
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til et oprør på Ugleenge, hvor bornholmerne led et svært nederlag.
En af de kendteste personer fra lybækkertiden er Schweder Kettingk, som flere år boede på Vallensgård. Samtiden
gav ham et dårligt ry, som blev hængende, indtil senere tiders historieforskning
viste, at han i virkeligheden skånede
Bornholm for tunge byrder, pålagt af rådet i Lybæk, samt forsvarede øen mod
fjender udefra.
Dansk lensmandsstyre
I 1576 forlod lybækkerne, omend modstræbende, Bornholm, og Frederik II
indsatte straks en lensmand på Hammershus. Det nye styre fik til opgave at
rette op på mange års uregelmæssigheder med handel, told, pligtarbejde til
slottet o.s.v. Der fulgte en periode med
mange nye forbud og påbud, der skulle
styre handel og pantsætning af gårde,
regulering af hugsten i skoven og pligtarbejder ved Hammershus. De mange forordninger og breve afspejler en forvirret
tid, med hyppigt skiftende lensmænd.
Kongen pålignede nye skatter og i
1580 forsøgte han at få befolkningen under våben og opbygge et forsvar.
Svenskekongen
Henimod midten af 1600-tallet blev der
igen uro og krig. Sverige var denne gang
landets fjende, og 1645 gik en svensk flåde under admiral Wrangel i land ved
Nexø, som blev erobret og plyndret.
Hammershus blev indtaget, og herfra
blev hele øen i nogle måneder hærget
med grusomheder. Militsens øverste officerer fik skyld for at være dårlige og
feje, og de blev senere dømt for landsforrædderi.
Efter Roskildefreden i februar 1658
måtte Danmark afstå Bornholm til sven-

skerne. Allerede i april kom øen under
svensk styre med oberst Joh. Print zenskold som lensmand på Hammershus.
Printzenskold var en dygtig og retfærdig
mand, som forsøgte at mildne de strenge
skatter og andre påbud, som den svenske
konge ville pålægge Bornholm. Alligevel
måtte Printzenskold den 8. december
samme år lade livet ved en opstand,
hvorefter øen i årets sidste dage blev givet tilbage til den danske konge.
Frederik 3. kvitterede for gavebrevet
med at give Bornholm »sådanne privilegier og benådninger, både på udskrivninger (værnepligt), skat og i andre måder, hvorved landets (Bornholms) bedste
og opkomst kan søges.« Dette privilegium glemte bornholmerne ikke og brugte det flittigt i de næste 200 år, når de
klagede over skatter og andet til kongen,
og det gjorde de ofte. Det betød, at bornholmerne sad i lempeligere vilkår end
folk i det øvrige land langt op i forrige
århundrede.
Pest, misvækst og hungersnød
I 1602 og 1618 hærgedes øen af pest,
som kostede ca. 5200 mennesker livet. I
1653-54 blev øen atter hjemsøgt af en
pest, »soten«, der bortrev ca. 5000 af den
omkring 13000 store befolkning, og
kort efter, i 1660'erne og 10'erne, kom
de »svære« åringer med misvækst og
hungersnød. En kommission undersøgte
1680-82 de elendige tilstande og fandt, at
ca. 160 af de godt 900 gårde lå helt eller
delvist øde.
Skatter og ejendomsforhold
Landgilde og skatter. Landgilden var den
årlige afgift, som hver bonde måtte yde
i naturalier til kongen, i en mængde, der
afhang af gårdens ydeevne. Dertil kunne
så, for kortere eller længere perioder,

komme ekstraskatter, som hovedsagelig
var personskatter, mens landgilden var
fast og bundet til gården. Endelig var der
skat til kirke, præst og degn. Landgilden
skulle afleveres på Hammershus, hvor
den blev opbevaret i det store magasin.
Efter 1684 blev også en del opbevaret i
den da nyopførte toldbod ved havnen i
Rønne.
I 1600-årene forsøgte man at få mere
orden på skatteudskrivningen. Flere af
landgildens mange naturalieydelser blev
omsat til pengeydelser. 1662 besluttedes
det at angive ydelserne i hartkorn, som
egentlig betyder »hårdt korn«, d.v.s. rug
og byg. Man vurderede de forskellige
ydelser i forhold til en tønde »hårdt
korn«, og skattelignede så den enkelte
gård til et bestemt antal tønder hartkorn. Hartkornet blev i første omgang
over hele landet beregnet efter landgildeydelserne, men senere, ved 1688-matriklen, takserede man efter opmåling og
vurdering af jordens areal og kvalitet,
boniteten. En sådan opmåling eller matrikulering, som det hed, påbegyndte
man på Bornholm i 1692, men opgav efter nogle forsøg, og først i 1844 blev en
rigtig matrikulering gennemført. I næsten 150 år var skatteansættelsen på
Bornholm derfor ulige gårdene indbyrdes med sit udgangspunkt i landgildeydelserne, som efterhånden blev forældede i forhold til den stadige ændring af
produktion og samfund. Se figur 2, som
viser de gamle landgildetakster.
Gårdnumre. I forbindelse med revisionen af ~kattelisterne forsynede man gårdene med numre, ordnet sognevis i to
grupper, selvejergårde og vornedegårde.
Disse numre blev brugt i mange sammenhænge, og de har uændret været
knyttet til gårdene helt frem til vor tid.
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Selvejergårde. Disses nummerrække optræder første gang i 1616 i jordebogen.
Hvert sogn havde sin nummerrække, og
numrene startede altid nord for kirken
og fortsatte sognet rundt »med solen".
Selvejergårdene kaldtes tidligere også
»jordegne« eller »skattegårde«, og, som

Smør
Byg ...............
Havre .............
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1 gås ..............
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o

•••••••••••••

o

•••••••••••

o

••••••

o

••••••

\

64 skilling
56 skilling
16 skilling
6 skilling
18 skilling
10 skilling
5Y2 skilling
59 skilling
192 skilling
a 31 skilling

a
a
a
a
a
a
a
a
\

\
\
\

\
\

\

a
\

Fig. 2. Landgilde for 28. selvejergård i Risen,
Østerlars, år 1692; sat til hartkorn: 11 tønder,
5 skæpper og 2 fjerdingkar. Foruden de nævnte
afgifter, som denne gård skulle yde, fandtes der
også andre landgildeydelser: 1 td. mel a144 sk.,
1 staldøxen (en okse til opstaldning) a384 sk.,
1 foernød (et stykke kvæg til opfodring) a 144
sk., 1 får a 72 sk., 1 td. saltet torsk a 284 sk.,
100 tørre torsk til 64 sk., 1 læs hø 96 sk., 1
td. kul (trækulj a 12 sk., 1 dagsværk (arbejde)
a 20 sk., 20 æg til 8 sk., 1 trave langhalm (til
stråtage) a12 sk., natgæsteri {husning afskrivere ogfoged} til 384 sko De opgivne takster er her
angivet til antal skilling af h.t. indbyrdes
sammenligning.

a
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navnet siger, ejede den bosiddende bonde selv jord og bygninger og havde frihed til at pantsætte, sælge eller flytte. Siden middelalderen gjaldt der for disse
gårde særlige arveregIer, som på det tidspunkt og senere hen kun var gældende
for Bornholm. I det væsentlige sagde

mark mark 1 Rdl.
mark mark mark - 8
1 Rdl.
mark - 14
mark - 10
SYl
3Y2 mark- 3
2 Rdl.
1 mark - 15
1 Rdl.

2
4
1
1
4
1
4

sk.
sk.
sk.
sk.
sko
sko

De gamle naturalieydelser blev i 1662 omregnet til hartkorn: 1 td. (tønde) hartkorn = 1 td.
rug eller byg, der igen blev omregnet til penge:
1 td. hartkorn = Y2 slettedaler (1671). I eksemplet ovenfor er 1 td. korn = 8 skæpper = 32
fjerdingkar = 64 ottingkar = 144 potter. 1
smør-tønde = 16 lispund = 256 pund. Mønten:
1 rigsdaler = 6 mark = 96 skilling = 192 album. Disse tøndemål og møntenheder svarer
til, hvad der blev brugt i det øvrige Danmark.
På Bornholm blev der ellers brugt et andet
tønde-mål for korn, idet en bornholmsk tønde
var delt i 5 skæpper. En almindelig korn-tønde
var ca. 140 liter, mens en bornholmsk var ca.
155 liter. (Fr. Taarup: Beskrivelse for Bornholms amt og Chr. ø, 1839).

reglerne, at gården skulle gå i arv til den
yngste søn, »gårdrønten«, eller ældste
datter, »gårapibelin«. Enken havde dog
ret til at blive boende og drive gården,
men hun skulle, efter en vurdering af
boet, skifte mellem børnene og indløse
gæld m.v. Det samme skulle yngste søn
eller ældste datter mellem sine søskende.
Det var ikke altid, at denne ordning virkede gnidningsløst, og der forekom
mange retssager og familiestridigheder i
kølvandet efter en bondes dødsfald.
Ordningen blev revideret ved lov i 1773,
men først afskaffet 1887.

Vornedgårde. Disses numre ses først i
jordebogen fra 1671. Numrene på vornedgårde ligger spredt tilfældigt i sognene, hvilket bl.a. skyldes, at vornedgårdenes antal på grund af skiftende ejerforhold ændrede sig, i modsætning til selvejergårdenes, hvis antal var uændrede i
hvert fald siden 1599.
Vornedgårdene var kongens ejendom,
som vornedbønder, »kronens bønder«
eller »vorneder«, havde i fæste mod at
betale en indfæstning og årlig afgift. Til
gengæld havde de visse, mindre skattelettelser i forhold til »skattebønderne«. I
midten af 1600-tallet betalte de kun halv
kongeskat og var fri for »ægter«, d.v.s.
kørsel til slottet.
Andre gårde. En særlig gruppe gårde
kaldtes frivornedgårde. Det var vornedgårde, som var overgået til selveje, eller
vornedgårde, hvor bonden havde indløst landgilden een gang for alle med en
større sum penge. Disse gårde må ikke
forveksles med de ca. 15 frimandsgårde,
som senere kaldtes proprietærgårde,
som var fritaget for at yde landgilde.
Kirkens gårde, kirkebogårde, sognegildernes gårde, gildesgårde, og hospitaler-

nes gårde samt præste· og degnegårde havde ikke numre, men enkelte er senere gået ind i rækken af vornedgårde.
Jordebogen fra 1671 viser, at der var
følgende antal ejendomme og møller:
680 selvejergårde
234 vornedgårde
409 udbyggere
48 vandmøller
23 vindmøller.
Frivornedgårde, frimandsgårde o.s.v.
omtales ikke i jordebogen.

Landskab og bebyggelse
Først fra midten af 1700-tallet findes der
detaljerede og pålidelige kort eller afbildninger af landskab og bebyggelse på
Bornholm. Fra midten af 1600-tallet er
der dog gode beskrivelser, som sammen
med vurderingsforretninger i tingbøger
og skifteprotokoller kan give et indtryk
af bebyggelsen.
Fra middelalderen og frem til 1800 har
ændringen af landskabet uden tvivl kun
bestået i en langsom forøgelse af opdyrket jord og et stigende antal udbyggerhuse. En markant ændring af landskabet
blev synlig først nogle årtier ind i
1800-tallet efter skovtilplantninger og
udstykninger af udmarksjorderne.
En god beskrivelse af bebyggelsen finder vi i rapporten fra den kommission,
som i 1691 skulle matrikulere bøndergårdenes jorder. De to mænd opgav
imidlertid efter nogen tids forsøg, fordi
de, som de skriver »... ingen byer (landsbyer) med tilhørige store feldagre
(fællesagre) for os fandt, men alenest hus
for hus med sepererede pletter jord liggende her og der iblandt klipper, lyng og
krat, ligeledes den enes nabos jord
iblandt den andens udi små stykker«.
Opgaven var stor, hvis al denne jord
skulle måles i tønder land og boniteres,
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vurderes. Opgaven har også været vanskelig med de mange forskellige landskabsformer og jordbundsforhold fra
nordlandets kuperede terræn til sydlandets flade sandflugtsområde.
Øen var allerede før 1100-tallet opdelt
i 15 sogne, fordelt i fire herreder. Sognegrænserne har næppe ændret sig meget
op gennem tiden. Samtlige sogne havde
en større eller mindre kyststrækning,
vel af hensyn til fiskeri og den dengang
meget vigtige og ofte givtige bjergningsret ved strandinger. De fleste sogne
grænsede også op til Højlyngen, det fælles græsningsareal midt på øen, undtagen Knudsker og Nylars, som til gengæld havde Blemmelyng placeret imellem sig.
Det bornholmske landskab bestod
dengang af udmark og indmark samt AImindingsskoven. Dertil kom købstæderne med deres byvange, samt en lille del,
som var kirke- og gildesjord. Udmarken
var sammensat af Højlyngen, strandrnarkerne og sognernarkerne.
Udmarken og Almindingsskoven. Af de
nævnte tre dele af udmarken var Højlyngen den største. Fra Rutsker og Olsker
strakte den sig hen over øen til Ibsker og
Bodilsker i et sammenhængende område
med lyng, krat, klipper, moser og søer,
kun en lille kilometer bred i nord og 7-8
kilometer bred længere østpå.
Midt i Højlyngen lå Almindingsskoven. Den var forbeholdt kongen til jagt
og skovhugst, men mod tilladelse og afgifter, »skovsmør«, kunne bønder dog
hente træ i skoven. Mange henstillinger
og forbud viser klart, at ikke alle har
overholdt Almindingsskovens »fred og
hegn« eller afmærkning.
Til udmarken hørte også strandmarkerne, som især var udbredt på sydkysten, f.eks. Blemmelyng, og længere
16

mod sydøst Sømarken. Endelig var der i
de enkelte sogne sognemarkerne, som var
større eller mindre områder, f.eks. Smålyngen i Pedersker. Slotslyngen var også
en del af udmarken.
Al udmark var i kongens eje, men
øens beboere havde brugsretten til græsning, lyngrivning og tørveskær samt
brændetagning af den smule krat, hovedsaglig enebærbuske, som voksede på
Højlyngen. Der måtte ikke indtages jord
eller bygges på udmarken uden tilladelse, hvilket dog tit blev overtrådt. Ofte
var der stridigheder om udmarken mellem brugerne og lensmanden og kongen,
hvilket førte til flere kommissionsundersøgelser med lange og trange forhandlinger.
Indmark, byvange og andre jorder. Indmarken var den jord, agerjord, eng, skov
og krat, som hørte under bøndergårdene, selvejergårde såvel som vornedgårde.
Ind imellem lå jord til præst, degn og
kirke samt gildesjord, hver med sine
gårde.
Omkring købstæderne lå byvangene,
der var delt i »løkker« mellem byens
borgere til dyrkning og græsning. Byernes købmænd havde ofte jord i de tilgrænsende sogne. Jorden her benævnes
stæl, hvilket betegnede en »gård« uden
bygninger, ofte opstået ved, at pest eller
forarmelse havde lagt gården øde. En
stæl kunne også være lagt ind under andre gårde.

Fritliggende gårde. Befolkningen var
overvejende bosiddende i landsogne. I
slutningen af 1600-tallet var kun ca. 600
af de 14.000 indbyggere bosat i købstæder. Gårde og udbyggerhuse lå spredt,
og ikke i landsbyer, som det var almindeligt i det meste af det øvrige land. De
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Fig. 3. Bornholm 1750. Skove, udmark og dyrket jord. De ikke skraverede områder er agre og enge,
fordelt blandt de enkelte gårde. l flere af udmarkerne ligger små udbyggerlodder med tilhørende
bygninger. Udmarksarealerne består af den store sammenhængende Højlyng midt hen over øen,
langs kysten ligger strandmarkerne og som mindre spredte områder ligger i flere af sognene sognemarkerne. Midt i Højlyngen ligger Almindingen med kongens vildtbane. Langs åerne ligger de
lange strimler skov. Bortset fra disse skove har især Aker, Pedersker og Poulsker været ret træfattige, mens Rø og Olsker har været velforsynede med skov. På fig. 1 ses bøndergårdenes placering,
og på figur 4 vises et udsnit af Hammers kort, som har været grundlag for ovenstående kort.
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henved 50 gårdlokaliteter med endelsen
-by, f.eks. Kællingeby, Gadeby, Egeby
og Klinteby, er ikke rester af gamle
landsbyer, men blot betegnelse for en lille klynge gårde i et antal fra 2-6. Ordet
by betegnede da også i sin oprindelse en
gård, et bosted, senere en lidt større beboelse. Nyere udgravninger antyder
imidlertid, at der i oldtiden har været
landsbyer på Bornholm.
Gårdene lå gerne placeret langs åløb,
langs kanten af bakkedrag eller for udbyggernes vedkommende især langs udmarkerne. Krav om god avlsjord, eng,
drikkevand og byggematerialer har været afgørende for bosætningen.

Den enkelte gårds jord og drift
Jordene til den enkelte gård var opdelt i
byg-, rug- og havrejord samt eng, kløvgang (græsningsløkker) og af og til fiskedamme, måske et vandmøllested og endelig den vigtige skov. T æt ved gårdene
var der indgærdede kål- og frugthaver.
Byg· og rugjord lå nærmest gården og var
gødede jorder, hvor man havde sædskifte mellem byg og rug. Af denne jord var
der færre tønder land end af havrejorden,
som lå længere væk og var ugødet. Havrejorden var som regel dårligere og lå
jævnligt brak. Engjorden til hø lå også
spredt, ligeledes kløvgangen, som var stenet eller på anden måde så ringe, at den
kun var tjenlig til græsning. Jordstykkerne lå ofte langt fra gården.
I det følgende omtales jordene fra en
gård, således som den er beskrevet i en
tingbog fra 1682. På 63. selvejergård,
Samsinggård i Klemensker er jordlodderne benævnt med størrelser og betegnelser. Af byg- og rugjord var der tre vanger, den nørre, den søndre og den vestre,
hver på 6-7 tdr. land, i alt 19 tdr. og 4
skæpper land bygjord. Havrejorden var
18

på i alt 34 tdr. og 3 skæpper land, fordelt
på 12 agre, flest på 2-6 tdr. land og 3 små
på 4 skæpper. (Der går 8 skæpper på en
tønde). De havde navne, f.eks. Broageren, Hyldeageren, Hedeageren og Galtebuskeageren. Engbunden var på 27 læs
engskær, fordelt på 17 engstykker. Engjorden blev ikke opgivet i tdr. land, men
i »læs enges(-kær)«, som kan omregnes
til 32 lispund, ca. 250 kg. Engene var på
Y2-41æs hver, og havde navne som Bregneshaveengen, Aspesengen, Galtebuskedalen, Råmyrsenge o.s.v. Et af engestykkerne benævnes »halned«, hvilket betød,
at dette var fælles med en nabo, og man
skiftedes til at afhøste stykket hvert andet år.
Vi er så heldige, at der findes et samtidigt skifte fra gården, hvor besætningen
er optalt og vurderet. Der var 7 køer, 1
tyr og 1 kvie, 5 heste og 14 gamle får, 1
so og 4 grise samt 4 gamle gæs. Endelig
ved vi, at gården var firelænget med 16
fag stuehus og i alt 25 fag udlænger.
Det er naturligvis ikke muligt helt at
afgøre, om dette eksempel er typisk,
men gården hører hverken til de ringeste eller de rigeste.
Mere generelt om landbruget i
1600·tallet fortæller især Printzenskold's
og Åkirkebydegnen
»Ransakning«
Raufn's beskrivelser. Deri fortælles således, at man dyrkede rug, byg og havre
og somme steder ærter, vikker og boghvede, mens hvede sjældent blev sået.
Årets høst midt i 1600-tallet lå på 30.000
tønder rug, byg og havre.
I forbindelse med kornavlen klagedes
der over, at kongens vildt, som ikke
måtte skydes, gjorde skader på afgrøder
i marker og haver. Der var i midten af
1600-tallet henved 500 stykker kronvildt, og enkelte blev levende sendt over
til kongen.

Fig. 4. 0stermarie 1750 - udsnit af Hammers kort. Her ses mange af de træk, som var typiske
for det daværende landskab. Gårdene er placeret både spredt i sognet langs åløb med vandmøller,
og i rækker, såsom i Kirkeby. Flere samlinger af 4-6 gårde har bybetegnelse: l eller Bye, Lersby
og Gadeby. Sidstnævnte har navn efter den >jægade«, som strækker sig ind i sognet fra Højlyngen.
Dyrene blev drevet ind til Højlyngen, hvor de græssede sommeren igennem (se fig. 6). Udbyggerne
ligger ligeledes forskelligt; enkelte på gårdenes jorder, andre i små lodder på Højlyngen eller langs
kanten af denne. Nord for L yrsby skov ligger en lille gruppe udbyggere. Sognet er relativt skovrigt
med megen skov langs åløb og til forskel fra mange andre sogne er der næsten ingen lyng og udmark, bortset fra Højlyngen, som var fælles med de øvrige sogne.
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Husdyr. Malkekvæget græssede nær går-

den, vogtet af vogterdrenge.
Alle andre græssende dyr, som ungkvæg, får, føl, svin og gæs, blev drevet
ind på udmarksjordene og gik der hele
sommeren. Enkelte steder strakte der sig
fra Højlyngen smalle »arme« ud, de såkaldte fægader, hvor dyrene blev drevet
ind til selve Højlyngen. Disse gader har
bl.a. givet navn til mange af de stednavne, hvori -gade forekommer.
Om hestene fortælles, at de var små,

men gode trækdyr. Export af heste og
okser, især sydpå, var i 1500- og 1600tallet en vigtig indtægt for bønderne.
1600-tallets bønder

De mange fyldige skifter fra sidste del af
1600-årene viser, at de bornholmske
bønder var ganske formuende. Mange
havde »noget på kistebunden«, det være
sig penge, sølv eller tin, og et kostbart
bohave, især tekstiler, som regnedes
blandt en gårds største værdier.

Fig. 5. Kvæg ogfår på græs under opsyn af en vogterdreng. Billedet er sandsynligvis taget på Hammerknuden omkring 1900. Kvæget er af den ældre bornholmske race, som var meget broget. Fra
1600-tallets skifter findes mange betegnelser, som fortæller lidt om kvæget: rødbrun, rødbroget,
rødbleget, rødgrimet, rødstjernet, rødhjelmet, blodrød, sletrød, sortbæltet, hvidmanket, grå, gråbæltet og sortbroget. Foto: Kjøller.
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Fig. 6. Fæ-gade ved Almegård i Rutsker omkring 1900. Foto: Kjøller.
]. A. Jørgensen har i 1892 givet en god beskrivelse af disse »gader«.'
Førend Udskiftningen af Jorderne, altså før
hver Mand fik en samlet Hovedlod til Ejendom, henlaa der midt paa Øen den store L yngmark Højlyngen. Den ejedes vel af Staten (Kongen), men Beboerne brugte den som Fælled bl.a.
til Græsgang for Kreaturer. Ligeledes henlaa
der langs Stranden rundt Øen Strimler afJord,
som ogsaa vare Statens (Kongens) Ejendom,
men brugtes paa samme Maade af Beboerne.
Disse Fælleder - Højlyngen i Midten af Øen og
Strandrnarkerne langs Kysten - vare adskilte
fra det dyrkede land ved »Udmarksgjærder« c:
Stengjærder opførte uden noget Bindemiddel af
Markstene.
Fra Gaardene skulde saa Kvæget drives ud til
disse Fælledmarker for at søge tarvelig Næring.
For at dette kunde ske saa bekvemt som muligt

var der en hel Række saakaldte »Gader«, som
førte fra Strandrnarker op til Højlyngen, og atter andre Gader som førte fra Gaardene ud til
Hovedgaderne. Så kunde man enten drive
Kreaturerne ad disse Gader ud til de nævnte
Marker, eller blot Jage dem uden for Porten, og
saa lade dem gaa selv, hvorhen de ville. Disse
saakaldte Gader vare smallere og bredere Jordstrimler paa begge sider begrænsede af et simpelt Stengjærde. Dette Gjærde faldt ofte ned og
maatte atter og atter sættes op. Hovedgaderne
løb alle i krumme, bugtede krinkelkrogede Linier som Radier i en cirkel op til Øens Midte.
Sidegaderne gik i mange forskellige Retninger
ud til Hovedgaderne. Disse Gader ere omtrent
alle forsvundne, og kun enkelte Rester kunne
træffes, særlig i gamle Skove. Hvor saadanne
Rester ses ser man da Rækker af Markstene liggende mosgroede i Bunden og imellem Rækkerne kan man endnu paa enkelte Steder træffe
Lag af gammel Gjødning.
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1700-årene
Den bornholmske bondestand
Den bornholmske bondestand var begunstiget med en højere grad af frihed og
et mindre skattetryk end befolkningen i
resten af landet. I en karakteristik af
bønderne i Danmark omtales bornholmerne som: »belevne, omgængelige, forstandige og mandige. De var gode økonomer, snilde i deres arbejde og behændige til mange ting, og de var sunde, hurtige og muntre, holdt fast ved deres sædvaner og frihed, og elskede deres fædreland meget.« Således skrev amtmanden i
Sorø i 1744, og selvom hans karakteristik var stærkt præget af en ukritisk begejstring, så synes der ikke at være tvivl
om bornholmernes mange fortrin. Deres bolig- og byggeskik nåede i
1700-tallet et højt stade, som afspejlede
rigdom og håndværksmæssig dygtighed.
Befolkningstallet
I begyndelsen af 1700-tallet var befolkningstallet stærkt stigende, hvilket medførte et behov for mere agerjord og flere
boliger. Ved en folketælling i 1710 havde Bornholm 14.300 indbyggere, hvilket
var en stigning på ca. 75 % siden pesten
i 1653-54, hvor befolkningstallet var beregnet til ca. 8.000 personer. De 160 gårde, der lå mere eller mindre øde i
1680'erne, kom efterhånden i gang, og
der blev i stigende omfaitg indtaget jord
og bygget på udmarksarealerne. Af det
stigende befolkningsoverskud måtte
mange bosætte sig som udbyggere. En
del byggede blot et hus og ryddede jord
til en kålhave, andre ryddede mere til
agerjord, og atter andre fæstede eller
byggede et hus på en bondes ejendom og
opdyrkede et stykke jord på udmarken.
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Bønder, som allerede havde indtaget
jord af udmarken, bortfæstede ofte både
jord og hus til udbyggere.
Fra 1750 har vi et pålideligt kort over
Bornholm, Hammers kort, hvor alle udbyggerne er vist. En optælling viser i alt
743 udbyggere, hvoraf de 64 lå i den
egentlige Højlyng og 45 i strandmarkerne. De øvrige lå på gårdenes jorder og i
sognemarkerne. Antallet var næsten fordoblet på 100 år, idet der i 1664 var 409
udbyggere.
Ejendomsretten til udmarken
Blandt de begivenheder i 1700-årene,
som især berørte landbruget, var en retsstrid om udmarksjordene en af de væsentligste. Sagen blussede op i 1700-tallets begyndelse som følge af det øgede
befolkningstal. Samtidig var man kommet sig oven på »de svære åringer« med
forarmelse, misvækst og ødegårde.
Udmarkssagen blev behandlet af hele
tre kommissioner i første halvdel af
1700-tallet, under mange uoverensstemmelser parterne imellem. Sagen stilnede
lidt af i 1740'rne, men blev senere gang
på gang taget op og blev først endelig
løst i begyndelsen af vort århundrede.
Der var flere divergerende interesser i
udmarken, hvilket komplicerede sagen.
Nogle bønder brugte udmarken til græsning, mens andre ønskede at udnytte
den til agerjord. Når disse bønder indtog
den bedre jord af det fælles græsningsareal, måtte det ske i forståelse med de
omkringboende bønder. Dette gav tit
grund til mange uoverensstemmelser, ligesom udbyggernes øgede opdyrkning
af udmarken voldte problemer. Selvsagt
var byernes og fiskerlejernes beboere
imod udmarkens udnyttelse, da deres
græsgange og arealer til lyngrivning og
tørveskær formindskedes.

Fig. l. Selvom dette billede er taget 1926 i Blemmelyng, illustrerer det uden tvivl hvordan meget
af udmarken så ud: sten, lyng, græs og enebuske samt få spredte træer, som havde en ensartet kronehøjde på grund af kvægets »græsning«. Foto: Johs. Hansen.

Med disse forskellige og ofte modstridende interesser opstod uvægerligt
spørgsmålet om, hvem der ejede udmarken, og samtidig det væsentlige, hvem
der havde ret til fæsteafgifterne.
I 1708 blev der i rentekammeret i København rejst spørgsmålet: »Hvorvidt
det fortsat kunne tilstedes, mod årlig afgift, at indtage jord af udmarken efter
sandemandens sættelse til tønder og
skæpper land, hvormed mange kunne
skabe sig hus og hjem, eller om de allerede indtagne jordløkker igen skulle udlægges til fælles nytte og fædrift.«
Spørgsmålet om indtagelse af udmark
var blevet bragt frem allerede i
1S00-årene af de lybske lensmænd. Det
blev dengang fastslået, at kongen havde
ejendomsretten og øens beboere brugsretten til udmarken. Siden da havde
kongen sin ejendomsret, mens bornhol-

merne naturligvis, og måske med rette,
havde en anden opfattelse.
Henvendelsen til rentekammeret i
1708 resulterede i 1709 i et forbud mod
indtagelse af jord, og udmarken skulle
derefter være til fælles nytte. Alligevel
fortsatte indtagelsen og opdyrkningen af
udmarken, hvilket resulterede i en række
retssager med domme, som viste en divergerende holdning hos rentekammer ,
landsting og højesteret. Derfor nedsatte
Frederik 4. i 1718 en kommission til undersøgelse af forholdene. Kommissionen
skulle berejse øen herred for herred,
men på grund af den spændte stemning
mødte den meget lidt gæstfrihed og stor
modstand hos bønderne, som vanskeliggjorde kommissionens arbejde.
Kort efter at Nørre herred var undersøgt i 1720, fremkom kommissionen
med et resultat, som blev godkendt af
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kongen: Al udmark, såvel Højlyng som
strandrnarker og sognernarker, tilhørte
kongen. Der skulle svares afgift af indtaget jord. Husmænd skulle tage fæstebreve hos kongen og ikke hos bønderne. Al
indtagelse skulle godkendes. Samtidig
satte kongen alle skøder, udstedt af tidligere embedsmænd, ud af kraft, og der
udarbejdedes en jordebog over indtaget
udmark.
Dette blev bønderne for meget. De
indstævnede kommissionen for herredstinget og sendte en repræsentant over til
kongen for at klage. Urolighederne fortsatte, og kommissionen afløstes i 1723
af en ny, som modererede afgifterne.
Mange trodsede dog fortsat forbudet
mod indtagelse af udmarksjorden. En
tredie kommission undersøgte nu dette
og fandt, at 375 personer i tiden fra 1729
til 1739 havde indtaget i alt 122 tdr. land
sædsjord og 86 tdr. land kløvgang. Herfor idømtes bøder på i alt 89 rigsdaler,
og for at lette presset på udmarksjordene
blev der givet tilladelse til en årlig udvandring fra øen på 50-100 unge
mennesker.
I 1740'rne vendte bøndernes holdning
sig. Kvægpesten, som hærgede det øvrige land, men som bornholmerne undgik, medførte gode priser på kvæg, og
der blev brug for større græsningsarealer. Senere slækkede rente kammeret på
forbudet mod indtagelse af udmarksjord
og ønskede snarere en opdyrkning. Men
denne gang protesterede bønderne, som
nu så deres græsningsarealer truet.
Der faldt mere ro over udmarkssagen
i århundredets sidste årtier, og der kom
forslag om deling af udmarken mellem
konge, bønder og udbyggere, samt om
udskiftning af arealerne. Selve udskiftningen blev dog først igangsat i det følgende århundrede.
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Den store gårdauktion
Den enevældige konge Christian 6.
brugte store summer til byggeriet af sine
slotte på Sjælland. Det blev derfor i 1743
foreslået, at kongen for at skaffe midler
solgte alle sine ejendomme på Bornholm. Kongen bifaldt forslaget og sendte
en »placat« den 21. dec. 1743, hvori det
blev meddelt, at han ville sælge alle sine
ejendomme ved en offentlig auktion,
som skulle starte 13. april 1744 på Bornholms amtsstue. 221 gårde samt enkelte
huse og jordstykker, i alt 234 ejendomme, blev udbudt til salg. Af gårdene var
66 selvejergårde og 151 vornedgårde, og
dertil kom proprietærgårdene: Lensgård
i 0sterlars, Kannikegård i Aaker, Simblegård i Klemensker og Slotsvangegården i Olsker.
Auktionen varede i flere dage og var
en stor begivenhed med mange fremmødte - deriblandt spekulanter, især byboere, som overbød gårdenes beboere,
d.v.s. vornedbøndernes bud. Det var
imidlertid regeringens hensigt, at vornedbønderne forblev på gårdene som
fremtidige ejere, såfremt de ønskede det.
41 bud blev derfor underkendt, og de
fleste· gårde tilfaldt de tidligere fæstere.
Amtmand Urne, som var bønderne en
god mand, havde en stor del af æren
herfor.
Auktionen indbragte kongen 37.230
rigsdaler, hvilket kun var et lille tilskud
til hans slotsbyggeri. Alene Christiansborg kostede tæt ved 3 millioner rigsdaler.
Denne auktion var skelsættende for de
bornholmske bønder. Alle var nu frie og
ejede selv deres gårde, til forskel fra befolkningen i store dele af det øvrige
land, hvor næsten alle var stavnsbundne
og drev hoveri på herregårdene. Betegnelsen »vornedgård« blev siden hængen-

de ved 214 af øens 941 gårde, men beboerne her var dog lige så meget selvejere
som bønderne på de 727 selvejergårde.
Bøndernes indtægter

Den store nordiske krig 1709-21 medførte højere priser på korn og landbrugsprodukter. Dette kan have været en
medvirkende årsag til den øgede opdyrkning af udmarksjorden.
På grund af kvægpesten, som rasede i
Europa i 1740'rne og i 1745-52 i Danmark, hvor 300-400.000 stykker kvæg
døde, blev der i samme periode eksporteret over 6.500 stykker kvæg fra Bornholm, som undgik pesten. Eksporten
indbragte 70.000 rigsdaler, hvilket til
sammenligning var ca. det dobbelte af
det beløb, som kronen fik for sine ejendomme ved salget i 1744. Under syvårskrigen 1756-63 kom der atter et opsving i hesteeksporten til Prøjsen. Foruden heste og kvæg udførtes saltet kød,
især lammekød, og tillige en del korn,
hvoraf havren udgjorde størsteparten.
Årene 1783-85 bragte misvækst på
grund af tørke og strenge vintre. Det

medførte mad- og pengemangel, hvilket
fik kongen til at forbyde al eksport og
brændevinsfremstilling; det sidste for at
hindre, at brødkornet skulle blive til de
berusende dråber. Forbudet blev dog
hurtigt ophævet med kraftig opbakning
af næsten alle øens præster. De var nemlig dengang driftige landmænd og manglede derfor ikke argumenter for genoptagelse af eksporten og frem for alt
brændevinsfremstillingen.
Hammershus nedlægges

Allerede i 1684, da fæstningen Christiansø blev grundlagt, hentede man hertil
byggematerialer fra Hammershus. Magas in bygnin gens og andre forfaldne huses mure blev nedbrudt for at skaffe
mursten.
Hammershus blev endeligt nedlagt i
1743. Bønderne havde da i ca. 500 år
ydet arbejde og kørsel til byggearbejder
på slottet, først til bispen, siden til lybækkerne og til kongen.
Bønderne kørte påny til Hammershus, men nu for at hente mursten, slotssten, som de blev kaldt, fortrinsvis til de-

Fig. 8. Hammershus set fra øst. Foto: P. Hjorth.
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res skorstenspiber. Hammershus lå således i mange år hen som »stenbrud« under opsyn af kommandantens mand,
kaldet »majoren«, som lidt lemfældigt,
og ind imellem til egen fordel, holdt
kontrol med bortkørslen af mursten.
I 1814 blev nedbrydningen standset,
og ruinen blev fredlyst 1822 som et minde om de dramatiske begivenheder under bisper, konger samt lybske og svenske lensmænd, og ikke mindst som et
minde om det sted, hvor bønderne skulle erlægge landgilde og pligtarbejde.

1800- og 1900-årene
Landboreformernes tid
I størstedelen af Danmark var man i
slutningen af 1700-tallet i fuld gang med
udskiftningen af landsbyfællesskabets
jorder. Samtidig var bøndernes stavnsbånd blevet ophævet i 1788. På Bornholm var der ingen landsbyer, og der
havde aldrig været noget stavnsbånd.
Bønderne havde i århundreder været
frie, og de var et halvt århundrede tidligere alle blevet selvejere. Men som i det
øvrige land lå deres jordlodder spredt og
trængte til en regulering og samling ved
en udskiftning. Denne udskiftning kom
også i gang på Bornholm, og i løbet af
1800-tallet skete der i korte åremål radikale ændringer, som næppe er set før eller siden.
Siden middelalderen og frem til 1800
var landbrugets drift, jordens fordeling
samt landskabets udseende stort set
uændret. I de følgende 50 år skete der så
store forandringer, at de ved midten af
1800-tallet virkelig kunne mærkes.

Udskiftning og udstykning
En kommission havde i 1784 foreslået,
at udmarkerne blev delt og udstykket og
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indmarkerne udskiftet, d.v.s. sammenlægning af jordlodder ved mageskifte.
1781 var udskiftningen startet i resten af
landet, men først i 1816 tog 12landmålere fat på Bornholm under ledelse af landinspektør Henning Pedersen. Det var
langtfra alle bønder, som ønskede deres
spredte lodder udskiftet til et samlet areal omkring gården, dels af frygt for, at
de ville få ringere jord, og dels af almindelig konservatisme. I 1819 besluttede
man, som førsøg, at gennemføre en udskiftning i Poulsker, og den blev efter
vanskelige forhandlinger afsluttet i 1825.
Arbejdet lå herefter stille i nogle år,
indtil en kongelig resolution i 1832 bestemte, at udskiftningen af såvel indmark som udmark skulle gennemføres.
Udskiftningen af bøndernes jordlodder
var afsluttet omkring 1840. I 1842 begyndte man at fordele udmarkens jorder
mellem kongen og øens beboere. Fordelingen var fuldført i 1848, og herefter
skulle hvert sogn udstykke sin egen udmarksdel mellem sognets beboere. Der
var ikke angivet nøjere retningslinier for
denne udstykning, og hartkornsejerne,
det vil sige bønderne, gik i de fleste sogne i gang med at dele udmarksjorden.
Husmændene var selvsagt meget utilfredse med denne fordeling, idet de mente, at også de havde hævd på græsningsarealerne. De klagede og fik medhold
ved en højesteretsdom i 1862, men først
fire år senere, i 1866, forelå en lov om
jordens fordeling.
En kommission fik i løbet af efteråret
1866 ordnet jordfordelingen i samtlige
sogne. I retningslinierne fremgik bl.a.,
hvem man anså for gårdmænd og hvem
for husmænd. Gårdmænd var de, der
var ejere eller brugere af proprietærgårde, bøndergårde med gårdnummer,
præste- og degnegårde samt parceller fra

Fig. 9. Udsnit af udskiftningskort for Pedersker sogn. Kortet er målt i 1816, tegnet 1833, og jorder·
ne blev udskiftede i 1835 og 1843. På kortet ses de nye, lige skellinier, der skærer sig hen over
de gamle lodder, som med forskellige ejere lå spredt mellem hinanden.

gårde med over 1 td. hartkorn. Husmænd var alle andre, som havde fast bolig og ildsted i sognet.
Jordfordelingen blev løst forskelligt
fra sogn til sogn. I Rø og Olsker fik husmændene ingen jord, men i stedet en kapital, svarende til en tredie del af udmarkens værdi. I begge sogne fik husmændene ret til at købe skov, men gjorde det
ikke. I Pedersker og Poulsker blev hele
udmarksarealet udlagt til skov.
I andre sogne ordnede man jordfordelingen ved at henlægge en del arealer til
skov og en anden del til udlejning på
ubegrænset tid, de såkaldte arvefæstelodder. Desuden var der i flere tilfælde gårdmænd, som købte lodder, som lå op til
deres jorder.
Med denne endelige fordeling af jorden imellem stat, bønder og husmænd
var mange århundreders fællesskab i
græsningsarealer ophørt, og samtidig var

mange års stridigheder løst. Fra nu af
skiftede landskabet for alvor karakter.
Plantager skød op, og et stort antal husmandssteder blev bygget. Lyngarealer
blev opdyrket, og marker renset for
sten. Fra omkring 1860 til 1890 øgedes
agerjorden med 25 %, svarende til 14,5
% af hele øens areal.
Det var frem for alt husmændene, som
var pionerer; den bedst kendte er vel
Hans Christian Kofoed, »Graneli« i
Aker. Han opdyrkede og tilplantede
egne arealer med skov og var samtidig
drivkraften bag tilplantningen af andre
store lyngarealer.
I årene fra 1907 og frem til 1930'rne
blev 33 større gårde udstykket til de såkaldte statshusmands brug. Husmændene fik billige statslån til etableringen, og
opkøb og udstykningen blev formidlet
af en udstykningsforening, som fik oprettet 144 nye brug på 6-15 tdr. land.
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Skovene
Såvel kongens som de private skove var
meget for huggede omkring 1800. Med
fredskovforordningen af 1805, der gjaldt
for hele Danmark, forsøgte man at beskytte skovene. Herefter skulle al skov
hegnes og fredes, og der måtte ikke være
løsgående kreaturer i skovene; dog var
svin tilladt. På Bornholm var det i øvrigt
ikke så almindeligt at have svin i skovene, fordi der her ikke fandtes bøgetræer,
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Fig. 10. Almindingens udvikling. Vildtbanestenene afgrænser det ældste areal, som var forbeholdt kongen til jagt og hugst. Almindingen
var i 1788 målt til ca. 600 ha, men skovarealet
dækkede kun ca. 165 ha med hovedsagelig eg,
avnbøg og krat. 1800 ansatte kongen en »holzførster« Hans Rømer, som skulle indhegne ALmindingen og tilplante arealet med træer. 1809
stod det ca. 8 km lange stengærde færdigt omkring et areal på 765 ha. Rømer anlagde også
veje mod de fire herreder og byggede ved gærdet
fire ledvogterhuse. 1827 var hele arealet indenfor gærdet tilplantet med hovesagelig nåletræer, som da var helt nyt for Bornholm. Rømer
døde 1836. Hans efterfølger Carl Fasting anlagde i årene omkring 1850 det nye, ca. 20 km lange gærde. Dette indhegnede areal, kaldet østre
og vestre anlæg, beholdt staten til skovplantning ved udstykningen af Højlyngen i
1840'erne. Almindingen fik da sin nuværende
størrelse på 2410 ha.
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hvis frugter, bog, var svinenes hovedernæring i skovene.
Fredskovforordningen vakte selvsagt
modstand hos de private skovejere og
det var da også kun få steder, den blev
overholdt.
Det var ikke kun bønderne, der gjorde
indhug i skovens træbestand. T eglværker, pottemagere, skibsbyggere, brændevinsbrænderier, byboere og Christiansøs folk var alle forbrugere af gavntræ og
brænde.
Allerede fem år før fredskovforordningen havde man ansat en »holtzførster«, skovrider Hans Rømer, til at indgærde og beplante Almindingen. Rømer
gik i gang med iver og arbejdede utrætteligt til sin død i 1836. Trods modstand
fra vrede bønder, der så deres græsningsarealer reduceret, og trods svigtende
økonomi i en svær tid for landet fuldførte Rømer sit arbejde.
Almindingen blev senere udvidet med
de såkaldte »indlæg«, d.v.s. udmarksarealer, som blev udlagt til skov i forbindelse med udmarkens udstykning i midten
af 1800-årene. Se kort bagest i bogen.
En anden væsentlig opgave var beplantning af strandmarkerne på Sydbornholm samt mellem Rønne og Hasle
for her at dæmpe sandflugten, som i flere hundrede år havde generet bønderne.
Beplantningen af arealerne mellem
Rønne og Hasle påbegyndtes i 1820 under sandflugtskommissær Peder Jespersens ledelse. Også han mødte modstand
fra bønderne, men i 1836 havde han fået
tilplantet et areal, som næsten svarer til
det nuværende. Strandrnarken på Sydbornholm forsøgte man at beplante i
1829, men først i 1860 kom det i gang.
Med Rømers og Jespersens tilplantninger indførtes træarter, som ikke tidligere
eller kun i ringe mængde fandtes på øen.

Fig. 11. Den middelalderlige hjulplov, som i en rekonstruktion ses i funktion øverst, blev brugt
helt op i 1800-tallet. Hjulploven blev afløst af den lettere svingplov, som ses nederst. Svingploven
dukkede op på Bornholm i slutningen af 1820'erne. Hjulploven krævede meget mandskab, idet
der alt efter antal heste krævedes een eller flere førere samt een til at styre ploven. Svingploven
krævede kun een mand. Foto: BM, 1976 og Kaare Rasmussen, 1980.

Det var især gran, fyr og lærk, der som
skovtræer var helt nye for bornholmerne, og bøgen fandtes tidligere kun ganske få steder.
Landbrugets udvikling
En væsentlig faktor i udviklingen var
dannelsen af Bornholms Efterslægtsselskab i 1805. Selskabet virkede med oplysning, pløjestævner m.m. stimulerende på landbrugets udvikling. Efterslægtsselskabet blev i 1856 sammensmeltet
med den i 1852 dannede Bornholms
landøkonomiske Forening, som stadig
virker til støtte og fremme for landbru-

get på Bornholm. Betragter man 1805
som denne forenings stiftelsesår, er den
landets ældste landboforening. De samvirkende bornholmske Husmandsforeninger dannedes først i 1903.
U dskiftningen og samlingen af landbrugsjorden fremmede i høj grad udviklingen i landbruget. I løbet af 1800-årene
kom nye afgrøder og avlsmetoder til,
fulgt op af forbedrede redskaber. Først
og fremmest den mere effektive svingplov, som erstattede den gamle tunge
hjulplov. De første svingplove var i brug
på Sydbornholm omkring 1827.
Senere fulgte andre nye redskaber som
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svenskharven. I 1850'erne kom hakkelsesog tærskemaskiner, trukket af hestegange.
I 1870' erne så man de første høstmaskiner, og i 1890'erne kom selvbindere. Endelig dukkede dampkraften op i landbruget i 1880'erne, hvor den især blev udnyttet til tærskeværkerne. Senere kom
så petroleumsmotorer , elmotorer og
traktorer.
Forædling af landbrugsprodukterne
var også i udvikling. Man forsøgte i

1860'erne at forbedre mælkens behandling, først på de enkelte gårde, senere
ved private mejerier på de større gårde,
og endelig kom i 1886 det første andelsmejeri, Dybdal i 0sterlars. Andelssvineslagteriet i Rønne kom i 1891.
Denne udvikling satte sit præg på gårdenes bygninger. De blev ombygget og
udvidet i takt med mekanisering og
driftsomlægning. Nye byggematerialer,
først mursten, senere beton samt tag-

Fig. 12. Opretstående hestegang. De første hestegange kom i brug i midten af 1800-tallet. De var
den første afløsningfor håndkraften ved fortrinsvis tærskning og skæring af hakkelse. Hestegangene kunne også være nedliggende d.v.s. med drev og aksel liggende i jorden. Een eller to heste blev
spændt for åsen og gik så i drægtigt tempo rundt og rundt, ofte drevet af en dreng. Oftest stod
hestegangene udendørs, men der er også bygget mange korte men brede tværlænger til hestegange.
Endnu omkring sidste verdenskrig var der flere hestegange i funktion, som denne på Sjælegård
i 0stermarie. Foto: P. Michelsen, 1944.
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Fig. 13. Tærskning med dampkraft. De første dampmaskiner kom i brug på Bornholm i 1880'erne,
og det var en langt mere effektiv drivkraft end hestegangene. Dampmaskinerne flyttede for det
meste rundt fra gård til gård, hvor tærskningen da blev overstået på nogle dage. Der oprettedes
på den tid flere tærskeselskaber med fælles maskiner. Som billedet illustrerer, var dampmaskinerne
ikke ufarlige, både hvad brand- og personskade angik. Foto: Kjøller, o. 1900.

spån, tagpap, cementtagsten og plader,
afløste langsomt lerklining, bindingsværk og stråtage.
I de første årtier af vort århundrede
skete endnu en ændring af landskab og
bebyggelse. Mange gårde udstykkedes til
husmandsbrug. Jernbanerne blev anlagt,
og dermed opstod stationsbyerne som
små servicecentre med deres andelsmejerier, brugsforeninger samt små håndværksvirksomheder og forretninger.
I løbet af små hundrede år har landska-

bet og bebyggelsen således ændret sig til
stort set den form, vi kender i dag.
I 1800-tallet og begyndelsen af 1900tallet blev jorden fordelt på flere hænder
og mere intensivt udnyttet. En familie
kunne da leve af ca. 10 tdr. land jord,
evt. suppleret af noget daglejerarbejde.
Siden er udviklingen nærmest gået den
anden vej. Jorden er igen blevet lagt
sammen ved køb eller forpagtning, og
mange gårdes bygninger står i dag
tomme.
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Fig. 14. Sellesborg, 5. vornedegård i Nylars omkring 1955. Gården viser et typisk firlænget anlæg.
Den danner et fint sluttet hele med stengærde omkring den smukke have og videre langs marken
forbi den bagvedliggende dam. På gårdspladsen ligger den lille, fritliggende »gårdkone«, og i det
fjerneste hjørne står en hestegang. Tæt op til gårdens jord ligger stationsbyen Nylars med een af
de gamle rundkirker. Denne lå oprindelig alene uden bydanneIse; en sådan opstod først omkring
århundredskiftet i forbindelse med jernbanen. I det vidtstrakte landskab hæver Almindingen sig
i baggrunden. Det ret flade landskab er typisk for Sydbornholm til forskel fra det mere kuperede
Nord· og 0stbornholm. Foto: Sylvest luftfoto.
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Byggeskik
indledning og tiden frem til 1600

Indledning
Vort kendskab til den bornholmske
byggeskik på landet er blevet udvidet
ved de senere års undersøgelser. Vi er
derfor i dag i stand til at beskrive byggeskikken fra omkring 1600 og frem til
1900. Herefter byggede man på Bornholm huse og gårde som i resten af landet.
Vi har nu fået rede på den langsomme
udvikling af stuehusets indretning, som
førte frem til den form, man normalt beskriver som et typisk bornholmsk stuehus. Ligeledes har vi fået rede på, hvorledes dette »typiske" stuehus ændrede sig,
blev mere varieret og anonymt.
Man har på Bornholm bygget usædvanlig længe i bindingsværk. Så sent som
omkring århundredskiftet blev der opført udlænger og husmandssteder i en
enkel konstruktion. Også disse sene
konstruktioner, som viser sig at være
særprægede i forhold til det øvrige land,
har vi fået bedre kendskab til.
Selvom man i 1800-tallet fortrinsvis
byggede i bindingsværk på Bornholm,
så blev der dog i stigende omfang bygget
grundmurede stuehuse. Vort kendskab
til disse er ikke så omfattende, men de
vil dog blive omtalt ligesom de sene
kampestensudlænger, der ses mange steder, især på Syd- og 0stbornholm.
Byggeskikkens forudsætninger

Byggeskikken var betinget af mange for-

skellige forhold. Væsentlige for konstruktionerne var de tilgængelige bygge·
materialer, det være sig lokale som importerede. I denne sammenhæng var
økonomien vigtig, fordi den afgjorde, i
hvor stort omfang der blev benyttet importerede og »forædlede« materialer som
mursten, tagsten, ovnkakler eller jernovne. Sten, træ, ler og halm kunne for
en stor del hentes på bøndernes egen
jord, og lokale naturforhold kunne da
også være medvirkende til, at byggeskikken var forskellig fra egn til egn.
Bygningernes placering, udformning
og indretning kunne være betinget af
terrænforhold, solretning samt vind og
vejr. For eksempel var stuehusene placeret øst-vest for at få sol og varme i stuerne og samtidig var de lange facader ikke
så udsatte for regn og blæst, som hyppigst kom fra øst eller vest. Hvor det var
muligt, blev gårdene tillige lagt på skrånende terræn, så der blev god afvanding
af gårdspladsen.
Foruden disse og andre fundamentale
forudsætninger var »traditionen« en vigtig faktor. Den kunne f.eks. forsinke og
hæmme en udvikling, ligesom modebe·
tingede påvirkninger modsat kunne ændre og præge bygningernes udsmykning
og møblering. Naturligvis slog nyhederne først igennem hos de økonomisk
bedst stillede. Visse steder i landet kunne
en central, d.v.s. en fra landets øverste
myndighed styret påvirkning præge
byggeskikken. Dette synes dog kun i
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ringe grad at have haft betydning for
Bornholm.
Den bornholmske byggeskik har mange lighedspunkter med andre egnes, især
Skånes. Som helhed har landene omkring østersøen mange fælles træk, som
uden tvivl er præget af det tidligt udviklede nordtyske bindingsværk.

Oldtiden og tidlig
middelalder
De første spor af hustomter er fra yngre
stenalder omkring 1000 år efter, at landbruget tog sin begyndelse på Bornholm.
Hustomterne er fundet i Grødby i Aker,
men sporene er dog så sparsomme, at
man ikke kan sige noget sikkert om
hustypen.
Først knap 3000 år senere, fra tiden
omkring Kristi fødsel, kendes klare hus-
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Fig. 15. Øverst et hus fra tiden omkring Kristi
fødsel og midterst et vikingetidshus, begge fundet i Grødby. Nederst et hus fra tidlig middelalder, fundet ved Krusegård i Poulsker. Pilene
angiver indgange, og de skraverede felter er ildsteder. Se Fra Bornholms Museum 1980, 1982
og 1974.
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planer, der ses som aftegninger af stolpeJ
og suler i undergrunden. I Grødby ej
der fundet en større, samlet bebyggels<
fra denne tid, muligvis en form fOl
landsby. Husene, der er 1S-20 meter lan·
ge, er bygget med højremskonstruktion
dvs. med to rækker indvendige tagbæ·
rende stolper, væggene antagelig risflettede og lerklinede. Bolig og stald var under samme tag, og der har tillige været
mindre udhuse. Højremshuset holdt sig
gennem hele oldtiden, og der er efterhånden udgravet en del hustomter af
denne type, bl.a. ved Dalshøj i Ibsker og
Krusegård i Poulsker, sidstnævnte fra tiden omkring 400 e.Kr. Ved Sorte Muld i
Ibsker er undersøgt et par huse fra
500-tallet, det ene muligvis et vinkelhus.
På den flere gange omtalte plads ved
Grødbyer fundet adskillige langhuse fra
vikingetid (800-1000 e.Kr.) på op til 40
m's længde med buede langvægge, støttet udvendig af skråstivere. Også disse
huse var højremshuse ligesom et par omtrent samtidige eller lidt yngre tomter
ved Gadegård i Pouls ker. Ved Krusegård
blev der tillige fundet et 12 m langt og
4 m bredt hus fra 1200-tallet, der på mange punkter minder mere om de middelalderhuse, der kendes fra andre egne af
landet.

Senmiddelalderen
- lS00-tallet
Efter 1200-tallet er der et tomrum på
små 300 år i vor viden om husenes udseende frem til de fund, som blev gjort på
Damaskegård i Østerlars. Under stuehuset, som blev flyttet til Frilandsmuseet i
Lyngby, fandt man ved en efterfølgende
udgravning fire bebyggelseslag, hvoraf
det ældste dateredes til 1S00-tallet. Dette
hus viste, at man i den forløbne tid fra

den tidlige middelalder havde ændret
byggeteknik fra den omtalte højre mskonstruktion til bindingsværk. Nøjagtig
hvordan bindingsværket har set ud,
kunne ikke konstateres. Fundene tydede
dog på, at den ca. 5,5 meter brede bygning har været opført af egebindingsværk med fodtømmer på en sokkel af
kløvede kampesten. Tavlene i tømmerskelettet har været lerklinede og taget
uden tvivl halmtækket. En sådan byggemåde svarer i øvrigt til, hvad der på samme tid var udbredt i det øvrige Danmark
og Skåne.
Af Damaskegårds stuehus fra 1500tallet var kun bevaret ca. 5 fag af den vestre del af bygningen, og den fulde læng-

de kunne ikke bestemmes. De udgravede rums funktioner var vanskelige at bestemme, men fund af glaserede ovnkakler tyder på, at stuen har været ganske
pænt udstyret.
Ved flere andre gårde er der fundet
rigt dekorerede kakler fra 1500-1600 årene. Perioden svarer da også til overgangen mellem middelalder og renæssance,
hvor lybækkerne havde Bornholm i
pant, og hvor der uden tvivl er hentet
både varer og inspiration fra Nordtyskland. Renæssancen er desuden en tid,
hvor bohavet var rigt dekoreret med udskæringer og farver, som sikkert også
har været at finde på mange velstillede
gårde.

Fig. 16. Damaskegård. Det ældste stuehus fra 1500·tallet. Mål: 1:250. Den store ovn kan have væ·
ret brugt til bageovn og opvarmning. Tegning: Frode Kirk, Nationalmuseets Arbejdsmark 1982,
se også 1977.
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Byggeskik
- gårdenes form og grundplaner 1600-1900
Tiden 1600-1750
Alment

Fra midten af 1600-tallet frem til sidste
halvdel af 1100-tallet bygger vor viden
hovedsagelig på optegnelser i tingbøgerne, hvor en del gårde er beskrevet og
vurderet, samt oplysninger i skifteprotokoller, hvor indbo, redskaber og besætningen af dyr er vurderet. På dette
grundlag får vi god besked om gårdenes
størrelse, indretning og brug, og selvom
det er sparsomt, er der også byggetekniske oplysninger fra den tid.
Gårdene havde meget forskellig størrelse og form. De bestod lige så ofte af
tre som af fire længer; een- og tolængede
gårde var heller ikke ualmindelige. Længerne var sjældent sammenbyggede. De
havde som regel lerklinet bindingsværk
med halm- eller lyngtage, og gavltrekanterne var lukkede med risfletning, lerklining eller brædder.
Stuehusenes indretning

Det var karakteristisk, at de tidlige stuehuse foruden boligen også havde nogle
fag stald eller lade, og at rummene indbyrdes ikke var placeret efter et så fast
mønster, som de senere blev i 1100-tallet.
Tre rum var dog altid sammenhængende, nemlig stuen, stegerset, d.v.s.
bryggers og køkken, samt krobhuset,
d.v.s. senge- og spisekamre. Stuen lå altid
i midten af disse tre rum, som tillige hav36

de indbyrdes forbindelse med døre. A
dre rum havde tit kun en udvendig d"
og man kunne således ikke dengang
fra den ene ende af stuehuset til den a
den, men måtte udenom.
Stuen var det eneste opvarmede opho1c

rum. Den var gerne på tre fag, sjældne
på to eller fire fag, og optog hele huse
bredde. I stuen var vinduerne placeret
sydsiden, ofte i samtlige fag. Dog sad d,
altid et vindue i nordvæggen. Stuehus
lå fortrinsvis som den nordre længe (
fik således solsiden mod gårdspladsel
Var stuehuset den søndre længe, vend!
vinduerne mod haven, men mindst I
vindue sad da i væggen imod gården.
Stuen havde bræddeloft og sandsynIii
vis lergulv. Bræddegulve nævnes ku
over kældrene. Opvarmningen kom ft
en muret, lukket ovn med indfyring ft
et ildsted i stegerset eller forstuen. Ku
sjældent nævnes de dyrere jernbilæggel
ovne, som blev almindelige først
1100-tallet.
Stuen var det daglige opholdsrurr
hvor man spiste og sov. Det var dog ikk
det eneste sovested, da børn og tjenestf
folk sov mange andre steder i huset.
Langbord og bænke var placeret lang
vinduesvæggen og en tværvæg, son
kunne være beklædt med paneler. Ogs;
langs andre vægge kunne der være bæn
ke, og til stuens øvrige møblement hørt,
stole, skabe, kister og sengesteder
Blandt det kostbare indbo var især teks
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Fig. 17. Stuehusplaner 1600-1750. Oversigten viser fire planer, som synes at være de almindeligste
typer. Den ældste form er den øverste uden forstue. Nederst den seneste type med herberg ved en
gavl. Se i øvrigt fig- 21 og 26.
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A
Fig. 18. Kakkelovne. Rekonstruktion af mu
de bilæggerovne fra 1500- og 1600-årene. A
opbygget af pottekakler. Det viste rækva
med bænke kendes fra Tyskland, og der k
måske have været lignende her på Bornhol
Der nævnes flere steder i arkivalierne et rtl
værk om ovnen i 1600·tallets gårde. B er
lidt mere fornem ovn af rumpekakler.
Fig. 19. Ovnkakler. Til venstre en grønglase
rumpekakkel (28 x 17,5 cm)fra 1500-tallet,fi
det ved St. Dammegård i Klemensker. Til hø.
en pottekakkel (13 x 13 cm) med klar blyglasl
fundet i Damaskegårds ældste stuehus )
1500-tallet. Se Bornholmske Samlinger 197e

tilerne, såsom vævede bænke hynder på
op til flere meters længde i mange farver. Mange skifter fortæller om stor rigdom, dog ikke hos alle bønder.
Stegerset eller stegerhuset, som det også
hed, har i sin ældste form været et kombineret køkken og bryggers med madlavningsildsted, hvorfra der også kunne være indfyring til stuens ovn. Derudover
var der ildsted til bageovn samt til maltkølle, som blev brugt til tørring af malt
til ølbrygningen.
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Skorstenen nævnes ikke altid og k,
meget vel have manglet. Ildstederne v
da i stedet overdækket med et gnist/al
af rafter med et lerlag. Røgen trak l
gennem åbne døre, under taget og i ga
lene. Det har været brandfarligt, og mG
foretrak skorstenene. Skorstensildst
derne var fra gulvet op til bjælken
bygget i natursten, og skorstenen videl
op til tagryggen af rå ubrændte lerstel
og endelig piben over taget af brænd
mursten eller natursten. De ældste st
gerhuse, bryggerser, var ret store, op t

fem fag, hvilket svarer til ca. 40 m 2 • Stegerset havde sjældent vinduer, men halvdøre til både gård og have. Bageovn og
maltkølle kunne somme tider være placeret i en tværlænge mod haven, og i få
tilfælde nævnes også fritliggende bage·
huse.

I slutningen af 1600-tallet og op i
1100-tallet blev det almindeligt at opdele
stegerset i forstue, køkken og bryggers.
Forstuen havde da et afdelt ildsted med
indfyring til stuens ovn.
Krobhuset var ligesom stegerset placeret

ved siden af stuen. Det kunne være på et
eller oftere to fag, som yderligere kunne
være opdelt i et eller flere små kamre.
Selve krobhuset var et sengekammer, og
de små kamre var som regel spisekamre.
Disse lå altid mod nord og havde gerne
låsfaste døre; madforrådet var kostbart
og livsvigtigt og lå her sikkert bag lås og
slå.
Der var for det meste bræddeloft over
krobhuset, som foruden døren til stuen
også kunne have en udvendig dør.

Fig. 20. Loftshus, rekonstruktion. Der kendes
ingen bevarede loftshuse, men den viste kon·
struktion er sandsynlig i 16·1700 årene.

Krobhuset var altid forsynet med senge, og der kunne også være madskabe,
hvor der ikke var afdelt spisekammer.
Grunden til benævnelsen krobhus eller
krubbehus er ikke fuldt klarlagt, men
ordet er formentlig afledt af »krybbe«
som udtryk for en seng. Ordet ses meget
sjældent brugt efter 1800, men man har
dog i folkemunde stødt på det omkring
1900, og da netop som betegnelse for
senge kammer.
De tre omtalte rum: stue, stegers og
krobhus var stuehusets faste kerne, som,
afhængig af gårdens størrelse, var suppleret med andre rum til madforråd, gæstebud og selskabelighed samt aftægtsfolk.
Herbergshuset . loftet. Det fornemmeste
rum var herbergshuset, der svarer til det,

der i dag kaldes salen. Herbergshuset var
hyppigt to fag stort, sjældnere tre fag.
Det var forsynet med bræddeloft, og der
var vinduer samt en låsfast dør mod gården. Det var tydeligt et fornemt rum,
som kunne være pyntet med bemalede
vægge og loft. Herberget var udstyret
med senge og kister, og tit også skabe,
borde og bænke. Sengene kunne være
himmelsenge med billedskærerarbejde,
fyldt med kostbare dyner, og i kisterne
ligeledes dyre tekstiler.
Fra andre egne af Danmark og fra Skåne kendes også herberget, hvor det har
haft den samme funktion som magasin
for tekstiler og som logi for fremmede.
Måske har embedsmændene og deres
skrivere logeret her. Bønderne var nemlig påtvunget »gæsteri«, når der var ting
og skatteindskrivning.
I 1600-tallets gårde lå herbergshuset ikke altid ved en gavl, sædvanligvis var det
placeret ved krobhuset, men det kunne
også ligge andre steder i stuehuset, og
endda i en udlænge.
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Et mindre antal herbergshuse var forsynet med kælder, men da kaldtes rummet altid for loftet eller loftshuset. Ved
flere loftshuse omtales også en loftsvale,
for eksempel »til loftet ." en låsfast dør
med loftsvale over«. Dette kan tydes
som en udvendig og måske overdækket
svalegang, hvortil der førte en udvendig
trætrappe. Det bekræftes af nogle notater af amtmand Urne fra midten af
1700-årene. Han skrev, at sådanne høje
»trappehuse« eller sale fandtes på mange
af de fornemme gårde og kaldtes »loftet«. Sandsynligvis har loftet været højere end resten af stuehuset.
På »tijlled«, d.v.s. tagrummet over herbergshuset eller loftshuset, lå det aftærskede korn, og i kælderen opbevarede
man saltede sild, kød og øl. I et par tilfælde er der i kælderen nævnt en seng.
Sådanne forråds. og gæstehuse er et
gammelt træk fra middelalderen, hvor
de var almindelige mange steder i Nordeuropa. De var da ofte fritliggende »loftboder«, og det er tænkeligt, at der i middelalderen også har været sådanne på
Bornholm, men det ved vi meget lidt
om. Fra 1600-tallet kendes kun et par
eksempler på fritliggende herbergshuse.
Disse må iøvrigt ikke forveksles med de
bornholmske gårdkoner, som senere vil
blive omtalt.
Den høje salsgavl på den kraftige kældermur, som overalt ses på de bornholmske stuehuse, er et særkende, som
af mange er blevet tolket som et middelalderligt træk. Det er imidlertid en
kendsgerning, at det først er i løbet af
1700-tallet, at denne bygningsform får
en større udbredelse, men de høje sokler
er uden tvivl inspireret af de få eksempler på høje loftshuse på de største gårde,
som fandtes i 1600-tallet og velsagtens
også længere tilbage i tiden.
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Lillestuen. På de større gårde kunne der
ved siden af stegerset, modsat stuen, lig.
ge en såkaldt lillestue, ofte på to fag. Den
havde loft og vinduer og var opvarmet.
Funktionen er lidt usikker, men det kan
have været en aftægtsbolig, og lillestuen
kunne da også være placeret i en udlænge.
Drengehuset. Karlekammeret, som på
bornholmsk kaldes »drajngehus« eller
»drajngekammers«, lå oftest i en udlænge, men forekommer også i stuelængen.
Drengehuset var et eller to fag stort med
loft og altid uopvarmet. Der kunne tillige være vinduer og en låsfast dør, og
rummet var selvsagt forsynet med senge.
Huggehuset, gårdens værksted, lå ligesom
drengehuset for det meste i en udlænge;
men var det placeret i stuehuset, var det
gerne i et eller to fag ved en gavl. Huggehuset havde loft og meget ofte en låsfast
dør. Skifteprotokollerne viser i øvrigt,
at gårdene var rigeligt forsynede med
skov- og tømmerværktøj.
Meelhuset. Dette rum, hvori der ofte stod
en kværn, var til maling og opbevaring
af mel og brød. Meelhuset lå op til stegerset og en sjælden gang i en udlænge.
Lyng- og tørvehuse. I det dengang træfattige land var brændslet for en stor part
lyng og tørv. Til dette havde man et rum
på et eller to fag ved stegerset eller i en
udlænge tæt ved stuelængen.
Ladehuse. Ordet »laa« betyder på bornholmsk stald, men i de skriftlige kilder
dækker ordet både lade og stald.
De laderum, som findes i de ældre
stuehuse, synes at være en tradition fra
oldtidens gårde.

Udlængerne

Frem mod sidste halvdel af 1700-tallet
får stuehusene en mere fast og ensartet
rumplacering, og ladehuse flytter ud i
udlængerne.

Desværre fortæller vurderingerne kun
lidt om udlængernes indretning. Der var
rum som lader, korn- og høgulve, loer,
fæhuse, stalde og porte. Desuden kunne
der være drengehus, huggehus, herberg,
meelhus, lyng- og tørvehus samt en lillestue; disse rum er beskrevet i afsnittet
om stuehuse.
U dlængerne har ofte været lange, men
næppe bredere end stuehusene på 5-5,5
meter.

Kælder. Som nævnt lå kældrene under
loftet ved en gavl, men kun på de større
gårde. I få tilfælde er der oplysninger om
kældre ved siden af stegerset midt i længen. Her er næppe tale om en dyb,
jordgravet kælder, idet ordet på den tid
også kunne ?etegne blot et oplagsrum.
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Fig. 21. Blemmegård, 24. selvejergård, i Nylars, 1739. Efter vurdering i tingbog. Stuehuset er typisk
i sin rumopdeling, se fig. 26. Det var ikke usædvanligt, at stuehusene var den søndre længe, ca.
en femtedel af de kendte gårde 1680·1750 havde således sydvendte stuehuse. Det ses på denne plan,
at vinduerne vendte mod syd, dog var der i stuen et vindue mod gården. Udlængernes brug er
godt oplyst i dette eksempel; vestre længes stalde har uden tvivl været til heste, mens der er to ko·
stalde (fæhuse) i hver sin længe. Der har efter datidens forhold været ret god skov til gården.

41

Gårdene i landskabet
Bøndergårdenes ydre har ikke adskilt sig
væsentligt fra gårdene i 1700- og 1800årene hvad angår bindingsværket og tagene. Den overvejende del af bygningerne har formentlig fulgt terrænet og ikke
været markante, som de bygninger, vi
kender i dag, med deres høje kampestensfodmure; kun de høje loftshuse har
markeret, hvor der lå store og velhavende gårde.

Tiden 1750-1900
Alment

De fleste gårde havde fire fritliggende
længer, som omsluttede gårdspladsen.
Stuelængen var oftest den nordre, men
der er også en del eksempler på, at den

lå mod syd. Stuelængen var aldrig sa
menbygget med udlængerne, og tidlil
re var det desuden mest almindeligt,
udlængerne havde frie gavle og lidt
stand til hinanden. Gårdene var ger
anlagt på skrånende terræn, og det "
derfor vanskeligt at sammenbygge la:
gerne. Mange steder er udlængerne d
senere blevet bygget sammen i forbi
delse med en udvidelse.
Der var ikke noget fast mønster fe
hvordan stalde, loer og andre rum U
forhold til hinanden, men man havl
dog nogle traditioner og principper, ~
tinget af praktiske forhold. Gårdens pl
cering i forhold til vej og marker sar
terrænets hældning var først og frer
mest afgørende.
Stuehusets bryggersdel blev placer

Fig. 22. Krogegård, 44. slg. i Østerlars. En lille, selvforsynende enhed med en beskyttet gårdspla,
og små udhuse, haver, dam, brændeplads m.v. omkrandset af gærder og træer ud mod markerni
Foto: Sylvest luftfoto, 1946.
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højest på terrænet, således at salen, i den
modsatte ende af huset, kunne hæves
over en kælder. Det betød, at kælderen
ikke skulle graves så langt ned, og at stuerne blev hævet lidt over terrænhøjde, så
de ikke blev fugtige. Til gengæld måtte
man bygge en høj og kraftig fodmur,
som netop er så karakteristisk for de
bornholmske stuehuse. Denne placering
medførte, at Vestlandets stuehuse fik en
vestvendt sal mod havet og Østlandets
en østvendt sal, ligeledes mod havet.
Indkørselsporten fra alfarvej blev gerne placeret i en af sidelængerne til stuelængen, enten i et bredt gavlfag op til
stuehuset eller et par fag længere inde.

Stuehusenes udvikling
Stuehusenes grundplaner, det vil sige deres ruminddeling, antog i løbet af
1700-tallets anden halvdel en mere ensartet form. Man byggede efter et så fast
mønster, at der kan tales om et typehus.
Helt frem til midten af 1800-tallet bibeholdt man denne efterhånden traditionelle indretning, og det er den, der overalt beskrives som det typiske, bornholmske stuehus.
Den høje salsgavl med kælder under,
som netop er særkendet for det bornholmske stuehus, blev for alvor skabt i
slutningen af 1700-årene. Denne tradition blev først forladt omkring sidste århundredskifte, hvorimod resten af boligen gennemgik flere ændringer i løbet af
forrige århundredes anden halvdel. Der
skete i denne periode en vældig udvikling indenfor landbruget og i det danske
samfund som helhed. Industrialisme og
oplysning gav nye muligheder og nye
ideer, og man begyndte at indrette sig
mere individuelt. Nye stuehuse blev opmuret i grundmur, og de gamle længer
blev ombygget efter tidens krav.

Ildstedernes betydning
Det var i høj grad ildstederne, som bestemte stuehusets indretning. Fra 1700tallets sidste halvdel og fremefter kan
man følge, hvordan udvikling og forbedring af opvarmnings mulighederne havde
en sammenhæng med de ændringer, som
skete med stuehusene.
Det er karakteristisk for de ældre
bornholmske gårde, at der var to ildste·
der i stuelængen. Eet til den daglige madlavning og opvarmning af stuerne, og eet
til periodevis brug af bageovn, murgryder og maltkølle. Denne opdeling af ildstederne har der på Bornholm været tradition for, ihvertfald tilbage til 1500årene, se side 37. Det var dog almindeligt, at der på mindre gårde og hos udbyggere kun var een skorsten, hvortil
der også hørte bageovn og murgryde.
I løbet af 1700-årene blev bilæggerovnene af teglkakler afløst af jern bilægger·
ovne, som ganske vist også fandtes i

Fig. 23. jernbilæggerovn, princip. Den nærme·
ste sideflade er fjernet for at vise, hvordan gløderne fra det bagvedliggende åbne ildsted blev
skubbet ind gennem det nederste hul. Foden
kunne også være af træ eller muret. Støbejernspladerne var rigt reliefdekorerede.
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Fig. 24. Jernbilæggerovn på Listedgård. Foto:
Valdemar Myhre.

1600-tallet men da var dyre og ded
sjældne. Jernbilæggerne var en forbt
ring, fordi de var nemmere at sætte e
de fyldte mindre og de fordrede ik
samme vedligeholdelse som teglovner
Bilæggerne var altid tilsluttet åb
skorstene, men med vindovnene, so
blev almindelige på landet fra midten
1800-årene, var man ikke mere bune
til den åbne skorsten. Vindovnene ku
ne tilsluttes en almindelig lukket ske
sten, og indfyringen foregik i det rul
hvor ovnen stod. Det betød, at man f
mulighed for flere opvarmede stuer u
over lillestuen og storstuen.
Samtidig med vindovnene kom og

Fig. 25. Vindovne i støbejern. Begge ovne er etagedelte med rundtræk og kogerum. Den cylindrisk/
er af ukendt fabrikat, men kan være bornholmsk; den står på Damaskegård, Frilandsmuseet, o~
en tilsvarende findes på Melstedgård. Den firkantede er støbt på H. Wichmann og Co. 's støber<
i Rønne og står nu på Gudhjem Station. Begge ovne er fra sidste halvdel af 1800·årene. Fotos.
John Kronborg Christensen 1983 og B.M. 1978.
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komfurerne frem. De første var til ind-

Umiddelbart synes det som et velfærdstegn, understreget af de bornholmske
bønders gode vilkår i 1700-tallets anden
halvdel, og det kan da tolkes som en påvirkning fra byernes boligindretning.
En anden årsag kan være den stigende
brændselsmangel. Den lille stue var
nemmere at varme op, og storstuen blev
måske brugt knap så hyppigt.
Boligen blev endvidere skarpere opdelt i en hverdags- og arbejdsafdeling samt
en finere gæste- og selskabsafdeling, se figur 26. Denne deling fandtes i en del
stuehuse allerede tidligt i 1700-tallet,
som vist på figur 17, men først efter
1770'erne blev det en fast tradition. Det
samme gælder stuehusenes høje fodmur
med kælder under salen, som ligeledes
blev almindelig først efter dette tidspunkt.

muring i den åbne skorsten, som da blev
lukket med en jernplade, hvor røgrøret
fra komfuret og måske fra stuens vindovn blev ført igennem. Hurtigt efter
kom dog de helt eller delvis fritstående
jernkomfurer. Hermed var den åbne
skorsten unødvendig, og køkkenet ændrede helt karakter; det blevet rum uden
røg, træk og sod.

Det traditionelle stuehus 1770-1850
Før 1750 havde de fleste stuehuse kun
een opvarmet opholdsstue, som nærmere omtalt i afsnittet side 36. I tidsrummet fra 1750 til 1770 begyndte man
imidlertid at forsyne stuehusene med to
opvarmede stuer, en lillestue og en storstue. Denne ændring fra en til to opvarmede stuer kan have flere forklaringer.
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Fig. 26. Plan A viser en stuehustype, som var almindelig i ilOO-tallets første halvdel. Det karakteristiske ved denne plan var de to ildsteder, og at der kun var een stue, som kunne opvarmes. Plan
B blev den traditionelle type i de efterfølgende ca. iOO år. Den væsentligste ændring bestod i, at
der nu var to opvarmede stuer. Herberg og sal havde samme funktion, hvorimod krobhuset ændrede karakter. Mælsalen blevet gæste- og selskabsrum, og hele denne del af stuehuset fik sin egen
forstue. Traditionen med et spisekammer langt fra køkkenet, men i god sikkerhed ved storstuen,
blev dog mange steder bibeholdt. For både plan A og B gælder det, at der var mange varianter.
For type A var det især i fagene med krobhus og stegers og for type B i de tilsvarende fag med
mælsal og bryggers.
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Fig. 21. Bageovn. Denne ovn er tilsyneladende
sat med lersten i en kuplet form, men ovnene
kunne også være klinede. Denne tegning er fra
et husmandssted i Bølshavn, hvor der kun har
været den samme skorsten, som også rummede
madildsted og indfyring til bilægger. Tegning:
Nationalmuseet.

Fig. 28. Bageovn. De senere ovne, som denne p,
Hullegård i Rutsker fra slutningen af 1800
tallet, var firkantede med hvælving, sider o~
bund afildfaste sten og jernlåge. Mange af dissl
ovne havde to røgkanaler fra bunden af ovne~
hen over ovnen i lerkappen og ud i forsiden ti,
den åbne skorsten.
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Fig. 29. Bryggers på Lille Munkegaard, Aker. Stuehuset er opført i slutningen af 1100-tallet og senere udvidet mod gården med en »hodda«. Ved denne ombygning er der opført en skorsten med bageovn og formentlig er den brede udbygning i melhuset ved siden af ovnen en tidligere maltkølle.
I bryggerset var der tidligere to murgryder. På et endnu senere tidspunkt er der i melhuset opsat
et lille jernkomfur. I forstuen er gulvet af ølandsfliser.

46

Selvom stuehusene fik en mere ensartet rumin~deling, har brugen af boligen
trods alt været individuel, afhængig af familiens størrelse med aftægtsfolk, børn
og tjenestefolk.

Hverdags· og arbejdsafdeling . lillestue,
køkken og bryggers. Rummene og aktiviteterne samlede sig her om de to ildstedeL I køkken ildstedet var der konstant
ild til daglig madlavning og opvarmning
af stuerne. I bryggersildstedet blev der fyret kun lejlighedsvis: i bageovnen, når
der skulle bages brød, og under murgryden ved vask, slagtning, ølbrygning og
andet arbejde, hvor der skulle bruges
større mængder vand. Maltkøllen blev
fyret op, når malten skulle tørres til ølbrygning.
I stuehusets bryggersdel var der også
indrettet forskellige kamre. Af og til
forekom det, at karlekammeret var placeret her, og der lå næsten altid et eller
to kamre til tjenestepigerne, gerne op ad
bageovnen. Desuden kunne der være flere små kamre til brændsel, et melkammer til bl.a. en håndkværn og et spisekammer. Madforrådet var i øvrigt ofte
anbragt på den anden side af storstuen i
et spisekammer og i kælderen.

Lillestuen var hyppigt to fag lang i lidt
over stuens halve bredde, idet køkkenet
med den åbne skorsten lå modsat i de
samme fag. Det ene fag var altid meget
bredt for at give plads til skorstenen. Lillestuen har i det daglige været det centrale rum, og en bilægger varmede stuen
op. Her spiste man, arbejdede om vinteren med uld og hør, og her var sengestederne i den faste alkove, »sengahullet«,
ved den lune skorsten.
Køkkenet var ganske smalt og fungerede hovedsagelig som kogested. Der kun-

Fig. 30. Sengehul i »Karen Dich's hus« i Vestre
Sømarkshuse. Foto: H. H. Engqvist, 1944.

ne være en udvendig dør til haven, og ellers døre til storstue og bryggers. Det
var sjældent, at der var dør tillillestuen
på grund af alkoven. Man måtte gennem
storstuen eller forstuen for at komme
ind i lillestuen.

Den fine afdeling· gæster og forråd. Storstuen var placeret mellem stuehusets
hverdagsdel og finere del. Storstuen kunne som lillestuen opvarmes og var normalt møbleret med borde, bænke, stole,
skabe og senge som i en opholdsstue.
Det var her, gårdens ejer kunne trække
sig tilbage, men mange steder har stuen
'stået som en stadsstue, hvor man ikke
opholdt sig til daglig.
Det tidligere herbergshus fik i slutningen af 1700-tallet navneforandring til salen eller huset. Salen var ligesom tidligere
møbleret med kister, skabe og senge, og
blev brugt til gæster og selskab ved festlige lejligheder. Salen var desuden det
rum, hvor de døde »lå lig«, medens begravelse og gravøl, »øfrøl«, blev forberedt.
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Fig. 31. Eksempler på indretning affagene mellem sal og storstue. Fagantallet varierede fra to
til fire fag. Der var næsten altid en mælsal på
to fag i lidt over længens halve bredde som vist
på A. Mælsalen var oftest gennemgangsrum til
salen, men der kunne også være en gang som
vist på B. Mælsalfagene er mange steder ombyg·
get for at blive inddelt i mindre kamre, og der
er ofte en loftstrappe i et lille kammer eller af
delt i forstuen. Mange ældre gårde havde også
en kældernedgang med en lem i gulvet som vist
påA.

A

ioi2345

Mellem salen og storstuen var der to
til fire fag med forskellig indretning fra
gård til gård. På dette sted lå tidligere
sengekammeret, »krobhuset«, placeret,
hvortil der ofte lå et par spisekamre.
Denne funktion blev mange steder bibeholdt, idet der i tilknytning til forstuen,
den såkaldte »bæstforstoua« op mod storstuen, ofte var indrettet et spisekammer
og et par sengekamre. Fra et af disse kamre var der ikke sjældent en lem i gulvet
til en kældernedgang, ligesom der kunne
være en trappe til loftet.
Disse kamre kunne være suppleret
med den såkaldte »mælsal«, mellemsalen.
Det var et gæste- og selskabsrum i tilknytning til salen, og mælsalen kunne
på mere velhavende gårde, ligesom salen, være dekoreret med bemalede lofter
og vægge. Se figur 31.
I de tidlige stuehuse var der altid kun
udvendig indgang til herberget og af og
til også til krobhuset. Nu blev denne
indgang lagt hen til en forstue ved storstuen, og der blev en indbyrdes forbindelse mellem sal, mælsal, kamre og storstue.
Stuehusets salsende var tillige det sted,
hvor gårdens forråd blev opbevaret. I
kælderen var der saltet kød, spegesild og
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øl, og i spisekammeret ved storstue!
f.eks. smør og ost samt røget og tørre
fisk. På salen lå de kostbare tekstiler i ki
ster, og her stod også de fornemme sen
ge med himmel og fyldt med sengetøj
Endelig lå der på salsloftet det aftærske
de korn. Derfor var denne afdeling for
svarligt aflåst, og der kunne være gitre
for vinduerne.
Salen kan ligestilles med andre egne:
øverstestuer. Placeringen af kælder un
der salen kendes også fra andre egne
landet, men ikke så udbredt som pi
Bornholm.

Udvidelser og ombygninger af stuehusene
Størsteparten af de ældre stuehuse fra ti·
den før 1800 havde en bredde på om
kring 6 meter. Lillestue og køkken val
meget smalle og trange rum og blev ofte
udvidet med et udskud, en »hodda«.
Hoddan blev hyppigt bygget som en udvidelse af køkkenet, men der er også eksempler på, at lillestuen blev udvidet, ligesom hoddan kunne strække sig ud for
bryggersfagene. Desuden blev der af og
til bygget en lille tværbygning ud mod
haven i tilknytning til bryggerset. De
mange korte tværbygninger ud for stuerne, de såkaldte kviste med helt ag og
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Fig. 32. Ombygning af stuehus. De to planer A og B er eksempler, tegnet på grundlag af typiske
træk. Plan A er et traditionelt stuehus fra slutningen af 1700·tallet, se også figur 26 og 31. Plan
B viser det samme stuehus efter en karakteristisk ombygning i sidste halvdel af 1800-tallet. På stør·
re gårde kunne der opmures en skorsten ved salen. Det typiske er flytning af køkkenet og etablering
af en ekstra opholdsstue, ofte kaldet mellemstuen. Det var lige så ofte i storstuen, at udgangen til
haven blev etableret. Mange steder blev sovekammeret placeret mod gården, så man kunne høre
dyrene. I forbindelse med mange ombygninger blev der bygget til i længden med et par fag eller
i bredden med en »hodda« eller en »kvist«, se fig. 33 og 34.

gavl, er et senere fænomen fra 1800tallets sidste halvdel.

Nye muligheder og behov. Den begyndende industrialisme og de økonomisk gode
tider i midten af sidste århundrede betød
tekniske forbedringer og nye krav til boligen. Væsentlig var, som tidligere omtalt, nye muligheder for opvarmning,
men også de øgede krav til f.eks. mælkens behandling gav behov for nyindretninger. Mange af de ældre stuehuse blev
derfor i årtierne efter 1800-tallets midte
»moderniserede« ved ombygninger.
Den typiske ændring bestod i en flytning af køkken og lillestue, så der blev
plads til endnu en stue og et sovekammer. Storstuen blev da regulær stadsstue,
som kunne opvarmes, og den nye stue
blev en dagligstue for bonden og hans familie, og endelig var der lillestuen eller
folkestuen, som den nu ofte blev kaldt,

til folkenes ophold og bespisning. Denne ombygning indebar samtidig ændringer af bryggerset, idet køkken og lillestue
blev flyttet to til tre fag ud i bryggerset.
Herved måtte forstuen og de to udvendige døre flyttes tilsvarende, og tit måtte
også bageovnen flyttes. Se figur 32.
Den gamle kuplede, lerslagne ovn blev
udskiftet med en firkantet ovn med
hvælvinger af brændte sten, eventuelt
ildfaste sten, og derudover ommuret
med lersten. Se figur 27 og 28. Maltkøllerne var på det tidspunkt de fleste steder gået af brug, og de blev derfor sjældent genopmuret. Der kendes flere eksempler på, at bageovnen blev flyttet ud
i en udlænge eller i et selvstændigt bagehus, således som det ses på Damaskegård
på Frilandsmuseet.
Som et nyt rum i bryggerset blev der
indrettet kælder, der var ca. 1 meter dyb
med murede stenbænke langs væggen.
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Fig. 33. Offergård, 28. sIg. i 0stermarie. Dette stuehus er opført 1828 og senere udvidet med hodda
tillillestue og bryggers, samt et fag til mælkekælder, bageovn og pigekammer. Stuehuset har i
øvrigt en opvarmet vævestue, og den gamle tradition med spisekammer ved storstuen er bevaret.
Tegning: Nationalmuseet, foto: H Zangenberg, 1929.
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Fig. 34. østre Ellebygård, 65. sIg. i østermarie. Stuehuset er opført i 1190'erne. Det har siden fået
to typiske udvidelser, først en »hodda« til folkestue og senere, omkring 1900, en »kvist« til stue
med bindingsværksgavl, som da var blevet »moderne«. Mange andre steder blev kvistene dog op·
ført i grundmur. På grundplanen ses den typiske havestue og hvorledes den oprindelige sal er blevet
opdelt i kamre. Foto: H Zangenberg, 1926.

Det var et udslag af det arbejde, som
Landøkonomisk Forening gjorde for at
forbedre behandlingen af mælken.
I køkken og stuer skete væsentlige ændringer. Jernkomfur og vindovne overflødiggjorde den åbne skorsten med bilæggerovnene. Den gamle skorsten blev
derfor revet ned og erstattet af en ny,
lukket skorsten, hvortil storstuen s vindovn blev tilsluttet samt eventuelt dagligstuens ovn. Endnu en ny skorsten blev
ført gennem taget til lillestuens ovn og
køkkenets komfur.

Den fine ende med sal og mælsal beholdt derimod sin gamle indretning.
Hvor der her lå et spisekammer, blev
det dog ofte ombygget til gæstekammer,
og den indvendige trappenedgang blev
sløjfet.
Derudover skete der som regel en modernisering, idet døre og vinduer blev
udskiftet med mere tidsvarende, d.v.s.
med andre fyldingstyper, hængsler og
låse, som nøjere omtalt side 90 ff. De
gamle døre og vinduer blev ofte genbrugt i hverdagsafdelingen.
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Stuelængernes ydre ændrede sig ikke væsentligt. Tagene var endnu tækket med
strå, og væggene kalkede, med optrukket bindingsværk. På afstand kunne
man se, hvor fornemt stuehuset var indrettet. En fjerde skorsten viste, at også
salen kunne opvarmes, og vidnede om
høj status hos gårdejeren. Man sagde, at
hvis han lod sine skorstenspiber kalke,
vidste folk, at han havde penge at udlåne. Skorstenspibernes antal bestemte
desuden en kones titulatur. Var der fire
skorstenspiber på stuehuset nævntes
hun: -inde, f.eks. proprietærinde, tre:
frue, to: madam, een: -ska eller »kjælijn«. (M. K. Zahrtmann i Jul paa Bornholm 1939, side 16).
De brede stuehuse
Efter 1800 begyndte man så småt at bygge stuehusene bredere. I 1840'rne blev
nyopførte stuehuse bygget i en bredde
på 13-14 alen, det vil sige 8-9 meter. Det
var for at skaffe plads til to rækker stuer
og kamre på hver side af en midterskillevæg. Denne væg var også nødvendig,
fordi bjælkerne ikke kunne bære frit i
hele husets bredde. Disse brede stuehuse
blev i højere grad indrettet efter indivi-

duelle behov, men alligevel med træk fra
den traditionelle stuehusindretning.
Salen lå fortsat ved gavlen, men nu
blev der føjet et par små kamre til langs
den ene væg i salsfagene. Mælsalen, som
tidligere lå mellem sal og bedst-forstue,
gled ud, men forstuen var stadig placeret
her, eventuelt med et lille kammer ved
siden af. Over for forstuen lå bedst-stuen
eller havestuen, som den ofte blev kaldt,
når der var direkte udgang til haven.
Ved siden af forstuen lå eventuelt en
mindre stue ud mod gården i de samme
fag som havestuen. I de følgende tre fag
fulgte sovekammer og dagligstue og dernæst køkken og folkestuen over for hinanden som tidligere. Alle disse stuer
kunne opvarmes med ovne, medens salen fortsat var uden opvarmning.
Bryggersindretningen var ikke anderledes end tidligere, bortset fra de ændringer mælkekælderen og de nye materialer
medførte. Se figur 35.
En tegning fra 1881 af 64. selvejergård,
Duebjerggård i Klemensker, giver interessante autentiske oplysninger, se figur
36. Bygningen blev opført i grundmur
med en stor kælder under halvdelen af
huset. Tegningen viser næsten den sam-
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Fig. 35. 9. selvejergård, Blæsbjerggård i Nyker, opført 1875. Planen er på enkelte punkter rekonstrueret. Stuehuset er med sin bredde på 860 cm et godt eksempel på de brede stuehuse, som blev
bygget i 1800-tallets anden halvdel. Bygningen er delt med en midterskillevæg, og ved salen er
der to kamre. Folkestuen og mælkekælderen var nye rum, som dukkede op på den tid. Senere har
sovekammeret og mellemstuen byttet plads. Det er uvist, om havestuens dør til haven er oprindelig. Stuehuset har i øvrigt fra opførelsen haft fuldt murede gavle.
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Fig. 36. Duebjerggård, 64. sIg. i Klemensker. Tegning af ark. Mathias Bidstrup 1881. Stuehuset har
kælder under næsten halvdelen af bygningen i den vestre ende med sal. I kælderen under salen
er bageovnen placeret.

me indretning af stuerne, som beskrevet
ovenfor, hvorimod bryggersdelen er noget anderledes, idet bageovnen manglede. Bageovnen blev imidlertid op muret
med åben skorsten og murgryde i den
store kælder under salen. Denne placering af ovnen i en kælder kendes også fra
et par andre gårde.
Til mælkens behandling er der i bryggerset vist en stor mælkestue, et ostekammer og i trappegangen en bøttevask.
Desuden en vævestue og et pigekammer.
I gavlen ved bryggerset var der en udliggerbom med hejseværk, hvormed kornsækkene blev hejst op på loftet.
Selvom den fine ende med sal minder
om de traditionelle stuehuse, er dette arkitekttegnede stuehus fra 1881 trods alt
så forskelligt fra stuehuse bygget 20-30
år tidligere, at der ikke længere kan tales
om en speciel bornholmsk tradition.
Nye tanker og tekniske muligheder havde ændret indretningen af stuehusene. I

slutningen af 1800-årene blev der gennem oplysning og uddannelse arbejdet
meget på udvikling af landbruget, og det
har givet mange landmænd lyst til at
bygge nyt, svarende til de nye krav. En
samtidig karakteristik får vi af den kloge
husmand Peter Thorsen, som var født i
1872. Han fortæller således om de nye
stuehuse (Fra Sydbornholm 1937):
»1 årene efter 1870 blev der bygget
mange stuelænger , og de er ofte meget
rummelige. Fra den tid er det meste af
hvad der bygges opført af grundmur.
Indretningen bliver nu ret forskellig, eftersom ejerens behov tilsiger, og især
ødsler man med pladsen til stadsstuerne,
mens ofte de rum, som bruges mest, er
ret trange. Efter 1900 er en del stuelænger opførte til bondegårde, hvor man
har overskredet grænsen for det fornuftige, så de nuværende ejere indskrænker
sig til at at benytte nogle få af rummene,
mens det øvrige står ubrugt."
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Udlængerne
Udlængernes udformning og indretning
synes at have hvilet på århundredgamle
traditioner indtil midten af 1800-årene.
Her begyndte nye driftformer at trænge
frem med en stigende produktion af både dyr og korn, og dermed et øget behov
for mere plads. Mange gårde måtte udbygges med tværlænger, eller der opførtes nye, små længer, hvoraf »gårdkonerne«, de små længer inde på gårdspladsen,
er de mest karakteristiske. Staldene blev
ændrede og udvidede, og den begyndende mekanisering førte ændringer med
sig. De nyopførte længer blev større, og
mange steder blev de opført i grundmur.
Hele denne udvikling med stadige ændringer og udvidelser, hvor nye konstruktioner og materialer blev taget i
brug, prægede mange gårdanlæg, som
langsomt mistede deres helstøbte
karakter.
Gulv og lo. Dengang kornet blev mejet,
bundet, stakket og kørt i hus for senere
at blive tærsket, havde man korn- eller
sædgulve, hvor det utærskede korn blev
lagt. Man havde i øvrigt på Bornholm
den særlige skik at lade en hest træde
kornet sammen for at give plads til mest
muligt i gulvet. Gulvene blev benævnt
efter kornsorterne, som f.eks. ruggulv
og havregulv. Korngulvene var flere fag
lange, og var som regel adskilt fra den
tilstødende lo med lave vægge, såkaldte
lobalke.
Tærskeloerne var to fag brede i hele
længens dybde og havde et højt 10ft, for
at plejlen kunne svinges frit. Bindbjælken mellem de to lofag blev undladt, og
i spærene blev der indsat såkaldte skunke, det vil sige lave hanebånd, hvorpå
der kunne lægges et stængeloft, se figur
37. Loen havde desuden et omhyggeligt
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Fig. 37. Plejltærskelo. Eksempel på en tofags
tærskelo uden bindbjælke og med lave skunke,
hvorpå der kunne lægges et stænge af rafter. De
afgrænsende vægge, lo-balkene, kunne være lerklinede, her med store skråstivere. Se også figur
59 og 61.

stampet lergulv. Til loen var der fra gården en dør eller lille port, og som regel
en lem til den anden side. På den måde
kunne der skabes træk gennem loen, når
det tærskede korn skulle »kastes« for at
skille avner fra kerner. Der kunne sine
steder være en særlig »kastelo« til dette
formål.
Havregulvet lå ved hestestalden med
en hakkelsesia imellem. Havren blev
brugt som foder til hestene og skulle forinden skæres til hakkelse. Det foregik
tidligere med håndkraft i en »skærekiste« med en kniv som i en brødmaskine.
Det var et drøjt arbejde, og hakkelsesmaskiner var også de første hestegangstrukne
maskiner, som blev indført. De kom i
1850'erne.
Næsten samtidig med hakkelsesmaskinerne kom også tærskemaskinerne. De
blev opsat i tærskeloen eller i særskilte
bygninger, mange steder bygget til de
gamle længer som korte, men brede

Fig. 38. Hestegang på østre Ellebygård, 65. sig. i Østennarie. Typen er den »underliggende« eller
»nedliggende«, hvor drivakslen fra det store tandhjul ligger lige over jorden eller lidt forsænket.
Inde i bygningen overføres kraften via kardanled og remskiver til feks. en hakkelsesmaskine. Se
også fig. 12. Foto: H. Zangenberg, 1926.

tværlænger. Selve tærskemaskinerne var
ikke store, men hestegangen krævede en
stor bredde.
Senere kom større tærskeværker, trukket af dampmaskiner, petroleumsmotorer, traktorer eller el-motorer. Damptærskeværkerne var som regel lejede og

stod på gården i nogle få dage lige efter
høst; se figur 13. Efterårs- og vintertærskningen i loerne ophørte først for
alvor, da mejetærskerne blev indført, for
Bornholms vedkommende først efter
anden verdenskrig. Den første indførtes
1947 på Aspesgård i 0sterlars.
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Fig. 39. Klintebygård, 6. vgd. i Ibsker. Tegningen fra 1929 viser mange karakteristiske træk. Stuehuset er fra 1790'erne og har senere i 1830'rnefået tilbygget »hodda« udfor køkkenet og i 1875
er ajtægtsboligen tilføjet. Vestre længe fra 1835 er stort set forbeholdt tærskning og har i 1857 fået
tilføjet en hestegangslænge. østre længe er opført 1843 og er en typisk hestestaldslænge med plads
til foder og drengehus. Søndre længe er opført 1862 med en kostald på tværs. Rulle- og vævestue
er knapt så almindelige i en udlænge. Gårdspladsindretningen er meget typisk for de bornholmske
gårde. Tegning: Nationalmuseet. Se også figur 45.
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Stalde. Hestene var vigtige dyr til markarbejde og kørsel, og de bornholmske
bønder har gennem tiden helliget sig hesteavlen med flid og dygtighed. Derfor
var hestestaldene godt og gedigent indrettede. Ofte ses her smukt tømrerarbejde med høvlede stolper og høvlede og
pløjede loftsbrædder. Hestestalden lå
gerne i samme længe, hvor port og karlekammer lå.
Køerne havde knap så veludstyrede
stalde, nogle steder blev de endda blot
bundet i en lade uden egentlig båsindretning. I de ældre bygninger lå kostaldene
på tværs af længerne uden fodergange.
Det var først i slutningen af forrige århundrede, at man vendte staldene på
langs af længerne. Kostalden var meget
ofte placeret i længen over for stuehuset.
Fårene fandt plads i mindre stalde, fårehuse, uden særskilt indretning.
Svin holdt man før i tiden kun i mindre antal til eget behov. De gik i et »svinebo«, hvor man kunne finde plads til
det. På gårdspladsen var der ofte en lille
indhegnet svinegård, en »svineigek Svineavlen blev mere udbredt i slutningen
af 1800-tallet, hvor der blev indrettet
større svinestalde. De kunne bl.a. være
placeret i en gårdkone.
Høns, gæs og ænder var også placeret
hist og her og ligeledes tit i en gårdkone.
Redskaber, vogne m.m. Der var kun spar-

somt med landbrugsredskaber på de
gamle gårde, ofte kun nogle plove og
harver. Derimod var der en del køretøjer, både arbejds- og stadsvogne, samt kaner og slæder. Disse var pladskrævende
og stod under tag i vognporte, meget
hyppigt i gårdkonerne.
Skovene kunne dengang ikke dække
det store brændebehov, og man måtte i
stort omfang fyre med lyng og tørv.

Fig. 40. Hestestald på Damaskegård. Foto: P.
Michelsen, 1959.

Rum til dette brændsel lå tæt ved stuehuset, ofte i gårdkonen. Brændselsrummet kunne dog også være placeret i
bryggersenden, og på flere gårde finder
man tillige små brændehuse i haven tæt
ved stuehuset.
Karlekammeret, eller som det hed på
bornholmsk »drajngahuset« (drengehuset), lå fortrinsvis i portlængen i nærheden af hestestalden eller i gårdkonen, af
og til også i stuehusets bryggersende. Lå
karlekammeret i en udlænge, foretrak
man som regel at lægge det nær ved
bryggersenden.
Huggehuset, gårdens værksted, lå tit op
til karlekammeret, men det kunne lige
så vel være placeret i en gårdkone.
I udlængerne kunne man endvidere
finde vævestue, rulles tue og en sjælden
gang melhus og bageovn. I enkelte tilfælde kunne bageovn og melhus være placeret i et selvstændigt bagehus som omtalt
side 49. Aftægtsbolig forekom også i en
udlænge, måske i en gårdkone.
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Fig. 41. Gårdkone bygget 1843 på St. Ellebygård, 62. sIg. i 0stermarie. Foto: H Zangenberg, 1929.

Gårdkoner

Alder og udbredelse. Mange har tidligere

Den lille længe inde på gårdspladsen,
gårdkonen, er blevet nævnt flere gange i
det foregående. Denne gårdkone er et
særpræget træk ved de bornholmske
gårde, og kræver derfor en nøjere omtale. Tilsvarende små længer fandtes ganske vist tidligere også andre steder i landet, især på Sjælland, men ikke så udbredt som på Bornholm.
Gårdkonerne var gerne bygget af genbrugsmaterialer, hvilket ofte nævnes i
1800-tallets brandtaksationer. Dette er
vel nok årsagen til at mange af dem relativt hurtigt blev faldefærdige og revet
ned. I dag findes kun et fåtal rigtige gårdkoner bevaret.

ment, at gårdkonerne kunne være en
tradition, som levede videre fra middelalderens loftshuse. Det har imidlertid
vist sig, at skikken med at bygge gårdkoner er opstået langt senere. Gårdkonerne blev almindelige først i slutningen af
1700-tallet, og i løbet af 1800-tallet havde henved en trediedel af alle øens gårde
en gårdkone. På figur 42 ses det, at udbredelsen af skikken har været forskellig
fra sogn til sogn. Gårdkoner synes at have været mere udbredt på den vestlige
del af øen. Nyker, hvor 70 % af gårdene
havde gårdkoner, skiller sig markant ud,
måske fordi der her er mange større gårde. Det er der imidlertid også i Rø,
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0sterlars og 0stermarie, men her har
kun 25 % af gårdene haft en gårdkone.
Pederskers 18 % kan derimod forklares
ved, at der her kun er få større gårde.
Størrelse og brug. Gårdkonerne var små

bindingsværkslænger på 3-5 fag, hvor
der kunne være indrettet mange forskellige rum. De mest almindelige var vognport, tørve-, lyng- eller brænde hus, huggehus, karlekammer samt svine-, fåre- eller kalvehus, og tit var der plads for
høns, gæs og ænder. Sjældnere kunne
der være korngulv, lo og bryggers. I flere tilfælde er gårdkonen blevet opført til
hestegang og tærskemaskine.
Gårdkonerne var således blot en udvidelse af gårdens udlængeareal, som man
fandt praktisk placeret inde på den rummelige gårdsplads. Lige så ofte skete denne udvidelse udenfor i tilbyggede tværlænger eller i små, fritliggende længer,
svarende til gårdkonerne.
Navnet. Det ejendommelige navn »gård-

kone« kan vi ikke finde en rimelig forklaring på. Vi ved, at man brugte navnet
i begyndelsen af 1800-tallet, hvor benævnelsen »gårdlænge« dog var lige så almindelig. Det skal i denne forbindelse nævnes, at en gårdkone altid er fritliggende;
hvis bygningen er sammenbygget med
en af de andre længer, omtales den som
en tværlænge eller »tværbygga«. Et stort
antal gårdkoner er imidlertid allerede i
1800-tallet og senerehen blevet sammenbygget med den nærmeste længe og
fremstod da som en tværlænge.
Gårdsplads, haver og damme
Gårdsplads. Det er typisk for de bornholmske gårde, at møddingen ligger inde

på gårdspladsen. Møddingen kunne være afgrænset af en mur eller gærde, som
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Fig. 42. Gårdkonernes udbredelse i 1800·tallet.

sammen med en gårdkone eller et stakit
kunne dele gårdspladsen i en gård til dyr
og mødding samt en gårdsplads, som
blev holdt pæn og ren. I de fleste tilfælde
var gårdspladsen dog uden denne deling.
En lille indhegnet have i gården under
stuevinduerne eller udfor salen var også
typisk, ligesom et par store træer hørte
til. Desuden var der en brønd og som
tidligere nævnt ofte også en lille indhegnet svine gård, en »svineigek Endvidere
kunne der være opstillet en heste gang.
Hele gårdspladsen var brolagt. Brolæg·
ningen var mange steder smukt anlagt
med lidt forhøjede fortove langs alle
længer eller i det mindste foran stuehuset for at lede tagvandet væk fra bygningerne. Møddingpladsen, som også var
brolagt, lå gerne lidt dybere, og som
nævnt eventuelt afgrænset med en mur.
Fra møddingen og fra brønden var der
afløb i en lidt forsænket rende til det la59
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Fig. 43. Marevadgård, 58. sig. i Klemensker, tegnet i 1920'rne. Stuehuset er opført 1823 og typisk
for den tid, blandt andet med en mellemstue. Gårdspladsen er opdelt i en »mandgård« og en »fægård« med den store gårdkone i midten. Denne blev opført 1854. Planen viser dels den ældre form
for kostald på tværs i østre længe, og dels den nyere form på langs i søndre længe. Tegning:
Nationalmuseet.
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Fig. 44. LI. Frigaard, 5. sIg. i 0stermarie. Mellem gårdkonen og østre længes »hodda« ses svinegården, og på hjørnet et lokum i bindingsværk. Sandstensbrøndkarm og vippe er blevet erstattet af
en pumpe, som giver vand til trug og kølekar til mælk. Foto: H Zangenberg, 1929.

veste hjørne mellem to længer. Der ses
af og til et mønster af lange striber af lidt
større sten. Det er uden tvivl en art ledere, som blev lagt ud først, inden man lagde den resterende brolægning.
Brøndene var sædvanligvis omkransede af fire store sandstensplader, sammenholdt af lange jernbolte. Sandstenspladerne kunne endog være forsynet med
navnetræk og årstal. Brøndkarmene af
sandsten er selvsagt mest almindelige på
Syd- og 0stbornholm, hvor sandstenen
findes, og er vel først blevet udbredt efter åbningen af Frederiksbruddet ved
Nexø i 1750'erne. Brøndvandet blev
trukket op med en brøndvippe eller med

et hejseværk, hvis brøndkarmen var lavet
af træ, hvad heller ikke var usædvanligt.
Foruden brønden i gården kunne der af
og til være en i haven og en sjælden gang
også i bryggerset.
Den lille indhegnede have under stuevinduerne blev i ældre tid kaldt »bihaven«, idet man her kunne have sine
halmkuber stående. I haven stod ofte roser og andre blomster og måske et træ.
Gårdspladsens træer kunne være lind,
som gav god honning, men også kastanie, valnød eller et frugttræ, måske et
morbærtræ. Ofte flankerede to træer
den høje trappe til »bedst-dørene«, indgangen til sal og stuer.
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Fig. 45. Øverst på modstående side. Klintebygård, 6. vgd. i Ibsker. Møddingen, brøndvippen, træet
og bihaven er typiske træk ved de bornholmske gårdspladser. Se også fig. 39, som viser samme gård.
Ældre foto fra 1920'rne.
Fig. 46. Nederst på modstående side. Hoppegård, 37. sIg. i 0stermarie, 1912. Den lille træveranda
ud for havestuen blev moderne fra slutningen af 1800-tallet.
Fig. 47. På denne side. Grammegård, 2. sIg., Poulsker. Typisk haveanlæg med både »madurter«,
»stadsurter« og frugttræer. Der er to damme, en på hver side af haven. Foto: Sylvest luftfoto 1946.

Haver. Til gården hørte også andre haver, såsom prydhaven, som kaldtes
»stadsurtehaven«, og køkkenhaven, som
kaldtes »madurtehaven«, og måske var
der også en særskilt frugthave. Alle disse haver lå udenfor gårdspladsen. Stadsurtehaven lå altid langs stuehuset med et
blomsterbed ud for salsgavlen.
På større gårde kunne haverne være
helt parkagtige med en bæk, broer, lysthuse og snoede havegange. Det var især i

1800-tallets sidste halvdel, at mange
smukke haver blev anlagt, og der blev
mange steder lavet en lille træveranda
med udgang fra storstuen, som da blev
kaldt havestuen.
Damme. En eller flere damme lå som
regel tæt ved gården til vanding af dyrene. De kunne bl.a. være opstået ved
gravning efter ler tillerklining, lergulve
og indvendige vægge samt til op muring
af bageovne.
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Byggeskik
- konstruktioner og farver 1600-1900

Oversigt
Bindingsværk var i 1600-tallet den mest
udbredte byggernåde på landet i Danmark og i vore nabolande rundt langs
østersøen. Det var kun få steder laftehuse og bulhuse helt af træ eller grundmurede huse helt af mursten eller natursten
var almindelige som landbrugsbygninger. På Bornholm er man formentlig i
middelalderen begyndt at bygge i bindingsværk.
De ældste, kendte huse, som er bevaret på Bor~holm, er bygget i 1600-tallets
midte. De findes i Svaneke og Rønne,
hvor hovedparten af bebyggelsen var
gårde med avlsbygninger for købmænd
og embedsmænd. Efter alt at dømme har
byernes gårde ikke adskilt sig væsentligt
fra bøndergårdenes bygninger bortset
fra nogle mere præsentable huse.
Disse få 1600-tals bygninger er dog et
alt for spinkelt grundlag for en præcis
karakteristik af den tids byggeskik. Af
bevaret arkivmateriale fremgår imidlertid, at konstruktionen var lerklinet bindingsværk med halm- eller lyngtage og
at gavltrekanterne var lukkede med risfletning, lerklining eller brædder. På de
større og mere fornemme gårde forekom murede tavl og tegltage. Det var
også kun på sådanne gårde, at høje fodmure med kældre fandtes. Normalt byggede man på det skrå terræn og lod stort
set gulvene følge dette, med trappetrin
mellem rummene, hvad der bl.a. kunne
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ses på de tidligere stuehuse under
Damaskegård.
Fra 1700-tallets anden halvdel har vi
betydeligt flere gårde, som belyser byggeskikken. De viser, at bindingsværksbyggeriet fra denne periode med rimelighed kan betegnes som et højdepunkt i
håndværksmæssig forstand. Udnyttelsen
af det sparsomme egetræ var meget bevidst i en solid konstruktion. Det karakteristiske ved stuehusenes bindingsværk
er fodtømmeret, udskårne gavlknægte
og manglende skråstivere. Fodtømmer
og gavlknægte er uden tvivl en tradition,
som kan have strakt sig tilbage i
1S00-tallet, hvorimod det er mere usikkert, om man altid har bygget uden
skråstivere.
På grund af de økonomisk dårlige tider i begyndelsen af 1800-tallet var der
stilstand i byggeriet, og vi kender derfor
kun lidt til bygningerne fra disse årtier.
Først fra 1820'rne kom der atter gang i
byggeriet, og da havde bindingsværket
ændret sig i konstruktion og karakter.
Længerne blev bygget bredere, og fodtømmer og gavlknægte var gået af brug;
vel nok som følge af træmangel samt en
generel stilændring, hvor udsmykninger
blev mere forenklede eller helt udeladt.
Frem til ca. 1870 opførtes der mange
smukke, enkle og velbyggede udlænger
og stuehuse i bindingsværk. Konstruktionernes opbygning og tømmerets tilhugning afspejler en større håndværksmæssig rutine og måske endda skoling.

Fig. 48. Maegård, 3. sIg. i Olsker. Stuehuset er endnu bevaret, medens udlængerne er udskiftede
efter en brand 1939. Stuehusets gavl er usædvanlig med bindingsværk i overgavlen. Dette ses af
og til på gårde tæt ved byerne eller på større gårde. Tre fag længere inde findes imidlertid en tidli·
gere bræddegavl med gavlknægte og notspær. Stuehuset, som formentlig er bygget 1777, blev nem·
lig forlænget i begyndelsen af 1800·tallet. Den bageste del af stuehuset er også ændret, idet denne
blev forlænget og gjort bredere ca. 1862. Den østre længe, nærmest vejen, er opført samtidig i en
sidebåndskonstruktion, som er typisk for den tids udlænger. Foto o. 1910.

1800-tallets anden halvdel er præget af
ændringer i konstruktioner og materialer. Den stigende brug af brændte mursten bevirkede, at gamle traditioner for
bindingsværkets opbygning blev brudt.
I 1840-50'erne dukkede således et nyt
princip op, en såkaldt sidebåndskonstruktion, hvor kun stolperne stod synlige, idet stolper'ne indvendig blev forbundet med lange tømmerstykker. Sidebånd blev kun sjældent benyttet i gårdenes stuehuse; her byggede man enten i
traditionelt bindingsværk eller i grundmur. Derimod brugte man sidebånd i
udlængerne, i husmændenes bygninger
og i de mindre byers små huse.
Man begyndte desuden at opføre bygninger helt af mursten eller natursten.
De første stuehuse i grundmur byggedes

lige efter 1800, men det er tilsyneladende
først små 50 år senere, at denne byggemåde i »brandmur« blev almindelig.
Mange stuehuse i bindingsværk blev også forsynet med gavle helt af mursten for
bedre at modstå vejrliget, og, tavlene
blev ligeledes oftere udmuret med mursten.
I 1800-tallets sidste årtier prægedes
bygningerne efterhånden af nye tagdækningsmaterialer som træspån, tagpap og
de dyre tagsten samt senere de noget billigere cementtagsten.
Den byggeskik, som med rette kan betegnes som bornholmsk, ebbede således
langsomt ud i slutningen af forrige århundrede. Herefter adskilte byggeriet
sig ikke væsentligt fra det øvrige Danmarks landbrugsbyggeri.
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Bindingsværk
Princip og udførelse
En bygning i bindingsværk består dels af
et bærende tømmerskelet, bindingsværket, som på bornholmsk kaldes »ujnnere«, underdel, og dels af et »ouanre«,
overdel, som udgør hele tagkonstruktionen_ Begge dele blev i princippet udført
i lighed med vor tids elementbyggeri,
idet både ujnnen~ og ouann~ blev »afbundet«, det vil sige tilhugget og samlet på
jorden. Efter nummereringen af de enkelte stykker blev siderne atter skilt ad,
for senere som elementer at blive opstillet på fodmuren.
Ujnnere. Konstruktionens bærende dele
bestod af stolper og bjælker. De var sam-

lede til »bindt« eller »bundt« af to overfor hinanden stående stolper og en
»bind«-bjælke. Stolperne blev sat lidt
»på stred«, d.v.s. de hældede lidt indad
foroven, 10-15 cm ud af lod. Dette er
især tydeligt på de ældste bygninger. Efter sigende skulle det gøre bygningerne
mere stabile. Bindtene blevet efter et
rejst fra en ende, enten med stolperne
stående direkte på fodmuren: eller på en
fodrem, som er et langt, vandret tømmerstykke, lagt ud på fodmuren. Mellem hvert bindt blev »fyldtømmeret«,
d.v.s.løsholter og oplængder, indsat ved
opstillingen.
Bindtene blev til sidst sammenholdt
og fastlåst af lange tømmerstykker, tagremmene, som man kaldte »lejder«. Heri
var der udstemmet en række taphuller
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Fig. 49. Bindingsværksbygning. Man skelner mellem selve bindingsværket, »ujnnere«, og tagkonstruktionen, »ouanre«, som blev »afbundet« hver for sig.
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Fig. 50. Rejsning af bindingsværk. Bindt for bindt blev tømmerskelettet rejst fra en ende og låst
sammen med dyvler. Bindingsværk uden fodtømmer blev rejst efter samme princip. På tegningen
er vist to spær; disse blev dog først rejst efter at hele bindingsværket var samlet.

for stolpernes lange tapper, som stak op
over lejden. Når lejden var lagt på, kunne ingen tømmerdele i konstruktionen
tages ud, da alt var samlet med tapforbindelser. Til slut blev alle disse tapsamlinger trukket tæt sammen og låst med
trænagler. Man sagde, at tømmeret således var »afboret og fornaglet«.
Hermed var ujnnen~ samlet, og derpå
kunne ouann~, d.v.s. tagspærene rejses.
Træsorterne

Træet til bindingsværkets tømmer fik
man fra egne skove, eller det måtte købes hos andre, måske importeres. Tømmer kunne også erhverves ved strandingsauktioner .

Man foretrak det stærke og holdbare
egetræ, og det er typisk for de ældste

bygninger fra 1600-1700-årene, at alt
tømmer var eg. Til tagtømmer blev eg ligeledes foretrukket, men andre træsorter kunne også anvendes her. Fyr og gran
blev brugt til bræddegavle, lofter og gulve. Til snedkerarbejde, såsom døre, vinduer og paneler, foretrak man fyr. Senere i 1700-tallet blev det mere almindeligt
at anvende fyr og gran til tømmer, fortrinsvis til bjælker og lejder. Der voksede imidlertid ikke nåletræer på Bornholm, før disse træsorter i begyndelsen
af 1800-tallet blev plantet i Almindingen
og i sandflugtsskovene. Nåletræ måtte
derfor importeres fra de øvrige nordiske
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lande og sydfra, fortrinsvis fra Pommeren. Det langsomt- og tætvoksende svenske fyr blev foretrukket til snedkerarbejde, og det pommerske til tømmer, brædder og planker, fordi det var mere groft,
men stærkt og holdbart og kunne fås i
store dimensioner.
Som følge af manglende egetræ ser
man jævnligt andre træsorter benyttet i
I800-tallets bindingsværk, såsom elm,
ask og fyr. Da Rømers graner blev tilstrækkelig store, forsøgte man sig også
med dette »Alminjsgran«, med det rådnede hurtigt og var derfor uegnet til bindingsværk. Til bjælker kunne asp bruges, men mest i udlængerne. Bøg voksede kun ganske få steder på øen, før Rømer plantede det i Almindingen, men
bøg var i øvrigt sjældent benyttet som
bygningstømmer.
I tagtømmeret finder man flest træsorter, tit blandet med stumper af gamle

egespær og skibstømmer, for eksempe
kløvede master.

Tømmerets tildannelse
Når træet var fældet, skulle det gerne
ligge et år inden tilhugning og opskæ
ring, men meget ofte blev det straks for
arbejdet. Stammerne eller »stokkene<
blev nøje sorteret. Alt efter hvor lange
rette og tykke stokkene var, blev de ud
valgt til de forskellige dele i bindings
værket. Til fodtømmer og bjælker ble,
de bedste anvendt. Dernæst til lejder
stolper, løsholter og oplængder, og en
delig de mest krogede og simple til tag
spærene. Det mest rette tømmer ble,
lagt i salsenden og i stuerne, og det men
krogede i bryggersenden. Til salen O!
stuerne, hvor bjælker skulle stå synlige
og spænde frit i hele længens bredde
blev de bedste stykker udvalgt. De skul
le være både rette, kraftige og skarp kan

Fig. 51. Tømmerstokkene blev først hugget i firkant med økse og siden kløvet med enlangsav af
to mand over en »savgrav« eller på høje bukke. Man fulgte ofte stammernes krumning, når der
skulle skæres spærtømmer og simplere bjælker. Dette ses på fotografierne, som viser to bjælker skåret af den samme kævle, som har haft »knæk«.
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tede. Bjælkerne i bryggersenden kunne
være ringere, og over skillevæggene kunne de være i mindre dimension. Gavlbjælkerne var gerne af egetræ for at
modstå vejrliget.
Efter en første sortering af stokkene
skulle de tilhugges i forskellige dimensioner. Det foregik med økse, hvormed de
huggedes i firkant, mere eller mindre
skarpkantede alt efter anvendelse. Alt
tømmeret til bindingsværket blev derefter kløvet med sav. Herved blev alle retsiderne, som skulle vende udad, skarpkantede, og det gode, stærke kernetræ
vendte på denne måde udad. Var stokkene meget kraftige, kunne de firkløves.
Som regel lod man savsporene stå,
men skulle det være fint, blev retsiderne
høvlede. Bindbjælker, som skulle stå synlige i stuerne, blev altid høvlede og forsynet med kantprofiler.
Når dette slidsomme arbejde med behugning og opskæring var tilendebragt,
kunne tømrerne begynde at »hugge tømmeret sammmen«. Først blev lejderne og
det eventuelle fodtømmer lagt ud og
samlet i hele husets længde. På disse afsattes fagene, eller »stolperummene«,
som de kaldtes. Bygningens ruminddeling måtte planlægges på dette tidspunkt, så man vidste, hvor skillerum,
døre og vinduer skulle placeres.
Fagbredderne var ikke ensartede. De
var for eksempel smallere i salen og i stuerne, medens de var meget brede i skorstensfagene. Se side 73.
Langsiderne blev først hugget sammen. Efter at stykkerne var nummererede, blev siderne atter skilt ad, hvorefter
bindbjælkerne samledes til bindt med
hvert sit stolpepar.
Hermed var ujnnen~ klar til rejsning.
Ouann~, tagspærene, blev afbundet og
rejst på lignende måde.

1600- og 1100-årenes
fodtømmer og gavlknægte
Brugen af fodtømmer under facader og
gavle og brugen af gavlknægte på hjørnestolperne hørte til i den samme tidsperiode. Begge dele fandtes nødvendigvis ikke på samme bygning, og endvidere var
det sjældent, at udlænger havde fodtømmer og gavlknægte.
Fodtømmer

Som omtalt var bindingsværket i 1700tallet, og sandsynligvis også tidligere,
meget ofte forsynet med fodtømmer.
Fodremmene var ikke konstruktivt
nødvendige, idet løsholter og lejder tilsammen var tilstrækkelige til at binde
tømmeret sammen. Dog gjorde fodremmene konstruktionen mere stabil, og det
var tillige lettere at opstille tømmeret på
fodremme.
De fleste steder i det øvrige Danmark
lå fodremmene i samme højde i gavle og
langsider og var samlet som en firkantet
ramme. Dette ses aldrig på Bornholm.
Gavlremmene lå her højere og var tappet
ind i siden på hjørnestolperne. Det gjorde hjørnesamlingen mere solid, idet man
undgik at få to tømmersamlinger oven i
hinanden; hjørnestolpens fodtap gik ikke ned i remmenes hjørnebladsamling.
Fodremmen skulle være af langt og
godt egetømmer i en kraftig dimension,
som det dengang var vanskeligt at skaffe.
Dette krav, samt det at fodtømmeret kostede mere arbejde, har sikkert været
grunden til, at man indskrænkede brugen deraf f.eks. til gavlen eller til den del
af langsiden, hvor kælder og sal fandtes.
I 0sterlars er der på et par gårde fundet »syldstykker«. Det er tømmerstykker,
som svarer tilløsholterne, men syldstykkerne lå helt nede på fodmuren mellem
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stolperne og tappet ind i disse. Syld er et
gammelt dansk ord for stenfundament.
Syldstykker har dog næppe været meget
udbredt på Bornholm.
Fodtømmeret er meget udsat for råd
og er derfor mange steder forsvundet.
Gav/knægte

Der er grund til at omtale gavlknægtene
nøjere, fordi der, såvidt vi ved, ikke er
noget sted i Danmark og nærmeste nabolande, hvor de har været så udbredte
som her på øen. Lignende udsmykning
med konsolknægte fandtes ganske vist

på Lolland, i Sønderjylland, på Sydfyn,
på Samsø samt i Skåne på Helsingborgegnen. De bornholmske gavlknægte adskiller sig imidlertid ved kun at sidde på
hjørnestolperne, og knægtene er udskåret i eet med stolperne. I de andre egne,
bortset fra Skåne, var der knægte på alle
stolper i gavlen, og de var sat på som løse konsoller.
Foruden den dekorative virkning havde gavlknægtene den funktion, at gavltrekanterne blev trukket lidt ud over
undergavlen og således beskyttede denne
mod regnvand.

Fig. 52. Hjørnestolper med gavlknægte. Disse stolper stammer fra Bakkegård, 14. vgd. i Nyker,
og er de flotteste gavlknægte, vi kender. Stuehuset er opført 1762. Fotografiet viser, at stolpeparret
er skåret af samme egekævle. Det karakteristiske ved de bornholmske gavlknægte, at knægten er
udskåret i selve stolpen, ses tydeligt på disse stolper. Stolperne har oprindeligt været længere, som
vist på rekonstruktionstegningen. Bornholms Museum.
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Fig. 53. Gavlknægte. A og B findes på Bornholms Museum, men alder og herkomst er ukendt. A
synes dog at være fra 1500·tallet og B måske fra 1600·tallet. C sidder på Rutsker kirkes klokketårn
og kan være fra begyndelsen af 1600·tallet. D sidder på Østerlars kirkes klokketårn og er fra slut·
ningen af 1600·tallet. E sidder på »Lybækkerlængen« i Rønne og er fra 1699. F viser en sjælden
variant; den stammer fra Holmegård i Nyker, hvis alder er ukendt. G er typisk for den vestre
del af Bornholm og H for den østre del. G og H er almindelige i de sidste årtier af ll00·tallet.

Gavle med konsolknægte er i øvrigt
velkendt i arkitekturen helt tilbage til
senmiddelalderen, især på de tyske bindingsværkshuse, som har været forbillede for mange danske købstadshuse.
Alder og form. Hvornår skikken med
gavlknægte er kommet til Bornholm vides ikke med sikkerhed. De tidligste eksempler sidder på klokketårnene ved
Rutsker og 0sterlars kirker, hvor de
med rimelighed kan dateres til lf,OO-tallet. På Bornholms Museum opbevares et
par meget gamle hjørnestolper, som vi
desværre ikke kender alderen på. Dekorationerne taler dog for, at de kan være
fra lS00-tallet. Fra omkring 1700 findes
et par stykker, og fra sidste halvdel af

1700-tallet er der mange eksempler, som
for en stor del endnu er bevaret på bygnmgerne.
Gavlknægte af samme form som gårdenes har også været benyttet på huse i
byerne. Der var en mængde varianter,
men de fleste havde en stor svunget profil, som varieredes med forskellige detaljer. Der synes dog at have været to
gængse former på øen, en vestlig og en
østlig.
De senest daterede gavlknægte er fra
1804, og man må anse skikken for ophørt omkring 1800. Som noget karakteristisk har de bornholmske væves udskårne gavlstykker samme dekoration
som gavlknægtene.
Om gavle se endvidere side 84 ff.
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i800-tallets
stuehuse i bindingsværk
I begyndelsen af I800-tallet skiftede stuehusenes bindingsværk karakter. Fodtømmer og gavlknægte gik af brug, husene blev bredere, og tømmeret blev
spinklere. Manglen på egetræ betød desuden, at andre træsorter som alm, ask og
fyr blev brugt til tømmer. Den mere udbredte brug af mursten til tavlenes udmuring var formentlig årsag til, at overtavlenes oplængder af og til blev udeladt.
Også hvad samlingerne angår, skete der
ændringer. På Østlandet begyndte man
o. I830'erne at afbore løsholterne med
to nagler. Det var en skik som derimod
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Fig. 54. Løsholtsamlinger. Begge former for tap·
samlinger bliver almindelige fra midten af
1800·tallet. Den øverste med to nagler ses over·
vejende på Østbornholm. Den nederste tapsam·
ling findes over hele øen. »Svalehalen«, den
skrå afskæring, vender af og til opad. De viste
riller på siden af stolperne er »mørtelnoter«.
Disse fyldes med mørtel ved opmuringen og
fastholder herved tavlene. Arringene i snitjla·
derne viser, hvordan tømmeret som regel blev
skåret, d.v.s. altid med kernetræet udad og ofte
marvskåret som vist på fig. 151.
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Fig. 55. Stuehusenes størrelser. De tre eksempler
antyder den udvikling, der skete med hus bred·
derne. 1100·tallets stuehuse er normalt 9 til 10
alen brede med stolpehøjder fra 4 til 4Y2 alen.
Fagbredderne i sal og storstue ligger mellem 2Y2
til 3 alen, målt mellem stolperne. Een alen er
sat til 62,8 cm, se målestok på tegningen. I
1800·tallets første halvdel blev stuehusene bre·
dere, 10·11 alen, men sjældent højere end 4
alen. Senere blev husene op til 13Y2 alen brede,
men ikke højere. Fagbredderne blevefterhån·
den ensartede på ca. 3 alen i alle fag.

sjældent ses andre steder på øen. Omtrent samtidig begyndte man at anvende
en anden mere raffineret måde at samle
løsholter og stolper på. Løsholtens tap
blev udformet som en art svalehale og
låst fast med en kile i taphullet. Herved
blev afboring med nagler unødvendig, se
figur 54. Det er foreløbig kun på Bornholm, at denne samling vides anvendt.
Den meget fornuftige skik at afslutte
de udragende lej d-ender i gavlene med eg
fortsatte frem til midten af 1800tallet, men selve bræddegavlenes udformning med notspær forblev uændret
til det sidste, se fig. 56.

Varierende fagbredder
Det har tidligere været nævnt, at fagene
i et stuehus havde forskellig bredde efter
et næsten fast mønster. Dette var allerede almindeligt i 1700-tallets stuehuse og
fortsatte frem til midten af 1800-tallet,
hvorefter fagene fik mere ensartet
bredde.
Salsfagene og storstuefagene havde
samme bredde på 180-210 cm, det vil sige 2Yz-3 alen. I begge disse rum var bjælkerne fritspændende i hele husets bred-

Fig. 56. Gavlhjørne. På mange af de senere bin·
dingsværkslænger undlod man at afslutte lejden med et egestykke. Man afsluttede den tætte·
re ved stolpen, glat med gavlspæret. For at und·
gå flækning af lejden satte man en bolt igen·
nem yderst. Også på de seneste bygningerforsy·
nede man gavlspærene med en not til gavl·
brædderne. I kanten på lejden sidder en »våbor
nagle«, hvorpå den første taglægte lå, se også fi·
gur 67.

de, og på de kraftige loftsbrædder lå den
tærskede sæd. Det krævede derfor en
forholdsvis lille bjælke afstand. I fagene

Fig. 57. Varierendefagbredder. Engegård, 31. slg. i Rutsker, opført 1844. Det var meget alminde·
ligt, at fagenes bredder varierede på den måde, kurven illustrerer.
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mellem sal og storstue, det vil sige i forstue, kamre og mælsal, kunne bredderne
være forskellige. Dørfaget var ofte det
smalleste og de øvrige lidt bredere. Her
var bjælkerne understøttet af skillerum,
og var der eetfagskamre, var disse fag
gerne brede. Efter storstuen fulgte to
brede fag med køkken og lillestue. Skorstensfaget op mod storstuen var ofte
meget bredt af h.t. skorstenen. Bryggersendens fag var ret brede, og sommetider
blev fagene bredere og bredere, op mod
270 cm ved gavlen. I bryggerset var der
nemlig sjældent bræddeloft, måske et
rafteloft, og derfor kunne der være langt
mellem bjælkerne.
Senere, fra midten af 1800-tallet, byggede man med mere ensartede fagbredder på 203-210 cm. I de sene stuehuse
med langsgående skillerum som understøttede bjælkerne, behøvede man ikke
at tage så meget hensyn til bæreevnen,
og det blev mere almindeligt, at samtlige
fag i huset fik bræddeloft.

Murede gavle
Gavlene i det lerklinede bindingsværk
var bygningernes mest udsatte del. Fra
1860'erne, da brændte sten blev billigere, blev det derfor almindeligt at opmure gavlene helt af mursten ved nyopførelser. Også mange ældre stuehuse fik
gavlene skalmuret eller gavltømmeret
udskiftet med grundmur, se figur 58.
Stuehusene skiftede da helt karakter, og
man kunne forveksle bygningen med et
grundmuret hus. Dette var måske netop
meningen, for det var på den tid finere
at have et sådant hus. De murede gavle
blev udstyret med gesimser, bånd og udkragninger, og måske en halvvalm, hvis
taget samtidig fik tegl på.
For stuehusenes vedkommende blev
grundmur i gavlene og bindingsværk i
facaderne det sidste trin i udviklingen af
bindingsværksbyggeriet. Udlænger og
husmandssteder fortsatte man endnu i
nogle årtier at bygge helt i bindingsværk, som omtalt på side 110.

Fig. 58. Muret gavl med mønstermurværk.
Møllegård, 3. slg. Rø. Foto: BM, 1976.
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1700- og 1800-årenes
udlænger i bindingsværk
1100-tallet

Vi ved kun lidt om I700-tallets udlængeL De få eksempler vi kender, viser
dog, at konstruktionen i store træk var
lig stuehusenes, blot enklere og af simplere tømmer, ligesom længerne var smallere og lavere_ Her benyttedes ikke fodtømmer, og kun sjældent har der været
gavlknægte på udlængerne.
1800-tallet

Fra I800-tallet har vi langt flere daterede
bygninger. De tidligste er fra I820'erne
og viser et veludført tømrerarbejde. Til
forskel fra stuehusene sker der i udlæn-

gerne flere væsentlige konstruktive ændringer op gennem århundredet, hvoraf
sidebåndskonstruktionen vel er den
mest bemærkelsesværdige.
Skråstivere. De store rum i korngulve og
tærskeloer krævede en afstivning af længerne for at være stabile overfor stormvejL Normalt afstives en bygning med
tværgåede skillevægge i forbindelse med
loftsbrædderne. Når begge dele undlades, må der indsættes skråstivere mod
gulvet. Sådanne skråstivere ses anvendt i
en del udlænger fra første halvdel af
I800-tallet. Det var imidlertid ikke overalt på øen, at tømrerne havde denne
skik, idet skråstivere sjældent ses på
Nordlandet.

Fig. 59. Til venstre: Udlænge med skråstivere mellem stolper og bjælker, opført 1823 som vestre
længe på Strandbygård, 16. sIg. i Østerlars. Skråstiverne sidder ved de store rum i sædgulv og lo,
hvor der ikke er skillevægge som mellem fårehus og tørvehus. Ligesom mellem lo og fårehus sad
der ofte en lav væg, en "bølk«, mellem sædgulv og lo. Se også figur 37.
Til højre: l væggen mellem sædgulv og tærskelo kunne der være to store skråstivere, og de trekantede felter kunne lukkes med lerklining. l det midterste felt kunne der også være en lav, klinet
væg. Nederst var skråstiverne tappet ned i et kort tømmerstykke, se også figur 37 og 60. Aagård,
9. vgd. Klemensker. Foto: Hans Stiesdal, 1944.
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Fig. 60. Hjortegård, 1. vgd. i Pedersker, søndre længe fra 1844. Midt i længen tre stolper med dob·
belte bjælker, hvor der oprindelig var kostald. Bemærk desuden vandbrædderne på gavl og østre
længe til beskyttelse af undertavl. Kvistene er en senere tilføjelse, sikkert fra århundredskiftet. Tag·
stenene i tagfæsten er uden tvivl fra samme tidspunkt. Ældre foto.

Fig. 61. Dobbelt bjælkelag. Over tre fag, hvor
der formentlig har været en stald, ligger et loft
på et ekstra sæt bjælker. På højere bygninger
kunne der være større afstand mellem bjælker·
ne. Ved bygningens vestre gavl ligger et dybt
sædgulv over to fag og dernæst to fag tærskelo
uden bindbjælke men med skunke (lave hane·
bånd). Væggen mellem gulv og lo har to store
skråstivere. Stalden har formentlig været beo
grænset af bræddevægge. Længen er opført
1856 som østre længe på østre Ellebygård,
østermarie. Se også figur 38.
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Dobbelte bjælker. En ejendommelig kon-

gen af indvendige sidebånd til afløsning
af løsholterne. Denne konstruktion
dukkede op midt i 1800-tallet, vel for at
spare tømmer og tømrerarbejde, og konstruktionen var desuden beregnet til
murede tavl fra fodmur til lejd.
Det var en simplere konstruktion og
af datiden lidt foragtet, som blandt andet
Johan Hansen giver udtryk for i sine
erindringer:
»Nu gjøres det på en anden måde, som
er meget hurtigere, men vistnok mindre
solid. Et bindingsværkshus sammenføjes

nu på den måde, at stolperne blot indfældes i lejden. I stedet for løsholt bliver
på den indvendige side et stykke træ, ca.
2 tommer tykt og 4 5 tommer højt,
fastgjort med store søm i stolperne. Dette træstykke er så langt som hele huset.
Der anbringes ikke op længder. Når nu
væggene bliver indmurede med brændte
mursten, bliver det indvendige tværstykke skjult. Huset ser da ud som et
grundmuret hus med stolper i. Altså en
styg mellemting mellem bindingsværk
og grundmur.«
At sidebåndsvægge blev betragtet som
ringere, viser også et par eksempler på
længer, hvor facaden mod gårdspladsen
har løsholter og oplængder, mens ydersiden mod marken har sidebånd.
Der findes to typer sidebåndskonstruktioner: een hvor alle stolper bærer
bjælker, og een, som midt i faget har en
»mellemstolpe« af lidt mindre dimensioner end hovedstolperne.
Arkitektonisk har sidebåndsbygningerne enkle og smukke facader, og når

Fig. 62. Smedegård, 34. sig. i Rutsker, søndre
længe med indvendige sidebånd og mellemstol·
per. Foto; B.M., 1971.

Fig. 63. Indvendigt sidebånd. Løkkegård, 2l.
sig. Rø.
Foto; B.M., 1916.

struktion med dobbelte bindbjælker bør
omtales, selvom den ikke blev en udbredt bygge måde. Der kendes kun ganske få eksempler fra Pedersker, Olsker
og 0stermarie. De dobbelte bjælker
blev kun lagt i fag, hvor der skulle være
stald, idet de underste bjælker bar loftet.
Formentlig har man gjort dette for at få
et lavt loft, som kunne holde på varmen.
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Sidebånd. Langt mere udbredt blev bru-
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Fig. 64. Sidebåndskonstruktionerne A og B er
de mest udbredte. C er usædvanlig med bjælker
i mellemstalperne. Disse er dog kun opsat i kostaldsfagene, hvor der har været loft over. På
eksemplet A står spærene uafhængigt af stolperne, hvis tapper derfor ikke stikker op over remmen; denne spærplacering er dog sjælden.

Fig. 65. Sidebåndskonstruktion. De gennemgående sidebånd er boltede fast til stolperne. I
simplere former kan de være spigret på. Hovedstolperne er som regel 8-9" (20-22,5 cm) brede
og 4-5" (10-12,5 cm) tykke; mellemstalperne
6-7" (15-17,5 cm) brede. Af og til er stolperne
affyr, men fortrinsvis af eg, evt. alm. Sidebåndene er oftest affyr eller gran, ca. 4x6" (10x 15
cm). På det viste eksempel er der udkraget et
binderskifte ind over sidebåndet for at beskytte
dette samt give murværket lidt stivhed. Som
regel går halvstensmuren dog forbi uden dette
skifte.

den er vel udført er konstruktionen
næppe mindre solid, som Johan Hansen
antydede, tværtimod.
Indvendige sidebånd blev tidligere
brugt også andre steder i Danmark, især
på Sjælland. Det er besynderligt, at de
dukker op på Bornholm så sent. Præcis
hvornår, hvordan og af hvem sidebåndene er indført her på øen ved vi ikke. Sidebåndsbygningerne har hidtil været
upåagtede, men her er virkelig tale om
noget særpræget, som nu ses alene på
Bornholm.
Det er desuden kun på Bornholm, at
man til det sidste blev ved at samle stolper og bjælker med gennemstukne bjæl-

kehoveder. I det øvrige land indførte
man omkring 1800 den skik at lægge
bjælkerne ovenpå lejden. Vi kender kun
få bygninger, hovedsagelig i Rønne,
hvor denne form er anvendt. Årsagen til
at man på Bornholm ikke ændrede konstruktionen er uvis, men det kan hænge
sammen med, at der på Bornholm ikke
skete nogen udflytning af gårde i forbindelse med udskiftningen o. 1800. I det
øvrige land, hvor tusinder af gårde skulle udflyttes fra landsbyerne og nybygges
på den udskiftede jord, gav det anledning til nytænkning. De nye ideer er,
uvist af hvilken grund, aldrig nået til
Bornholm.
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Tage
Indledning
Til tagbelægning var halm enerådende,
idet der kun fandtes meget lidt tagrør på
øen; kun sjældent blev der lagt tagsten,
som var meget dyrere. De bornholmske
halmtage adskilte sig ikke væsentligt fra
andre egnes stråtage, men det var typisk,
at der på Bornholm blev tækket med
kæppe, samt at rygningstræer ikke blev
brugt her.
T ækketeknisk skelner man mellem raftetage og lægtetage samt mellem bundne
og syede tage. Raftetagene var en meget
gammel form, som tidligere fandtes flere
steder i Danmark, og blandt andet også
på Bornholm. Raftetagene afløstes her
langsomt af lægtetagene i løbet af
1800-tallet. Ved bundne tage bindes halmen fast med langsgående kæppe, og ved
syede tage syes stråene fast med store
»sting« omkring lægterne. De bundne
tage var fortrinsvis en østdansk skik, og
var enerådende på Bornholm.
Spærene
Når hele bindingsværksskelettet var rejst
og samlet, blev tagspærene rejst.
Spærene var samlede til spærfag eller
spærpar af to spær og et hanebånd, se figur 66. Gavlspærene blev udført af udsøgt egetømmer, og de havde foruden
hanebåndet en såkaldt skunk, se side 84.
På de ældre 1700-tals bygninger var også
de andre spær som regel af eg, men senere blev der brugt mange forskellige træsorter, da der var mangel på egetræ.
Ofte var spærene krogede eller sammensat af gammelt tømmer; for eksempel er hanebånd ofte ældre genanvendt
egespær, ligesom strandingstømmer, bl.
a. master, også blev anvendt til spær. Til
de gamle raftetage behøvede tømmeret

nemlig ikke at være så regulært, idet
ujævnheder let kunne rettes op med rafterne og i selve tækningen.
Spærene blev, øverst i kippen, samlet
med en fornaglet bladsamling, således at
spærene dannede et lille krys i rygtræet
eller rygåsen. Hanebåndene blev fastgjort med en fornaglet svalebladssamling. Spærene stod på lejden, hvor de
støttede mod stolpernes tappe, som ragede op over lejden, se figur 66. Derfor
svarer spærfagenes afstande helt til bindingsværkets fagbredder.
Spærene blev afstivet med rafter, som
blev fastholdt med en trænagle i spæret
og som regel med et jernspiger i lejden,
hvori der var hugget et leje til raften, se
figur 73. På mange ældre tage fik hvert
spær en stiver, men senere da tagkonstruktionen blev mere stiv og regulær reduceredes antallet af stormlægter, som
de også blev kaldt.

Fig. 66. Hanebåndsspærfag. I gavle og ved tærskelDer sidder altid en »skunk«, se også fig. 37
og 59. Den viste låsekile på siden af spær/oden
er mange steder undladt. På gavlspær er samlingerne altid låst med små kiler; disse ses sjældnere i de almindelige spærfag.
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Tagredsel
Når spærene var rejst og afstivede, skulle
der lægges »tagredsel«, som underlaget
for halmen kaldtes på Bornholm.
T agredslet bestod af 3-4 kraftige lægter, som blev fastnaglet til spærene på
langs af taget som tagåse. Herpå blev der
lagt lodrettte rafter, som stod på lejden,
eventuelt stukket ned i borede huller.
Ovenpå rafterne blev der lagt »pjask« af
vandretliggende grene. Pjasket blev fastbundet til tagredslet med vidjer eller
bånd af lindebast. På pjasket lå halmen.
For at få et udhæng på taget blev der
lagt en »tagfæstelægta« på de såkaldte vå·
bornagler, som var slået ind i borede huller på siden af lej den.
Inden tækningen måtte også vindske·
derne sættes op, idet tækkekæppene
skulle stikkes igennem de borede huller
i vindskederne, se også side 84 ff.

Fig. 67. Våbornagle og tag/æstelægte. Foto: P.
Michelsen, 1960.

Fig. 68. Tagredsel. Det ses, hvordan rafter og lægter er bundet sammen; se også figur 73. Vestre
Slamragård, 18. slg. i Bodilsker. Foto: H. Zangenberg, 1929.
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Fig. 69. Kæppetækning, bundet tag. Hasselkæppene stikkes gennem huller i vindskederne ud for
hver lægte. Med kabelgarn eller jerntråd bindes kæppene fast til lægterne, se også figur 13. På det
meget nedslidte tag kommer kæppene til syne. Hundehuset, 18. vgd. i 0stermarie. Foto: P. Michelsen, 1959.

Tækning
Til tækningen blev der brugt langhalm
af rug. I tagfæsten, d.v.s. tagskægget, begyndte man med de såkaldte »tagfæstekjæra«, et lille knippe ombundet med en
halmvisk. Tagfæstekjærenes knuder støttede da mod tagfæstelægten. Videre opad fortsatte man lag for lag med halm,
som blev holdt fast med hasselkæppe over
hver lægte. Tækkekæppene blev dækket
af det næste lag, og det var kun i vindskederne, at kæppene var synlige. Når
taget blev nedslidt, dukkede kæppene
dog frem.
Tagryggen, mønningen, blev lagt på

forskellig måde. Sine steder blev der lagt
tørv over, andre steder blev der lagt et
lag af halm og derover lyng, som blev
holdt på plads af et lag ler. R ygningstræer, de såkaldte kragetræer, er aldrig
blevet anvendt på Bornholm.
Rygningen måtte jævnligt lægges om
og vedligeholdes. Selve halmtaget havde
forskellig levetid, afhængig af til hvilket
verdenshjørne tagfladen vendte. Vest- og
sydvendte tage kunne holde 12-25 år,
medens nord- og østvendte tagflader
kunne holde op til 40 år. Holdbarheden
afhang desuden af halmens kvalitet; for
eksempel var grønthøstet halm ringere.
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Fig. la. Halmtag med græstørvsmønning. Den højre del af taget er nyt. På den ældre del er der
lagt lange rafter ned over kæppene, fordi kæppenes garnbindinger er mørnede. Her ses også en
taglem, som var meget almindelig i stedet for kviste. Maegård, 28. sig. i Pedersker. Foto: K. Uldall,
1932.

Kviste og lemme
Det var ikke almindeligt at opsætte kviste på tagene, men på udlængerne havde
man de karakteristiske bræddelemme
nederst i tagfladen. Først i slutningen af
1800-tallet, hvor tagpappen kom frem,
blev der opsat mange bræddekviste med
lige sider og buet tag med pap, se fig. 60.
Nye tagmaterialer
De tidligste afløsere for halmtagene var
tage af tagpap og træspån. Dengang var
de en forbedring med hensyn til brand
og ansås vel også for mere holdbare,
hvad de næppe var uden hyppig vedligeholdelse. Nøjagtig hvornår man begyndte at bruge tagpap, ved vi ikke, men det
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var formentlig almindeligt i 1810'erne.
Den tidlige tagpap lå ikke godt på de
stejle tage, hvorimod spån egnede sig
langt bedre. Pappen blev derfor fortrinsvis lagt på hoddernes halvtage, på kviste
og på nyere bygninger, hvor taghældningen blev gjort fladere.
Kun få havde råd til at udskifte tagene
med tegl, og da som regel kun på stuelængen. Omkring århundredskiftet kom
der flere nye materialer som blikplader,
cementtagsten og eternitskifer. Det var
imidlertid først op mod midten af vort
århundrede, at den store mængde af
halmtage forsvandt, og da blev eternitbølgeplader det mest almindelige tagmateriale.

a
Fig. 71. Tjærepap afløste mange steder halmtaget. Paptagene skulle hyppigt vedligeholdes med tjære, og levetiden var næppe længere end halm tagenes. 1. vgd.s parcel i Klemensker. Omkr. 1900.
Fig. 72. Tagspåner var ligledes en afløser for halm. Det var som regel tynde, savskårne nåletræsspå·
ner, som havde en ret begrænset levetid. Foto: Kjøller, o. 1900.
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Fig. 73. Typisk salsgavl fra perioden ca. 1770·1850. I den brolagte kælder opbevaredes saltet kød,
sild og øl på de lave stenbænke. I det bageste hjørne ses den indvendige opgang. Kælderen var af
låst, og de små vinduer var forsynet med jerngitre. Oven på kælderen lå salen, som var gårdens
fornemste rum. Her stod himmelsenge, skabe og kister, hvori de kostbare tekstiler opbevaredes. Fra
salen var der mange steder udsigt mod havet. På salsloftet blev det tærskede korn lagt.
Tegningen viser desuden opbygningen af et tagredsel og hvordan kæppetækningen er opbygget.
Salsgavlens husbrand kunne sine steder være forsynet med en vindfløj.
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Gavle
På mange gårde har der været 8-10 gavle,
som tilsammen har givet gårdene et markant præg med hus b rande og vindfløj e_
Stuehusenes salsgavle, højt hævet over
kælderens mure, var som regel de mest
udsmykkede. Det var den fornemme del
af stuehuset, hvor en stor del af gårdens
værdier i madforråd og indbo opbevaredes, og på denne gavl har både ejer og
håndværker vist deres formåen. Mange
1100-tals gavlkonstruktioner vidner om
dygtigt håndværk.
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Gavllukning
Bræddegavle var kostbare, og derfor
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brugte man andre, billige konstruktioner på udlængerne. Det kunne være risflettede eller lerklinede gavle, eller eventuelt en kombination af for eksempel
lerklining op til hanebåndet og øverst
brædder. Bræddegavlene var tit forsynet
med en luge og på stuehusene gerne et
vindue. øverst kunne der sidde et par
runde »svalehullef«.

CjAVLTRkKANT

Fig. 74. Bræddegavl. Brædderne var som regel
pløjede, d.v.s. samlede med kam og not. Ved at
indskyde brædder med kam eller not på begge
kanter, kunne brædderne endevendes, så smigen kunne »genanvendes«. Derved opnåedes
større udnyttelse af brædderne. Disse blev ikke
sømmet foroven, men stukket op i en hugget
not i undersiden af egegavlspæret. Her sad endestykkerne godt beskyttede og kunne »arbejde«
frit i bredden. Vindskeder, sidefløje og husbran,
de var udformet forskelligt, se figur 77.

Fig. 75.
gavlene
kvikrod
Foto: R.

Flettet gavl. På simplere huse kunne
være lukkede med fletværk af lyng,
eller hasselris. Hus på Sydbornholm.
Mejborg i 1880'erne.

85

Udsmykning
Vindskeder, husbrande og vindfløje har
givet gavlene karakter.
Vindskederne havde, som allerede
nævnt, den funktion at fastholde tagkæppene, der var stukket gennem borede huller, og de beskyttede tillige kanten
af stråtaget mod vinden. Endvidere gav
de taget en pæn afslutning, som blev un-

derstreget af de svungne udskæringer
ved tagfæsten og øverst af sidestykkerne
til husbranden. De eksempler, vi kender, kan ikke være ældre end 1800-tallet,
men formerne er ganske givet ældre.
Husbrandene øverst på gavlspidserne
er en gammel tradition, som uden tvivl
går århundreder tilbage. Der er ikke givet noget entydigt svar på, hvorfra og

Fig. 76. Den ældre type husbrande var lange, slanke egestakke med udskæring. Riemannsgård, 4.
sIg. Østerlars. Foto: H. H. Engqvist, 1944.
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hvoraf traditionen kommer, men skikken fandtes mange andre steder, langt
tilbage i tiden. Den mest nærliggende
forklaring på ordet er det gamle nordiske »brand« eller »branna« i betydningen en lang træstang.
Husbrandene forekommer i to former. Den ældste type er udformet som
en lang firkantet egestang, dekorativt

udskåret, og fastgjort et stykke nede på
bræddegavlen. Den anden type, som næsten udelukkende ses i dag, er blot et udskåret bræt, fastgjort øverst på vindskeden og de svungne sidestykker.
øverst på husbrandene kunne sidde
en vindfløj, et dragehoved, ofte fint smedearbejde, forsynet med årstal og navnetræk.

L

M

N

o

Fig. ll. Vindskeder, husbrande og sidefløje. De viste udformninger findes over hele øen og tilsyneladende er der ingen lokale forskelle, og de er næppe ældre end omkring 1800. Vindskederne A,
B og C er mest almindelige og af husbrandenes sidefløje er F mest udbredt, H er en simplere form.
Blandt husbrandene er ], K, N, p og Q de hyppigst forekommende.

Fig. 18. Vindfløje. Efter opmåling

af K.

Thorsen, 1920.
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Ydervægge - tavl

Lerklining
Som støtte for lerkliningen blev der indsat lodrette træstakke, »klinatømra«, i alle felter, og af og til blev der flettet med
halm mellem stokkene. Hvis det var i et
stuehus, skulle vindueskarmene opsættes inden kliningen.
Leret blev tilberedt i god tid. Det blev
opgravet i egen lergrav eller i en fælles
lergrav for sognet. På en plads tæt ved
bygningen blev leret blandet med halm
og æltet ved at en hest trådte rundt i
» leræltan «~o
Selve kliningen var som regel kvindearbejde, og tilberedningen og tilkørsel
var mændenes arbejde. Ligesom der blev
holdt »stengilde« ved fodmurens lægning og »rejsegilde« ved tømmerets rejs-

ning, blev der også afholdt »klinegilde«
efter endt arbejde med klining.
Efter ler kliningen svandt leret ind, når
det tørrede, og man måtte senere gå tavlenes revner og ujævnheder efter. Langs
tømmeret tætnede man ofte først med
mos som en slags kalfatring.
I stedet for klining kunne tavlene udmures med rå lersten, som også indervæggene blev op muret i.
De lerklinede tavl, og især de nederste,
var ikke så modstandsdygtige for regn
og frost, og de måtte jævnligt repareres.
En kalkning beskyttede for en del overfladen, men man kunne også beskytte
tavlene mod regnen ved at opsætte vandbrædder på løsholterne. Under vandbrædderne kunne der yderligere opsættes halm eller lignende materiale, som
kunne afvise regnen, og måske lune lidt
i stuerne. Da træspån blev almindeligt,
blev det flere steder brugt som vægbeklædning på lister eller lægter, som blev
sømmet udenpå bindingsværket.

Fig. 79. Lerklining, bagsiden, hvor de tilhuggede »tømra«, støjler, er kommet til syne. Der
kunne tillige være fletværk mellem »tømrane«.
Foto: B.M., 1979.

Fig. 80. Stenheller. Tilhuggede sandstensplader
udfylder de nederste tavl. Dette ses fortrinsvis
på Sydlandet. De øverste tavl er klinede. Vallehus, Poulsker. Foto: B.M., 1977.

Bindingsværkets åbne felter skulle lukkes med »tavler« af ler eller mursten.

88

Fig. 81. Davidsminde i Rø. Se også fig. 109. Tavlene er her lerklinede, dog er det udsatte, nederste
tavl ved hjørnet i mursten. For at skåne væggen mod tagdryppet, er den dækket med granris. Der
kunne også opsættes et »vandbrædt« på løsholtet, se fig. 60. Foto: H Zangenberg, 1929.

Murede tavl
I første halvdel af 1800-tallet blev der
produceret mursten i større mængder på
Bornholm. Det blev da mere almindeligt
at mure tavlene op i mursten, men det
var stadig en kostbar vare, som man sparede på. Det var altid de mest udsatte
tavl, som blev udskiftet først, såsom de
nederste tavl samt gavlenes tavl. Ved nybyggeri murede man dog som regel alle
tavl med mursten.
Også natursten blev anvendt til udmuring, især i udlængerne. Det var særlig
på Sydøstbornholm, hvor sandstenene
var velegnede med deres regulære form

og nemme tilhugning. Det er også her,
at der mange steder blev indsat hele
stenplader i tavlene, fastholdt med et par
store jernspiger og klinet tæt langs bindingsværket.
Det omtalte bindingsværk med sidebånd er tydeligt beregnet for mursten.
Tavlene strakte sig her i eet stykke fra
fodmur til lejde. Det har været en meget
prisbillig konstruktion i overgangsperioden fra bindingsværk til grundmur. Med
sparsomt brug af tømmer kunne man
bygge væggene af en halvstensmur, medens man til et grundmuret hus mindst
måtte bruge helstensvægge.
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Vinduer og yderdøre samt
bygningernes indre
Der var endnu meget arbejde tilbage efter at ydervægge og tag, det man kalder
råhuset, var lukket. Vinduer og udvendige døre skulle isættes, loft brædder skulle
lægges og indvendige vægge, skorstene
og bageovn skulle opmures. Gulve, både
sten-, ler- og bræddegulve, skulle lægges.
Til slut pyntede snedkeren med paneler,
indfatninger og lister, og endelig blev
der kalket og malet.

Vinduer
Hvornår glas blev almindeligt, ved vi ikke, men i de sidste årtier af 1600-tallet

Fig. 82. Ældre rudefremstilling. øverst
»krone«- eller »måneglas«. Ved A er heftejernet
sat på den blæste glaskugle og ved B er den klippet op og ligner en krone. Ved C ses den færdige
skive, som kunne blive op til 1,5 m, slynget hel
plan, og ved D er den delvis udskåret. Det midterste stykke, hvor heftejernet har siddet, kaldes
»gallen«. De to store stykker ligner månen, heraf stammer formentlig navnet.
Nederst vises »cylinderglas«, som fremstilles
ved at klippe det midterste stykke ud af en blæst
cylinder og langsomt folde cylinderen ud.
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fandtes der altid vinduer med glas i stuehusene. Glasset var dyrt, og der var i reglen vinduer kun i stuen og i herbergshuset.
Det er først fra sidste halvdel af 1700tallet, at der findes vinduer bevaret her
på Bornholm. Det er lave, brede vinduer
med to rammer med blysprosser.

Glas. De tidlige vinduesglas var blæst
»kroneglas«, som var cirkelrundt med
»gallen« i midten, hvor heftejernet havde siddet. Efter opskæring af skiverne
blev stykkerne med gallen tilovers. Det
er disse, som i dag populært kaldes flaskebundsruder og som dengang var de
billigste stykker vinduesglas. Denne
fremstillingsmetode blev anvendt fra
omkring 1300 til begyndelsen af
1800-tallet, og blev afløst af »taftlglas«.
Dette fremstillede man ved at blæse glasset til en stor flaskelignende cylinder,
hvor »hals« og »bund« blev sprængt af.
Cylinderen blev derefter klippet op og
udfoldet til en plan firkantet skive. Omkring 1900 kunne man fremstille disse
cylindre industrielt, og kort tid efter, i
1920, kom det trukne glas, hvor glasrnassen blev trukket gennem valser; en metode som stadig anvendes.
Glasset blev importeret og havde navn
efter den by eller det land, hvorfra det
kom. Det er igen Johan Hansen, som
giver oplysninger om dette fra begyndelsen af 1800-tallet, se litteraturlisten.
Det dyreste glas var det »hvide« engelske eller norske krone glas. Det blev dog
sjældent anvendt på landet, hvor man
mere brugte det grønne stettinerglas,
som kun kostede 1!J af det engelske. Senere fik man belgiske og brabantske glas,
som var blålige, tynde og ujævne. Også
dette blev brugt meget på landet, og det
var en forbedring fra stettinerglasset.

Sprosser. I byerne blev der allerede i
1100-tallet anvendt træsprosser, men
kun i de fornemme huse. Uden tvivl har
de været anvendt også på de største bøndergårde. Vinduer med træsprosser havde større glas end blysprossede vinduer
og var derfor dyrere, ligesom snedkerarbejdet også blev væsentligt dyrere.
Blysprossede vinduer blev anvendt
meget længe her på Bornholm, og det er
måske den egn i Danmark, hvor der i
dag er flest bevaret.
Blysprosser. Glarmesteren støbte og udvalsede selv sine blysprosser på en blyvinde. Snedkeren måtte levere trærammen, som til et blysprosset vindue var
enkelt udført, som regel uden profil og
forsynet med en not til glasset.
Hos glarmesteren blev alle glassene
stykke for stykke lagt ind i blysprosserne, som blev loddet sammen og til sidst

Fig. 83. Blysprossede vinduer. I dette vindue
sidder de to typer blysprosser. Til højre den al·
mindelige med udvendige vindjern, til venstre
typen med dobbelte blysprosser med indkapslede vindjern. Klintebygård, 6. vgd., Ibsker. Foto:
B.M., 1978.

Fig. 84. Blysprosser. A, hjørnesamling af glasrammen, hvor glasset sidder i en not, så rammen skal skilles ad ved rudeskiftning. B, tværsprosserne afstives afvindjern udvendig. C, blyprofilet ved et sprossekryds, som fastholdes til
vindjernet med en påloddet blyring. D, dobbelt
blysprosse med indkapslet vindjern. I de lodrette sprosser sidder træpinde.

skudt ind i rammens not. For at give
blysprosserne stivhed blev der udvendig
påsat vandrette »vindjern«.
På Østlandet støder man af og til på en
anden type blysprosser. Der ses ingen
vindjern, og sprosserne er bredere end
almindelige sprosser. Disse brede sprosser er sammensat af to blyprofiler, hvori
der er indkapslet vindjern ved sammenlodning af profilerne. Sådanne »dobbelte« sprosser havde i de vandrette sprosser et rundjern, og i de lodrette en træpind. Derfor ses tværsprosserne meget
hyppigt sprængt af rust, medens de lodrette intet fejler.
Denne type blysprosser er usædvanlig,
og kendes så godt som ingen andre steder i landet. Takket være glarmester J0han Hansens erindringer ved vi god besked om disse vinduers alder, idet de
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uden tvivl er fremstillet af J ohan Hansen
selv i 1800-tallets anden halvdel, hvor
han virkede i Svaneke og opland. Bornholms Museum har tilmed Johan Hansens blyvinde, hvor hjulene til de dobbelte blysprosser findes.
Blysprossede vinduer havde den ulempe, at rammen helst skulle tages ud og
skilles ad, hvis en rude måtte udskiftes,
fordi alle glassene sad i noter, og ikke i
kitfals som i et træsprosset vindue. Til
gengæld havde blysprossede vinduer ingen vedligeholdelse med kit og maling,
og blyet var holdbart over for vejrliget.

Træsprosser. Som omtalt blev vinduer
med blysprosser og med træsprosser anvendt samtidig. Træsprosserne blev ind-
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Fig. 86. Træramme og sprosseprofiler. De viste
profiler er alle meget almindelige. A og B er til
blysprossede vinduer, hvor glassene sidder i en
not, se figur 84. B ses sjældnere. C og D er typi·
ske 1100·talsformer, men de blev anvendt helt
op i midten af 1800·tallet. E, F, G og H er
brugt fra 1800·tallets midte, og for G og H's
vedkommende også i vort århundrede.

ført, da rudeformaterne blev større, men
det var dog sådan, at de samme store glas
også blev monteret i blysprosser, som
for eksempel i en seksdelt ramme. Mens
rammerne til de blysprossede vinduer,
som omtalt, kun blev fasede på kanterne, blev træsprossede vinduer forsynede
med en kantprofil, som også løb rundt
på sprosserne.
Frem til omkring 1850 var profilerne
ret enkle og havde den samme form i en
lang periode. Kun karmenes profilering
skiftede form fra tid til anden. Senere fik
også rammerne skiftende profilering.

Fig. 85. Træsprosset ramme. Her er rammen
delvis samlet. Hjørnerne har slidstapper og
sprosserne er gehringssamlede i modsætning til
de nyere kontrakehlede samlinger.
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Vindues/ormer. Man kan ikke umiddelbart opstille en klar rækkefølge af vinduesformer gennem tiderne. Forskellige
typer blev brugt samtidig, alt efter formåen og tradition. På landet holdt man
meget længe fast ved de blysprossede.
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Fig. 87. Vinduesformer. A, B og C er fra i700-tallet. A er træsprosset, B og C blysprossede. D,
E og F er fra midten af i800-tallet, alle med blysprosser. D og E er med synlige vindjern, F med
skjulte vindjern. C, H og I er fra sidste halvdel af i800-tallet, alle med træsprosser.

17DD-tallets almindeligste form var
brede og lave vinduer med to rammer
med mange ruder. Mere fornemme var
de firrammede vinduer med træ- eller
blysprosser_ I 18DO-tallet blev vinduerne
højere og havde færre ruder, dog mindst
6 i hver ramme, når de var blysprossede.
Op i 1800-tallet blev de torammede vinduer med tre ruder i hver ramme den

almindeligste form. Firrammede vinduer af type I i figur 87 blev også isat mange steder i 180D-tallets anden halvdel.

Vinduesbeslag. Til vinduets beslag hører
hjørnebånd, hængsler, hasper og stormkrog_
Det var dog langtfra alle vinduesrammer, som fik disse beslag_ De fleste ram93
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Fig. 88. Karmprofiler. Karmenes profilering kom stærkest til udtryk på lodspostene, hvoraf der
vises et udvalg. A, B, C, D, E og F er typiske for 1700·tallet. G er en meget usædvanlig form.
H, l, J, K og L er almindelige i 1800·tallet. M er en sjældnere variant. K og L med skrå sider
ses udelukkende på Østlandet. N, O og P er kantprofiler, som er meget brugte sent i 1800·tallet
og tidligt i 1900·tallet.
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Fig. 89. Vindues beslag. Vinke/hængsler med
rumpestabler, hjørnebånd, stormkroge, hasper
og hager. A og B viser beslag fra 1700-tallet,
hvor A er de ældste. Haspen med snoning er
ældst og sjælden, mens de øvrige med svaj, såkaldte delfinhasper, var meget almindelige i
1700-tallet. C og D er almindelige i 1800-tallet.
C er smedede og formentlig ældst. D er klippede eller mejslede ud af en plade.
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mer sad blot fast med ombukkede søm
udvendig. Efter en koleraepidemi blev
det imidlertid i 1860 påbudt, at mindst
een ramme i hvert opholdsrum skulle
være oplukkelig, så rummene kunne udluftes. Hvor der var råd til det, kom der
beslag på alle vinduer, og efterhånden
blev det almindeligt med beslag på samtlige rammer. På figur 89 er der vist forskellige typer beslag.

Yderdøre
Dørene blev i hovedsagen lavet efter to
konstruktionsprincipper. Simple og solide døre var lavet af brædder, sammenholdt med et par revler, og kaldtes derfor revledøre. De finere døre, fyldingsdørene, var opbygget af en ramme med een
eller flere fyldinger. Se fig. 90 og 96.
Tidligere var alle udvendige døre revlehalvdøre, som var noget lavere end de
senere fyldingsdøre.

Selve dørhullet var udført i tømmer
med en døroverligger og to dørstolper.
Herpå sad dørene hængslet i en indvendig fals, så ubudne gæster ikke kunne
løfte døren af stablerne, når den var lukket. På døroverliggeren, eller dørhammeren, som den også kaldtes, var der
meget ofte ejerens og hans hustrus initialer samt et årstal.
Forstuedørene var som regel forsynet
med en lås på den øverste halvdør og et
klinkefald på den nederste. Eventuelt
var kun bedst-døren udrustet på den måde. De øvrige kunne måske låses med en
indvendig skudrigle, eller skod, som det
ofte kaldes. Bedst-dørene kunne være
forsynet med store, kunstfærdigt smedede hængsler.
I forbindelse med de mange ombygninger efter 1800-tallets midte blev halv-

Fig. 90. Bryggersindgang, hvor revlehalvdørene
er beklædt med profilbrædder. Døren har klin·
kefald og skudrigle som indvendig lås. Den
indvendige dør er en almindelig glat bræddedør med gratede revler, se figur 95. Sellesborg,
4. vgd. Nylars. Foto: H. Zangenberg, 1929.
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Fig. 91. Udvendige døre. A, med de barokke hængsler, er fra en gård i Gudhjem og typisk for første
halvdel af 1100-tallet. Senere blev halvdørene lidt højere og hængslerne mere enkelt smedede uden
»slyng«. B og C er typiske for 1800-tallets midte og årtierne derefter. De har en karakteristisk
senempire form.
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blev kaldt »stroggsten«, d_v.s. strøgne
sten, ligeledes af råt, tørret ler. Den samme slags stroggsten blev brugt til de store skorstene, bortset fra skorstenspiben
over taget, som var af brændte sten eller
natursten.

Fig. 92. Bedst-døre. Et typisk indgangsparti
med stentrappe og jerngelænder. Døren er fra
1850'erne, samtidig med bygningens opførelse.
Møllegård, 3. sIg., Rø. Foto: B.M, 1976.

Lofter
Bræddelofterne var af brede og kraftige
11,4-1 Y2 tommer tykke fyrrebrædder,
som var høvlede kun på een side og samlede med kam og not eller sløjfer.
Som isolering og brandsikring over
opholdsstuerne blev der som regel lagt
et lerlag ovenpå loftbrædderne. På dette
lerlag kunne byggen til ølbrygningen
lægges til spiring over den varme stue,

dørene i bedst-forstuen udskiftet med
tofløjede fyldingsdøre. Disse var noget
højere og bredere, hvorfor døroverliggeren måtte flyttes op eller den blev fjernet, fordi fyldningsdøren blev hængslet
på en selvstændig karm til indmuring. I
karmen kunne der tillige være placeret
et overvindue, som gav lys i forstuen.
Indervægge
Hvor tavlene var opmurede af mursten
blev der på den indvendige side op muret
en bagmur af såkaldte »klædesten« af råt,
tørret ler. Klædestenene, som var på
størrelse med almindelige brændte mursten, blev op muret på kant ilermørtel
op mod de udvendige mursten, og blev
til sidst pudset med lermørtel. Det bestod først af et lag grovpuds og derpå et
lag finpuds, som kunne glittes helt glat,
når der skulle males med oliemaling eller limfarve.
Til opmuring af de indvendige skillevægge brugte man lidt større sten, som
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Fig. 93. Bagmur af lersten. På billedet er »klædstenene« delvis fjernet, så man kan se, at de er
sat på kant. Ud for bindingsværket fastholdes
de i fugerne med lange jernspiger med store
hoveder. Foto: B.M., 1977.

Fig. 94. For at undgå drys og træk blev der ofte opsat et paploft. Pappen kunne sømmes direkte
på brædderne eller, som vist her, på et tyndt brædt. Papkanten med sømmene blev dækket af en
lille profilliste. På tegningen er også vist, hvordan ujævne bjælker med vankant kunne beklædes
med brædder, så de lignede de skarpkantede, høvlede bjælker med profil.

og man undgik måske også at loftbrædderne rådnede. Der kunne enten lægges
et ca. 5 centimeter tykt lag vådt ler ud
som et lerstampet gulv eller der kunne
stryges små, kvadratiske tynde lersten,
som blev lagt ud i lermørtel. De tørre
strøgne sten var bedst, fordi der ikke
kom revner i lerlaget som ved en optørring, og man undgik væden fra leret.
Det kunne drysse en del gennem
bræddelofterne fra ler og korn på loftet.
Derfor blev der mange steder opsat paplofter med profillister, som gav stuerne
et mere fornemt præg.
Fra brandtaksationerne ved vi, at der
i stuehusene ikke altid var bræddelofter
over bryggerset. Her lå eventuelt kun
rafter.

Gulve
På salen var der altid bræddegulv på
grund af kælderen, men i de øvrige rum
blev der lagt bræddegulve alt efter ejerens formåen. Opholdsstuerne. fik dog
fortrinsvis bræddegulve, medens andre
gulve blev lerstampede eller brolagt.
Brædderne blev lagt på sand og sømmet
på strøer eller gulvbjælker, som lå i sandet. Derfor sparede man af og til samlingen mellem brædderne, som var fuldt
understøttede af sandet. Eventuelt kunne brædderne på simpel måde være dyvlet sammen.
I køkken og bryggers lagde man en
brolægning eller et murstensgulv. Var
det meget fint, kunne der være benyttet
fliser af 0landssten eller sandsten.
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Snedkerarbejde
Det var i høj grad snedkerens arbejde,
som prægede rummenes udseende. Jo
fornemmere rum, des rigere var arbejdet
udformet.
Snedkerarbejdets udformning viser
selv, hvor gammelt det er, idet det fik
sin karakter efter »tidens mode«. En dør
fra midten af 1100-tallet er således meget
forskellig fra en dør godt 100 år senere.
Forbilledet for snedkerarbejdet blev
hentet i slotte, palæer og fornemme borgerhuse i købstæderne. Inden påvirkningen nåede ud i provinsen til håndværkerne gik der nogen tid, og der var tillige
sket små ændringer og forenklinger undervejs, blandt andet fordi der ikke var
råd til de helt store udfoldelser.
Man kan således ikke pege på en særlig
bornholmsk stil, men visse træk synes
dog særprægede for Bornholm. Udforskningen af dette er imidlertid endnu på et
begyndende stade.
Inderdørene var lavet efter de samme
principper som yderdørene. Man havde
altså revledøre og fyldingsdøre.

Fig. 95. Gratning.
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Fig. 96. Fyldingsdør.

Den fineste del af stuehuset med sal og
stuer fik de flotteste døre, fyldingsdøre,
mens der kom enklere døre, revledøre, i
bryggersenden. Af og til finder man i
dag de tidligere fine døre siddende i
bryggersenden, hvortil de i sin tid blev
flyttet, da man moderniserede stuehuset.
I 1100-årene havde fyldingsdørene enten een eller to fyldninger, som kunne
have hjørneafskæring på spejlet. Senere,
ved 1800-tallets midte, blev dørene ofte
forsynet med tre fyldninger i lidt enklere form. I 1810'erne begyndte man at lave tofløjede døre til sal og storstue, ligesom den tofløjede udvendige bedst-dør,
se side 99. Da høvle- og kehlemaskinerne vandt udbredelse i slutningen af
1800-tallet, fik dørene ofte flere forskel-
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Fig. 97. Fyldingsdøre. Der kan ikke sættes nøjagtige årstal og tidsperioder på de enkelte typer, bl.a.
fordi mange af dem har været fremstillet i en længere årrække. A, B, C, D, E og F har været
anvendt i 1700-tallet. A er den ældste og F den yngste form. B, C, D og E har været almindelige
i slutningen af 1700-tallet, og F også i begyndelsen af 1800-tallet. A og F er de mest almindelige.
B er en blanding af to velkendte typer, hvor spejlenes hjørner enten buer indad eller udad. Under
hver dør er der vist snit afde tilsvarende døre i samlingen mellem ramme ogfylding. Det er karakteristisk, at 1700-tals dørene har forskellig for- og bagside på fyldingerne; her er forsiden vist. A,
B og D har glatte bagsider, mens C og E har en enklere udskæring på bagsiden. Dørene er her
vist uden hængsler og lukketøj, bl.a. fordi hængslerne trods deres ofte kunstfærdige form som regel
er sat på på bagsiden. Typerne G, H, l, J og K er alle fra tiden efter midten af 1800-tallet. G er
fra 1850'erne, I fra 1875, Jfra 1907. J og K er maskinfremstillede, og de repræsenterer de seneste
former for fyldingsdøre.
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Fig. 98. Indfatninger til døre og vinduer. De mindre indfatninger er til vinduer. Eksempler fra
1700-tallet findes sjældent, men A og B er to eksempler, hvor A er et typisk barokprofil fra første
halvdel, og B et rokokoprofil fra anden halvdel af 1700·tallet. Profilerne fra C til M er alle fra
1800·tallet, fortrinsvis fra midten og anden halvdel. N til Q er maskinfremstillede. Eksemplerne
er så vidt muligt vist i kronologisk rækkefølge.

Fig. 99. Dørhængsler. A til E er »bukkehornshængsler«, fortrinsvis til fyldingsdøre. A, B og
C er fra 1700·tallet. A er et smukt og ikke
usædvanligt eksemplar. B er lidt simplere,
mens C er »friere« i sin form. D og E er fra
1800·tallet. D er en usædvanlig og E en almindeligform. F og G er typisk anvendte til revledøre. F er fra 1700-tallet og G fra 1800·tallet.
H er et »hollandsk« istukket hængsel, som blev
almindeligt efter midten af 1800-årene.
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lige fyldingsopdelinger. De kendteste el
vel nok de såkaldte »dannebrogsdøre«.
Ligesom dørene var hængsler samt luk
ke- og låsetøj forskellige i de forskellig!
rum. Til salen var der gerne svungn!
hængsler, såkaldte bukkehornshængsler
og en finere lås med nøgle. De øvrige dø
re havde enklere smedede hængsler O!
klinkefald. I begyndelsen af 1800-talle!
blev de smedede beslag forenklede, og
anden halvdel af århundredet blev sta
belhængslerne afløst af de indstuknt
»hollandske« hængsler. Også klinkefal
dene og pladelåsene blev afløst af ind
stukne låse med nøgleskilte af messing
se side 10l.
Efter pudsning af væggene blev vinduer og døre indrammmet med indfatnin
ger, også kaldet gerichter. Ligeledes ble,
fodpaneler opsat mod bræddegulvet o~
til sidst en sandliste som tætning moc
brædderne.
I stuerne og på salen blev der ofte op·
sat en vægliste, blandt andet for at skånf
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Fig. 100. Lukke· og låsetøj. A, B og C fra
1700-tallet. A er en smæklås, fortrinsvis til udvendige døre. B er kun anvendt på indvendige
døre, feks. til salen. C er et klinkefald, som
blev brugt både til udvendige og i indvendige
døre. D og E er fra 1800-tallet. Den indskudte
lås E bruges også i dag.

Fig. 101. Dørgreb og nøgleskilte. A er et fornemt og sjældent set messinggreb fra
1700-tallet. B, C og D er fra 1800-tallet. B og
C er i messing, D i jern. E er et horngreb fra
slutningen af 1800-tallet. F er et træR,reb med
roset og nøgleskilt af støbejern. F var almindeligt tidligere i vort århundrede.

de sarte, lerpudsede vægge mod stoleryggenes stød. Mellem væglisten og fodpanelet kunne der også opsættes et vægpanel. Dette kunne være opbygget efter
samme princip som fyldingsdørene, men
1800-tallets vægpaneler var ofte kun en
bræddebeklædning.

Malerarbejde
Som den sidste gjorde maleren rummene
færdige til indflytning.
Før tapetsering blev almindelig i slutningen af forrige århundrede, blev væggene kalkede, limfarvede eller eventuelt
oliemalede.
Tilbage i 1100-tallet blev døre og vinduer malet i ret mørke farver som røde,
blå og grønne. Dengang kunne der også
være malet dekorationer på de fineste
døres fyldinger, for eksempel blomstermotiver. Der er også eksempler på sale
og mælsale, som blev overdådigt dekore-

Fig. 102. Bræddepaneler kunne udformes som
en glat flade af sammenpløjede brædder eller
som her, hvor der mellem hvert brædt sidder en
notliste, så hvert brædt bliver en art fylding.
Loftsgård, 15. slg. Østerlars. Foto: P. Michelsen,
1960.
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rede på både loft og vægge. En sådan
rumdekoration er blandt andet udstillet
på Nationalmuseet, hvortil den i sin tid
kom fra Skovsholm i Ibsker efter en
brand på gården 1879.
I 1800-tallet var farverne mere dæmpede i lyse toner, indtil man i de sidste årtier af 1800-tallet begyndte at ådremale
døre og paneler. Det var en skik, som
før den tid var almindelig på møbler.
Ådringen skulle forestille fine lakerede
træsorter, som var betydelig dyrere end
det billige fyrretræ, både hvad materialepris og hvad arbejde angik. Snedkerne
udførte nemlig deres arbejde enten til lakering eller til maling. Hvis det færdige
arbejde skulle lakeres, måtte træet være
fejlfrit og udførelsen langt mere nøjagtig, og dermed dyrere, end hvis det blot

Fig. 103. Adring. Denne fylding er efterligning
af birketræ og på rammen eg. St. Hallegård, 3.
sIg. Bodilsker. Udført af maler Ejner Jensen,
Egeby, i dette århundrede. Foto: B.M., 1978.
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skulle males. Malerne var dengang meget dygtige til at efterligne forskellige
træsorter, og i en lang periode helt frem
til 1940'erne blev meget snedkerarbejde
ådret. Det var et håndværk, som kun
meget få bestrider i dag, og som desværre tit bliver destrueret i et »syrebad«,
hvorefter snedkerens lidt ringe træ og
småfejl bliver synlige stik imod hans
hensigt.
Paplofter var også malerens arbejde,
både at opsætte og oliemale, måske med
skabelondekorationer. Paplofterne blev
almindelige i slutningen af forrige århundrede.

Farver - udvendig
De traditionelle farver på bygningernes
ydre var tidligere begrænset til nogle få
kulører. Der var dels byggematerialernes egne farver, dels overfladebehandlingens farver.
Hvor gammel skikken med at kalke
er, kan vanskeligt siges, men i 1600-tallet s skrifter nævnes hyppigt kalktønder.
For 150-200 år siden har man overvejende benyttet hvidkalkning med bindingsværk og bræddegavle i rødbrunt eller sort. Døre og vinduer har været
grønne, røde, brune, rødbrune eller hvide. Senere er rød- og gulkalkning kommet til, og i en kortere periode omkring
midten af 1800-tallet var mange stuehuse
kalket med en gammelrosa farve.
Nye farvetoner dukkede op i landskabet, da man gik over til at lade de grundmurede bygninger stå i blank mur. De
tidligeste grundmurede huse blev altid
kalkede, men fra omkring 1880'erne
byggede man i blank mur i både gule,
flammede og røde sten. De flammede
var de billigste og blev især brugt til ud-

længer. Til stuehusene brugte man fortrinsvis røde og gule sten.
Som en kuriøsitet kan det nævnes, at
en del huse i fiskerlejet Listed i årene
omkring 1900 har været kalket lysblå.
Kalk

På Nordbornholm ser man overvejende
hvidkalkede bygninger, på Sydlandet
mange rødkalkede og på Østlandet ofte
gulkalkede bygninger. Der er i dag ingen
skarpe grænser, og de tre farver ses over
hele øen, men den nævnte tendens er tydelig. Det gamle højlyngsområde, som
delte Bornholm, kan måske have været
årsag til, at man i mangt og meget har
haft forskellig skik og brug på øen.
Vi kender ikke nøjagtig traditionerne
for kalkfarverne. Det viser sig blandt andet tit, at man har skiftet kulør på samme bygning flere gange. Der er også eksempler på, at udlænger og stuehus har
forskellig farve, og ligeledes kan gårdens
udvendige sider have en anden farve end
inde i gården. I sjældnere tilfælde har de
nederste tavl ikke haft den samme farve
som de øverste; rødt har f.eks. stået mod
hvidt.
Mange gårdes udlænger har været kalkede hvide på både fodmur, tømmer og
gavl; således at kun stuehusets tømmer
og måske udlængernes gårdsider har været trukket op med tjære eller maling.
Portrummenes bindingsværk og lofter
var som regel kalket hvide.
Det var meget almindeligt, også langt
op i vort århundrede, at fodmurene blev
hvidkalkede eller, som det også ses, gråkalkede eller ubehandlede. Nogle steder
har man også kalket soklerne røde. De
sorttjærede fodmure blev først rigtig udbredt med den billige stenkulstjære i sidste halvdel af 1800-tallet.

Tjære og maling

Træværket i bindingsværk, gavle, døre
og porte har tidligere været behandlet
med trætjære, også kaldet finsk tjære.
Den samme slags tjære blev brugt til fiskerbåde og imprægnering af tovværk
og garn. Trætjære er et destillat af fyrretræ, fortrinsvis rødderne, »skrynerne«.
Tjæren indeholder træets egne beskyttende stoffer og var derfor et godt beskyttelsesmiddel. Trætjære havde kulør
fra sortbrun over i rødbrun, og var næsten transparent i tynde lag. Der blev
derfor tilsat farvestoffer, og bl.a. har
man i 1100-tallet tilsat farvet ler.
Trætjæren er formentlig efter midten
af 1800-tallet langsomt blevet afløst af
den noget billigere stenkulstjære, som var
et affaldsprodukt fra gasværkerne. Det
er den tjære man siden har brugt til bindingsværk, sokler, døre og porte.
Træværket kunne også være malet
med linoliemalinger eller med malinger,
blandet af linoliefernis, rugmel og farvepigmenter, hovedsagelig røde og brune
kulører. Døre og vinduer i stuehuset
blev malet med linoliemalinger.
Farvesammensætninger

Farvesammensætningerne på bindingsværkets tømmer og de murede eller klinede tavl var mangfoldige. Alle kalkfarverne hvid, gul og rød er blevet sammensat med sort, brun, rødbrun, rød og
grøn .farve på tømmeret. Dog er rød
kalk aldrig set sammen med rødt eller
brunt tømmer her på Bornholm. Den
rosa kalk ved vi for lidt om til at kunne
angive traditionel sammensætning. Den
er forlængst gået af mode, men har sandsynligvis stået til sort eller rødt tømmer.
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Byggeskik
- grundmurede huse
De første bornholmske stuehuse i grundmur er såvidt vides opført omkring
1810. I Salchows beskrivelse fra 1813 anføres det, at der da fandtes to »brandmurede« stuehuse, nemlig Risenholm i Nyker og Vibegård i Knudsker.
Det var dog først efter 1800-tallets
midte, at det blev mere udbredt at bygge
stuehuse, og så småt også udlænger, i
grundmur. De tidlige murede bygninger
er enkle, hvidkalkede huse, måske med
et lille gesimsbånd under vinduerne og
en enkel hovedgesims under taget.
Senere, i 1880'erne og 90'erne, blev
der ofret mere på bygningernes udseende. De fik små kvist bygninger og mure-

de udsmykninger i gesimserne, omkring
vinduer og døre samt i gavlene. De blev
opmuret i blank mur, det vil sige uden
puds og kalkning, så murstenenes egne
gule, flammede eller røde farve står
synlig.
Ydervæggene kunne være muret i
halvanden eller hel stens tykkelse i mas·
sivt murværk, men der er også eksempler på hulmur med halvanden sten udvendig og halv sten indvendig. Bygningerne er meget bredere end bindingsværkslængerne, helt op til 10 meter i
bredden.
Tagene blev belagt med strå, spån, skifer eller tegl.

Fig. 104. St. Ringebygård, 35. sIg. Vestermarie. Et typisk stuehus fra midten af 1800-tallet med
gennemgående sålbænk under vinduerne og pudsede indfatninger om dørene. Foto: B.M., 1981.
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Fig. 105. St. Hallegård i Aker, opført 1887 efter en brand. Dermed var der mulighed for at opføre
et helt nyt bygningsanlæg. Dette hører blandt de større og mere fornemt udførte. Stuehuset i blank
mur med skifertag og udlængerne kalkede med blændingsgavle og oprindelig med stråtage. Foto:
Sylvest luftfoto 1974.
Fig. 106. Strangegård, 42. sIg. Klemensker. Opført 1886. Stilen er tidstypisk, men usædvanlig for
et stuehus. Foto: Anton Pedersen o. 1900.
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Fig. 107. »Bakkalænge«. Agård, 2. vgd. Pedersker. Vestre længe opført 1894 afkløvet granit i man·
ge farver. Foto: B.M., 1971.

I de sidste årtier af 1800-årene blev også flere og flere udlænger opført i grundmur. Der byggedes med både sandsten,
kampesten og mursten. Kampesten fik
man ved de omfattende stenrydninger
på markerne, som der blev arbejdet meget med på det tidspunkt.
Sandstenslænger, såkaldte »brøddstenslæjnger« (brudsten), findes især på Sydlandet, hvor stenene blev hentet fra
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sandstensbruddene eller i små åbne brud
på markerne.
Særlig karakteristiske er de store kam·
pestenslænger med hvide fuger, som ligeledes hovedsagelig ses på den sydlige del
af øen. De kaldes »bakkalæjnger« efter en
jysk murermester Bak, som havde bosat
sig her. Bak skulle efter sigende være
meget dygtig til at udsøge og kløve stenene; et håndværk, som han formentlig

Fig. 108. Risegård, 42. sIg. i Aker. Søndre kostald i 1899 ved tømmerrejsningen. Murene er støbte
i beton. Foto: Thomas Hansen.

havde lært i Jylland, hvor det var mere
almindeligt at bygge i kampesten. Til sin
hjælp havde Bak nogle folk, som murede væggene. Den indvendige side af murene kunne opmures i sandsten, og omkring vinduer og døre, i gesimser under
taget samt i gavlene er der ofte brugt
mursten.
De grundmurede udlænger i »brændt·
sten«, som murstenene blev kaldt, har
gerne blændinger, det vil sige tilbageliggende flader, som især pryder gavlene.
Disse blændinger er på een gang materialebesparende og dekorative. Bygninger
med blændinger er mange steder kalket
i gult og hvidt.
Årtierne omkring 1900 var præget af

god håndværksmæssig kunnen. Man
overdekorerede næsten bygningerne,
for eksempel med udskåret træværk i
gavlene og med mursten i specielle former. Det var en tid med stilforvirring
uden egentligt egnspræg, men det kunne
også have sin charme. Et stort antal
grundmurede huse præges imidlertid ikke af rig dekorering men snarere af en
enkel og sober stil og fine proportioner,
ofte også af en diskret udsmykning, for
eksempel en enkel muret gesims under
tag eller vinduer.
Mange grundmurede huse har i dag
kulturhistorisk værdi. De bør behandles
med samme respekt som man har overfor bygninger i bindingsværk.
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Byggeskik
- husmandssteder
Alment
Et to-hestesavl, et to-kosavl, et sted eller
en ejendom er de typiske betegnelser for
et husmandssted.
Når der skelnes mellem husmandssteder og gårde, anser man normalt gårdene
for at være de gamle, ca. 950 gårde med
gårdnumre, det vil hovedsagelig sige
selvejergårde og vornedgårde. Resten af
landejendommene betegnes som husmandssteder. Fra omkring 1840 blev det
imidlertid rent statistisk set opdelt på en
anden måde, idet alle ejendomme på een
tønde hartkorn og derover blev betragtet som gårde, og alle andre som huse eller husmandssteder. 1835 anførtes der således at være 950 gårde og 2200 husmandssteder, medens der 1905 var 1500
gårde og 3600 huse. Det var en voldsom
stigning på ca. 2000 ejendomme i løbet
af 70 år. En væsentlig årsag til denne forøgelse var det stigende befolkningstal.
Større gårde udstykkede jord, hvilket
bl.a. illustreres af, at der stort set var det
samme antal hartkorn til de 950 gårde i
1835 som til de 1500 gårde i 1905. Udstykningen af udmarken gav tillige øget
areal til husmandssteder, se side 26.
En del af husene var uden jord, og der
blev således ikke drevet kornavl, men
man havde måske lidt dyr til husbehov.
Fra 1850 til 1905 var antallet af disse
jordløse huse næsten konstant, mens
husmandsbrug med egentligt landbrug
steg væsentligt i antal i samme periode.
Husmandsfamilierne var blandt de
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mindst bemidlede i datidens samfund
De ernærede sig som daglejere, ved små
håndværk samt ved salg af brændsel
mest i form af tørv og lyng fra udmar
kerne.
Mange husmandsfamilier kunne be
tegnes som nybyggere. De lejede son
regel jorden, måske uopdyrket eller a
ringe kvalitet, og byggede et hus elle]
overtog en faldefærdig bygning.

Byggeskik
Meget forskellige forhold og størrelse]
på bygningsanlæggene gør det vanskeligl
at beskrive et typisk husmandssted p~
samme måde som gårdene.
Man kan ikke angive en bestemt typt
eller et mønster, hvorefter husmandsste·
derne er bygget. Det er dog karakteri·
stisk, at bolig, stald, lade og lo er bygget
sammen i een længe eller i et vinkelan·
læg suppleret med en eller to små læn·
ger. Herved adskiller de sig klart fra gårdene, hvor boligen lå i en stuelænge fOl
sig. Men husmandsstedernes bolig ligne·
de på mange måder gårdenes, med df
samme rum og deres indbyrdes place.
ring. For eksemp~l er det typisk, at del
mange steder på et tidspunkt er tilbygget
en lille sal, vel nok som et statussymbol,
men også for at have et rum ,hvor de dø·
de kunne ligge lig. Der var desuden hyp.
pigt to stuer, svarende til gårdenes stor·
stue og lillestue, blot langt mindre.
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Fig. 109. Davidsminde på Spellingegårds 2. vgd. 's fortov i Rø. Typisk husmandssted fra 1800·tallet
med kun en længe. Der blev dog senere i vort århundrede tilføjet en lille udlænge. Der er kun
eet ildsted, hvortil der tidligere har været bageovn, og boligen er meget trang. I stalden har der
formentlig kun stået en ko. Tegning og foto: H Zangenberg, 1929.

Meget sjældnere var der, som på gårdene, to ildsteder; man samlede alle funktioner om een skorsten.
De ældre husmandssteder bærer tydeligt præg af en langsom udbygning og
brug af billige materialer. Det er her
man hyppigst ser genanvendte byggematerialer, træ fra strandede skibe samt materialer fra marken.

Fra ældre beskrivelser af Peter Thorsen og svanekeglarmesteren Johan Hansen ved vi, at der blandt 1800-tallets husmandssteder fandtes bygninger med
skorstensløse ildsteder og bilæggerovne
af sandstensplader eller tagsten og mursten. Her fandtes også halm- og lyngflettede gavle, og natursten blev brugt i bindingsværkets udmuring.
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Bygningerne har tit flere byggeskel efter en stadig udbygning med et eller flere
fag ad gangen. Man ser også tit, at der er
tilbygget en lille udlænge på nogle få fag.
Fra årtierne omkring sidste århundredskifte er der dog mange nybyggede

og helstøbte bygningsanlæg i både bindingsværk og grundmur. Det er blandt
husmandsstederne, at man finder de sidste enkle former for bindingsværk, så
sent som i de første årtier af dette
århundrede.

Fig. 110. Nordrup, mtr. nr. 85 på Smålyngen i Pedersker. Et »to-hestesavl« med større bygning
end på Davidsminde på fig. 109. Sidelængen og hoddan er en senere tilføjelse. Her er også blevet
plads til en sal og storstue med »bedstforstue«. Tegning: H Zangenberg, 1929. Foto: Th. Yhr o.
1920.
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Fig. 111 øverst. »Kruzahuzed« ved Svaneke. Typisk lille hus for en fisker eller daglejer. Væggene
er bygget af de materialer, man har kunnet skaffe, men husbrande var der dog råd til.
Fig. 112 nederst. Nyopført husmandssted i grundmur med spåntage. V æggene er endnu ikke kalkede, og træværket mangler maling. Sådanne mindre ejendomme blev der bygget mange af omkring
århundredskiftet og et par årtier frem.
Fig. 113 på de følgende to sider. Opmåling af husmandssted af ark. K. Thorsen 1917. Rumbetegnelser er bornholmske. »Frammers« kendes dog ikke her, men andre steder i Danmark. »Hused« er
et ældre ord for sal, ligesom »kold« for kostald. Tegningen viser mange interessante og typiske detaljer. Bygningen er tydeligt sammenstykket afgenbrugstømmer og sikkert udvidet flere gange. Det
var ikke ualmindeligt, at bygningen fulgte det skrå terræn.
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Ejendomshistorie
- arkiv- og bygningsundersøgelse
Indledning
Dette afsnit er tænkt som en vejledning
for dem, som er interesserede i at vide
mere om deres ejendommes historie.
Det er en erfaring, at mange finder det
spændende at vide, hvor gamle bygningerne er, hvordan de oprindelig så ud og
var indrettet, samt måske følge ejerne
tilbage i tiden, især hvis ejendommen
har været i familiens eje gennem mange
generationer. Nogle oplysninger kan
findes i bøger, andre i arkiver, og meget
vil man kunne få at vide ved at se nøjere
på bygningerne.
Den ældre generation, som har oplevet den tidligere landbrugsdrift, og som
måske har ombygget stuehus og udlænger, vil kunne fortælle meget. Heri ligger en chance for den yngre generation
til at få noget at vide, og i bedste fald
skrive det ned. Det vil kommende generationer værdsætte.

Hvor søger man
oplysninger?
For at kunne finde sin ejendom i arkiver, litteratur m.v. skal man kende ejendommens matrikelnummer og for gårdenes vedkommende deres gårdnummer
og navn.
Matrikelnummeret er den betegnelse,
som grunden har på kort og dokumenter for ejendommen vedrørende køb og
salg. Der har været matrikelnumre på
landet siden 1844.
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Gårdene havde tidligere et gårdnum·
mer som selvejergård eller vornedgård.
Dette nummer er vigtigt, idet det uden
ændringer går tilbage til begyndelsen af
1600-tallet, se side 13. Gårdnummeret
kan findes i ældre dokumenter eller for
eksempel i Bornholms Historie fra 1950
(»Sladrebogen«).
Gårdnavnet er derimod usikkert, fordi
en gård kan have skiftet navn flere gange
gennem tiden; se herom i Bornholmske
Samlinger, bind 40, 1966.
Med de her nævnte oplysninger kan
man gå videre i litteraturen og i
arkiverne.
Litteratur om enkelte ejendomme
Der kan findes oplysninger i Bornholm·
ske Samlinger, hvori der først kan søges

i registerbindene. Det er meget forskellige oplysninger, som findes her, og
langtfra alle gårde er nævnt. Endvidere
kan der findes oplysninger i Bornholms
Historie fra 1950, hvor samtlige land·
ejendomme er kort omtalt og gengivet
med et luftfoto. Endelig findes der omta·
ler i Danske gårde, 3. samling, Born·
holms amt, 1918, af J. c. B. la Cour og
i Større danske landbrug, bind IV, 1932,
af J. J. Hansen, samt i Beskrivelse a)
Landbrugets udvikling i Danmark fra
1835 indtil Nutiden af Krarup og Tuxen.
I den sidstnævnte findes der en grundi~
beskrivelse af 13 gårde på Bornholm
som i sig selv er interessant læsning.
Al denne litteratur findes på Bom
holms Centralbibliotek.

Thorsens slægtstavler

Bornholms Museum

På mange gårde hænger der et fint indrammet ark med håndskreven tekst i
sort og rødt. Teksten taler om gårdens
besiddere gennem 300 år eller mere. Disse tavler blev i 1930'erne udarbejdet af
arkitekt Karl Thorsen, som døde i 1948.
Mange tror, at bygningerne ifølge teksten er over 300 år gamle, men det er ikke tilfældet. Det er blot gårdens historie
og dens ejere, der i arkivalier normalt
kan følges så langt tilbage.
Af og til møder man en skepsis overfor oplysningerne i disse tavler. Det sker
da også, at der findes fejl, men man skal
huske, at Karl Thorsen dengang ikke
havde mulighed for at få alle de oplysninger, som vi kan få i dag. Ofte bygger
teksten på meddelelser, som ældre folk
havde givet ham, og derfor kan der i teksten være værdifulde oplysninger, som
ikke findes andre steder, og som kan lede een på sporet efter flere oplysninger.

På Bornholms Museum findes et arkiv
med Nationalmuseets bondegårdsunder·
søgeIser, suppleret med undersøgelser,
som Bornholms Museum i de senere år
har gennemført, i alt ca. 300 landejendomme. Her kan der være ældre fotografier, tegninger og beskrivelser, fortrinsvis vedrørende bygningerne.

Gfoft i)atfff:!llnril, J. (' ch~ifr'lril,
~"ailsttr l2'oqn. '{\ornJiolm$ '!Imt.

Fig. 114. En af ?borsens mange »slægtstavler«.

Arkiverne

Fra arkiverne kan der hentes mange forskellige oplysninger om ejere, bygninger
og jordarealerne.
Der er fortrinsvis tale om Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og
Bornholm, Rigsarkivet samt Matrikeldirektoratets arkiv, alle beliggende i København. Her på øen har vi Bornholms
Lokalhistoriske Arkiv. Det vil være fornuftigt at begynde her, hvor der findes
en del nyere materiale samt kopier og
mikrofilm af de vigtigste arkivalier fra
arkiverne i København. På lokalarkivet
findes også vejledninger i arkivarbejde,
som det vil være fordelagtigt at studere,
såfremt man ikke er kendt med dette.
Der vil nemlig for lægmand være to væsentlige vanskeligheder. For det første at
udvælge de mest fortællende arkivalier.
Der kan være tale om f.eks. brandtaksationer, skøde- og panteprotokoller, tingbøger, skifteprotokoller og folketællinger. For det andet at de ældre arkivalier
er håndskrevet med gotisk skrift, som
kræver nogen træning at læse. Som vejledning til læsning af gotisk skrift findes
flere bøger, som anføres i litteraturlisten.
Ældre kort vil kunne give oplysninger om jordstykker, stengærder, åløb
m.m. På Bornholms Centralbibliotek
findes en del, men de detaljerede skal findes på Matrikelarkivet. Herfra kan der
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Fig. 115. Eksempel på brandtaksation fra Østerlars sogn fra 1878, skrevet med gotisk håndskrift:
Peder Jensens Sted paa 37 og 38te Sfeiergaards Parcel Matr. No. 42 b 43 e.
A. En bygning i øst og Vest, 9 Fag, lang 32, bred 11 1/8, høi 4 Alen, opført af bindingsværk
med Fyrretømmer, klinede Vægge med Undtagelse aføstre Undergavl der er af Brændtsten, forre·
sten Brædegavl og Straatag, De 6 østerste Fag indrettede til Beboelse med sammenpløiet Brædelaft,
inddelt: 1 Fag til Forstue og Mælkekammer, 2 Fag til Stue og Kjøkkln, 3 Fag til 4 Værelser med
Brædegulv i de Trende forøvrigt endnu ikke Gulv. 751 Fag Vinduer med store Ruder, 10 Døre
hvoraf 1 Uddør, 2 Speildøre agfarresten glatte Døre. Væggene pudsede i to Værelser. En Skorsten
af Raasten med Brendtstens Pibe ...

fås kopier af kortene. Oplysninger herom kan fås på Centralbiblioteket og på
Bornholms Museum eller ved direkte
henvendelse til Matrikelarkivet. På museet findes også en del ældre kort, især
det store Hammerskort fra 1754.
Gamle fotografier

Der ligger mange steder gamle fotografier i album og skuffer. På disse kan der
ofte findes oplysninger om bygningerne,
men også om dagligliv og slægtninge.
Det er meget vigtigt, at man skriver sted,
årstal og personnavne ned, for eksempel
på bagsiden af billedet. Her må den ældre generation hjælpe.
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Bornholms Museum, har et stort
topografisk billedarkiv og er interesseret
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i at få lov til at affotografere gode billeder, især med motiver, som viser bygninger og dagligliv på landet.
Adresser og telefonnumre på de nævnte

arkiver:
Bornholms Lokalhistoriske Arkiv og
Bornholms Centralbibliotek, Pingels
Alle 1, 3700 Rønne, tlf. 03 - 95 07 04.
Bornholms Museum, Set. Mortensgade 29, 3700 Rønne, tlf. 03 - 95 07 35.
Matrikelarkivet, Titangade 13, 2200
København N, tlf. 01 - 83 77 33.
Landsarkivet for Sjælland, LollandFalster og Bornholm, Jagtvej 10, 2200
København N, tlf. 01 - 39 35 20.
Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, 1218
København K, tlf. 01 - 12 38 78.
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Fig. 116. Typiske ændringer i en bindingsværksfacade. Naglerne (de sorte prikker på stolperne) som
låser tappene, viser næsten altid tømmerets oprindelige sammensætning. På tegningens venstre fag
med en dør er løsholtet flyttet op som døroverligger. I det følgende fag til højre er den oprindelige
døroverligger flyttet ned som løsholt. I de to fag til højre er løsholterne sænket for at give plads
til større vinduer.

Bygningsundersøgelse
Bygningerne selv kan give svar på mange spørgsmål om deres oprindelige udseende og rumindretning samt om ændringer gennem tiden.
Alder

Man kan være heldig at finde et indhugget årstal i bygningerne. Det findes normalt på en døroverligger eller eventuelt
på en løsholt, som i øvrigt meget ofte viser sig at være en tidligere døroverligger,
som er flyttet i forbindelse med en ombygning. Døroverliggere kan også være
flyttede fra en anden bygning. Af disse
grunde skal man ikke være helt sikker
på en sådan datering alene. Der må andre beviser til for at bestemme alderen.
Som en slags tommelfingerregel gælder, at et smalt stuehus på ca. 6 meter vil
være fra tiden før ca. 1800. Til en vis

grad vil man også kunne få antydet en alder på bjælkernes profilering, se figur 120,
og desuden ved samlinger og andre særtræk, som nævnt i afsnittet om konstruktioner side 64. Endelig har man en
chance for at få et supplement, måske en
eksakt datering, ved en arkivundersøgelse. Det skal dog bemærkes, at det er sjældent, at bygninger, der er opført før
1800, kan dateres ad arkivalsk vej.
Rekonstruktion

På siderne 42 til 53 og 64 til 74 er der
gjort rede for stuehusenes grundplaner
samt bindingsværkets konstruktioner og
materialer under forskellige tidsperi0der. Med kendskab til disse forhold vil
man i de fleste tilfælde kunne finde frem
til den oprindelige ruminddeling af stuehuset fra sal til lillestue. Erfaringsvis er
bryggersenden vanskelig at rekonstruere.
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Fig. 117. Eksempel på skitse til notater for rekonstruktion. De tynde linier viser nuværende
vægge og de kraftigt prikkede de oprindelige
vægge. Se hosstående tekst.
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Fremgangsmåden er følgende: Der tegnes en skitse af stuehuset uden de nuværende rum, se figur 117. Herpå noteres
en række iagttagelser_ Alle fagbredder
måles og skrives på ud for hvert fag.
Dernæst kigges bjælkerne nøje efter indvendig. Alle massive bjælker med profil
markeres, idet disse viser, at der har været stue, hvor bjælken har stået synlig,
og derfor var høvlet og profileret_ Enkelte bjælker viser sig måske at være beklædt med brædder; det høres og mærkes ved at banke på bjælken med en
knytnæve. Er bjælken beklædt, skyldes
det uden tvivl, at den ikke er høvlet, og
derfor har ligget over en skillevæg, eller,
hvis det er ude i køkken-bryggersenden,
at den i sin tid har ligget i bryggerset. Se
figur 94.
Man kan på dette grundlag tegne alle
tværskillevægge. Hvis en skillevæg ikke
er flyttet, kan det somme tider ses på
bjælkehovederne udvendig. Det var
nemlig meget almindeligt, at bjælkerne i
stuerne blev hævet ved at man huggede
taphullet højere og kilede bjælkerne op;
dette var ikke nødvendigt i skillevægge,
og derfor sidder bjælkerne lavere her.
De udvendige døres oprindelige placering er meget vigtig for at få de to forstuer placeret. Den oprindelige placering
kan som regel findes udvendig på stolperne, idet der ledes efter naglehuller fra
overliggerens tapsamling.
Spor fra nedrevne skillevægge på langs
i huset kan ofte ses på bjælkerne som ophøjede rande under den nuværende maling; dette ses tydeligst i strejflys_ På denne måde kan væggene mellem lillestue
og køkken findes, samt væggene i forstue, kamre og melsal.
De store skorstenes placering kan af og
til ses på loftet i loftsbrædderne, hvis der
er sket en lukning med en anden og nye-

o

o

o

KLODS -

Fig. 118. Forlængelse af en bygning kan ofte ses
på lejden, hvis en lejdende fra en tidligere gavl
er bevaret. Desuden kan det ses på bjælkehove.
det, som i gavlstolperne sidder forskudt for
midten. Endvidere kan det tidligere gavlspær
med not være bevaret.

Fig. 120. Bjælkeprofiler. På salen og i stuerne
var de synlige bjælker høvlede og profilerede.
Den øverste række profiler er typiske for anden
halvdel af 1700·tallet og begyndelsen af
1800·tallet. Den nederste række blev brugt fra
omkring 1800 og frem til 1880'erne. Især H.,
en »trekvartstafo, var meget almindelig efter
1840'rne, G er mere sjælden. En datering alene
ud fra bjælkeprofiler er dog ikke tilstrækkelig.

'Lus"

Fig. 119. Hævede bjælker. For at få højere til
loftet, kunne bjælkerne hæves ved at hugge tap·
hullet højere og lægge en klods ind under
bjælketappen.

re type brædder, efter at en skorsten er
fjernet. Skorstenene var som regel placeret i meget brede fag.
Et stuehus blev ofte forlænget, især
husmandssteder. Det kan eventuelt ses
på lejdens samling, og måske er der gamle gavlspær med en not bevaret på sin
oprindelige plads, se figur 118.
Med alle disse oplysninger noteret på
en skitse, vil man have god chance for at
rekonstruere en stor del af stuehuset.
Udlænger er som helhed vanskelige at
rekonstruere. Tidligere tærskelaer er dog
nemme at finde, idet der i en tærskelo altid blev undladt en bindbjælke, ligesom
der var skunke i tre spær, se side 54. Udvendige døre og porte kan findes som omtalt ovenfor ved stuehuset. Dermed kan
man eventuelt skønne, hvor gulve, loer
og stalde har været placeret.
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Vedligeholdelse, reparation, fornyelse
- råd og anvisninger

Indledning
I den traditionelle byggeskik, som er beskrevet i det foregående, er der nogle karakteristiske træk, som man kan hæfte
sig ved.
Bygningerne blev opført i smukke proportioner, naturligt bestemt af deres
brug og byggematerialernes muligheder.
Især træet har været bestemmende for
husenes dimensioner, og man ser tydeligt, hvordan tidernes muligheder for at
skaffe træ har skiftet. Håndværkerne
har haft en fin evne til at udnytte de
sparsomme materialer, og de har forstået at genbruge bygnings- og strandingstømmer. Man kan også se, hvordan erfaringer med materialernes holdbarhed
blev udnyttet, og hvordan forarbejdningen på mange måder blev rationaliseret
for at spare arbejde. Brugen af udelukkende håndværktøj har sat sit præg på
arbejdet, idet der altid er en fin færdiggørelse af samlinger og en behersket form
for udsmykning. Tingene får tillige en
»levende« karakter; en gammel dør, hvor
man aner sporene af snedkerens og smedens værktøj og generationers slid, har
et »liv«, som en moderne glat finerdør
ikke har og heller ikke får. Alt dette er
værdier, som ikke kan defineres klart og
gøres op 1 penge, men som mange og
heldigvis flere og flere sætter højt.
Her er nu omtalt egenskaber, som
stort set alt gammelt håndværksarbejde
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har. Dertil kommer, at de bornholmske
håndværkere gennem generationer har
udviklet træk, som er blevet karakteristiske for Bornholm. Det gælder for eksempel bindingsværket, bræddegavlenes
udformning, vinduernes proportioner
og bygningernes farver. Det er traditioner, som er værd at bevare og føre videre.
Det gamle håndværk er altså noget
som vi bør have respekt for, og som vi
nødigt skal kassere. Til grund for dette
afsnit ligger derfor den holdning, at man
i størst muligt omfang bør vedligeholde
og reparere, fremfor at udskifte og lave
nyt. Derved bevarer man mest for eftertiden. Såfremt det trods alt er nødvendigt at forny og udskifte dele af en gammel bygning, må man bestræbe sig på, at
også det nye bliver udformet som det
gamle, i overensstemmelse med den
bornholmske byggeskik.
De kendetegn for ældre tiders byggemåde, som er omtalt ovenfor, kender vi
kun lidt til i dag.
Hvad materialerne angår, er der et kolossalt udbud, og derfor langt flere muligheder. Der kommer ustandselig nye
produkter, og det kan være svært at følge med og drage nytte af erfaringer, fordi et materiale bestandigt afløses af et
nyt. Selv træ og mursten har ændret
egenskaber, på mange måder til det dårligere, men til nyere byggeteknik er det
»godt nok«, hvis det bruges rigtigt. Net-

op fordi der ikke bliver tid til at undersøge og indhøste erfaringer, hører man
næsten dagligt om byggefejl og forkert
brug af byggematerialer.
Hertil kommer, at den stigende omtale af og interesse for bevaring og restaurering har medført en øget efterspørgsel
på mangt og meget, som byggeindustrien ikke har været indstillet på, men som
man nu alligevel forsøger at levere. Det
medfører desværre, dels af uvidenhed
dels af salgsmæssige grunde, at der på
byggemarkedet udbydes meget, som ikke passer til gamle huse. Det er ofte byggevarer, som gør det ud for at være noget, de ikke er. De skal ligne den ægte
vare og bliver opreklameret med ord
som »antik«, »rustik«, »patina« og »miljø«, ord som står for henholdsvis gammel, landlig, ældning og omgivelser. Andre udtryk er »bondehusvinduer«, »herregårdsdøre« og »plankedøre«, udtryk
som skal give varerne et romantisk eller
fornemt præg. Der tales ligeledes ofte
om »vedligeholdelsesfri« materialer. Sådanne eksisterer ikke, men nogle holder
selvfølgelig længere end andre overfor
vejr og vind. En hel del »vedligeholdelsesfri« materialer mangler i øvrigt den
væsentlige egenskab at ældes på en smuk
måde, og de bliver derfor tilført en kunstig »patina«, som langsomt slides af.
Af de nævnte grunde anbefales der her
i bogen, at man til vedligeholdelse og reparation af gamle huse bruger de traditionelle og originale materialer, som vi
kender på godt og ondt.
Et er materialerne, et andet de menneker som skal bruge dem, og den teknik,
hvormed de skal bruges. Vore dages teknikere og håndværkere er uddannede til
moderne byggeteknik, og mange, især
de yngre, står fremmede overfor den
ældre byggeskik.

Den arbejdsform og det værktøj, som
anvendes i dag, er imidlertid i mange tilfælde uegnet til arbejdet i de gamle huse.
Det gælder f.eks. brugen af maskiner.
Disse ,er bestemt en lettelse og selvfølgelig skal alt ikke laves med håndværktøj,
når der arbejdes i et gammelt hus, men
ofte ville det være nemmere, hvis der
blev brugt lidt mere håndværktøj, og det
ville som regel give et pænere resultat.
Endvidere er håndværkerne oplært til,
at alt skal være i »lod og vaten<. Det er
imidlertid uheldigt, hvis man slavisk følger sådanne principper i ældre, lidt
skæve huse. For at opnå et pænt og harmonisk resultat, bør man tage hensyn til
skævhederne og ikke rette alt op. Man
skal i større udstrækning bruge skøn og
øjemål end tommestok, snor og vaterpas.
Det anbefales også at bruge de traditionelle konstruktioner og samlinger, f.eks.
i en bindingsværkskonstruktion tapsamlinger i stedet for sømbeslag.
Heldigvis har en del håndværkere et
kendskab til gamle metoder og en erfaring, som de yngre kan lære noget af. I
øvrigt vil der i de kommende år formentlig blive øgede muligheder for at få
en efteruddannelse på dette område for
både teknikere og håndværkere.
Det hævdes ofte, at det bliver dyrere
at instandsætte gamle huse end at bygge
nye. I mange tilfælde bliver det imidlertid unødigt kostbart på grund af den omtalte usikkerhed hos teknikere og håndværkere overfor ældre byggeskik. Dette
betyder tillige, at der alt for ofte vælges
at indsætte nye bygningsdele fremfor at
reparere de gamle.
En reparation er normalt mindre omfattende end en total fornyelse, og den
kan derfor ofte være billigere. Hvis man
alligevel anser en udskiftning for at være
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nødvendig, bliver det naturligvis billigere at købe en færdig standardvare fra en
fabrik, i stedet for at lade varen specialfremstille hos en håndværksmester eller
eventuelt på fabrik. Såfremt standardvaren ikke passer helt, og det er ofte tilfældet med f.eks. vinduer, må der imidlertid
ikke sjældent gøres visse andre indgreb
på bygningen, og det medfører udgifter,
som måske ikke var forudset. Desuden
kan det på uheldig måde ændre husets
udseende. Skal man sammenligne priser,
vil det i øvrigt normalt være sådan, at
det »skræddersyede« produkt har en
bedre kvalitet, og blandt andet derfor er

mere holdbart end det fabriksfremstillede. Når alt dette gøres op, kan forskellen
på det specialfremstillede og det præfabrikerede meget vel vise sig at være ubetydelig lille.
Det kan være vanskeligt at vælge de
rigtige løsninger blandt de utallige råd,
man ofte får fra den ene og den anden side. Dette afsnit er derfor et forsøg på at
vejlede i sådanne situationer, samt at viderebringe en del viden og erfaringer.
Det kan desværre kun blive i begrænset
omfang, især hvad det byggetekniske angår. Derfor henvises der til supplerende
litteratur.

Tage, kviste, skorstene og gavle
Tagenes form og farve er væsentlige for
helhedsindtrykket af et gårdanlæg og for
landskabsbilledet. Det bør tilstræbes, at
udlængernes tage har ensartede tagbelægninger, hvorimod stuehuset kan afvige derfra, for eksempel med et traditionelt tegltag.
Ved omlægninger af tage skal man være opmærksom på detaljerne. Alt for tit
kommer der f.eks. store gavludhæng,
som ændrer bygningernes karakter, og
ligeledes bliver mange skorstene forsimplede når de ommures.
De sorte bræddegavle er et meget karakteristisk træk ved de bornholmske
gårde, og gavlene er med til at markere
bygningerne i landskabet.

holder egnspræget, hvilket i hovedsagen
vil sige, at der ikke bruges rygningstræer, og om muligt, at der tækkes med
halm og kæppe, se også side 80.

Tagmaterialer

Eternit. Bølgeeternit er efterhånden blevet en traditionel tagbelægning på landbrugsbygninger, især på udlænger. De
grå plader er langt at foretrække, da de

Stråtage. Der er i dag ikke mange stråtækkede gårde, men dog en del mindre
huse. Det er vigtigt, at disse få tage bibe122

Tegltage. For stuehusenes vedkommende
var det almindeligt, at der blev lagt tegltagsten eller cementtagsten til afløsning
for stråtaget. Tegl er et godt og holdbart
materiale, som ældes på en smuk måde.
Der bør vælges røde vingetagsten, som
giver et elegant og pænt tag. Falstagsten
er noget tungere og behøver måske ekstra forstærkning af spærene.
Tagsten vil i dag blive lagt med et
vandtæt undertag af for eksempel oliehærdede masonitplader. Derved kan
mørtelunderstrygningen udelades.

falder bedst ind i landskabet og ældes på
en pæn måde. De sorte plader kan også
anvendes og giver til en vis grad bygningerne karakter, men sorte plader kan
virke lidt »tunge«. Brune plader falder
godt ind i landskabet, men passer måske
dårligt til gule og røde bygninger. De røde pladers farvetone afviger klart fra
tegltagenes varme røde farve, som de vel
egentlig er tænkt at skulle ligne. Et nyere produkt, røde flammede plader, er en
falsk og ubehagelig erstatning for tegltagenes smukke udseende; sådanne plader
kan ikke anbefales.
Om andre tagbelægninger se side 165.

Tagenes detaljer

ved en tagomlægning kan selv små ændringer forvanske taget og give det et
klodset og "forkert« udseende.
Der bør være en opskalkning nederst
på tagfladen med et svaj, som dog ikke
må være for kraftigt, og det skal være
uden »knæk«.
En hyppig fejl ved tagomlægninger på
grundmurede huse og grundmurede gavle på bindingsværkshuse er de store
bræddeklædte udhæng i både facader og
gavle. Disse udhæng skjuler helt gesimser. Dette er bl.a. galt, når en grundmuret gavl med gesimsbånd langs taget bliver forsynet med vindskede, som dækker gesimsbåndet. Hvis bygningen i
øvrigt er forsynet med tagrende har udhæng ingen væsentlig betydning.
Såfremt bygningen har traditionelle
bræddegavle med synlige gavlspær og
vindskeder, bør der ikke udføres udhæng. På side 85 er vist de traditionelle
udformninger, og på figur 121 en løsning i forbindelse med en tagomlægning.
Har bygningen halvvalm, dvs. en lille
tagflade øverst i gavlen, bør denne beva-
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Fig. 121. Tegltag med traditionel bræddegavl
uden udhæng. A med dækliste af træ, kan an·
vendes, hvor der ikke opsættes sidejløje til en
husbrand. B er en alternativ løsning, som især
egner sig, hvor der er sidejløje; zinkafdækningen må da afsluttes op til disse, mens blyet fortsættes til rygningen.

res, og ikke, som det hyppigt ses, blive
erstattet med en lodret gavltrekant i
brædder.

Kviste og ovenlys
Hvis man har behov for at udnytte tagrummet til opholdsrum med vinduer,
bør man først og fremmest søge at placere vinduerne i gavlene. Bliver det nødvendigt at etablere vinduer i tagfladen
kan det ske med tagkviste eller ovenlysvinduer.
Kviste er egentlig et »fremmedelement« på gårdenes stuehuse, men de er
i sig selv en bedre løsning end ovenlysvinduer, både hvad angår udseende og
tagrummets udnyttelse.
Til stuehuse i bindingsværk vil »taskekviste« som regel være de mest harmoniske, hvorimod »heltagskviste« i visse til123

fælde kan være pænest på grundmurede
huse.
Kviste bør ikke være bredere end tre
almindelige vinduesrammer. Man skal
desuden være varsom med at give kvisttage for store udhæng, både i sider og
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front.

Ønsker man at lægge ovenlysvinduer i
tagfladen, bør man vælge de smalle rektangulære og ikke de store kvadratiske,
idet disse virker meget voldsomme i
tagfladen.

Skorstene
Fig. 122. Taskekvistens tag bør ikke nå helt op
til tagryggen, men 2·3 tagstensrækker under
denne. Heltagskvisten, som også kaldes saddelkvist eller frontkvist, kan også være afvalmet.
De to nederste kvist/ormer anvendes kun til
udlænger, på bornholmsk »sannalogga« (sendeluge, en luge til at sende hø og kom ind ad).
Kvisten med buet tag er den ældste type fra
slutningen af 1800-tallet, mens den trekantede
først er taget i brug i dette århundrede.
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Fig. 123. Bræddebeklædning. Den traditionelle
form er en glat, pløjet beklædning, se figur 74.
Den viste listebeklædning var ikke ualmindelig, men »een på to« er en nyere form, der som
vist giver en kraftig skyggevirkning, som i denne forbindelse virker forkert.
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Skorstene er med til at give stuehusene
karakter og de bryder den lange tagflade.
Skorstenene bør ikke fjernes, selvom de
måske ikke bruges mere. De kan stå som
en god reserve, og de kan også gives en
anden funktion, f.eks. som ventilationskanal fra et opholdsrum, et køkken eller
et badeværelse_
Ved om muring bør der vælges en traditionel udforming med sokkel og gesims som vist på figur 124_ Se i øvrigt
yderligere om skorstene i bøgerne Landhuset og Byhuset.
Skorstenene står flottest, når de er
hvidkalkede, selvom bygningen måske
har en anden farve. De kan dog også stå
i blank mur, d.v.s. uden overfladebehandling_ Hertil vil røde eller flammede
sten være bedst, men ikke gule sten.
Murfladen bør filtses eller vandskures,
idet dette giver den stærkeste overflade.
Der bør ikke være tilbageliggende fuger.

Bræddegavle
De sorte bræddegavle er, som nævnt, et
vigtigt særkende for de bornholmske
gårde og huse i bindingsværk, og disse
gavle bør bevares i landskabsbilledet.
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Fig. 124. Traditionel skorstenspibe. Denne pibe
er forsynet med bånd på skaftet; det er ikke en
fast detalje, men ses ofte. Gesimsens udkragnin·
ger kan også være udformet anderledes med
færre eller måske flere skifter.

Fig. 125. Ny isoleret skorsten med piben udfor·
met som vist på figur 124. Skorstensvangerne
(skaftet) skal normalt være muret ihelsten,
men med foringsrør kan dimensionen nedsæt·
tes og dermed holde de traditionelle mål på
feks. 47x47 cm. A viser en traditionel mørtel·
tætning, B en »moderne« inddækning.

De ældre gavle er udført med en lodret
glat bræddebeklædning af brede høvlede
pløjede brædder, som vist på side 85.
Nye gavl beklædninger bør også udføres
af brædder i en glat beklædning eller
eventuelt med lister over samlingerne.
Dette kræver dog et ret tæt underlag for
sømningen. »Een på to «-beklædninger
giver for kraftigt relief med lidt for stær-

ke skygger, der får denne beklædning til
at afvige en del fra den traditionelle. Se
figur 123. Der bør ikke bruges rillede
finerplader.
Husbrande og vindskeder har præget
gavlene og givet dem en ekstra rejsning.
Denne skik bør bibeholdes ved udskiftning. På side 87 er vist forskellige former for husbrande og vindskeder.
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Bindingsværk
Alment
Det er sikkert velkendt, at bindingsværksbygningers syd- og vestside r tit er
mere vejrbidte og medtagne end nordog østsider. Det skyldes, at solen tørrer
træet ud, så der dannes revner, hvori
regnen opsuges; træet »arbejder« derfor
meget og bliver hurtigere nedbrudt. Til
gengæld kan de »sure« sider mod nord
og øst blive værre angrebet af råd og borebiller, især hvis der ikke kommer luft
til væggene, og hvis fodmuren er så lav,
at vandet fra tagdryppet holder væggen
fugtig. Disse angreb bliver efterhånden
til huller, som mange steder er blevet
lukket med mørtel, når tavlene skulle
»spækkes« før kalkningen. Desværre har
mørtlen den egenskab, at den holder på
fugten, især en ren cementmørtel. Det
medfører, at rådangrebet forværres, og
næste gang skal der fyldes mere i. Det
bliver en ond cirkel, hvor den billige reparation med mørtel til sidst medfører
en dyr udskiftning, når træet er rådnet
op. I stedet burde der repareres med træ,
og råd- og borebilleangreb bekæmpes
med træbeskyttelsesmidler.
På udlængerne kan der foruden de
nævnte skader tit ses andre, hvor bindingsværket på grund af overbelastning
er trykket skævt, eller det har sprængte
eller forvredne samlinger. Problemet
med udlængerne er de store rum, hvor
konstruktionen mangler afstivning. Vinden trykker bygningen skæv, og stakkes
der meget på stænget forstærkes virkningen. De gamle bindingsværkslænger er
bygget til stråtage, og hvis dette er blevet
udskiftet med en tungere belægning, kan
det være en medvirkende årsag til skævheder og sprængte samlinger.
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At disse problemer er gammelkendte
bekræftes af de gamle håndværkeres fortælling om at »spænde længer sammen«.
Det vil sige, at de med kæder og en stor
bardunstrammer trak lejderne og dermed væggene sammen, og herefter forankrede stolper og bjælker til hinanden
med jernankre.

Istandsættelsesprincipper
Man må først og fremmest fjerne eller
begrænse årsagerne til den skade, der er
sket. Det kan være for højt terræn omkring bygningen, som giver fugt i væggene, eller det kan være en tæt og lukket
bevoksning af træer eller buske langs huset. Er konstruktionen skæv og forskubbet, må den forstærkes og afstives, og
om muligt rettes op.
Ved reparation og udskiftning bør der
bruges samme tømrerteknik og samme
træsort, som der oprindelig er anvendt.
Det vil sige, at man bør undgå f.eks. at
bruge søm og sømbeslag i stedet for tapsamling og grantræ i stedet for egetræ.
Falsk bindingsværk af murværk, puds,
brædder og maling bør selvfølgelig heller ikke bruges.

Stabilisering
Hvis man lader udføre en ingeniørberegning af en bindingsværksbygnings stabilitet, kommer man uden tvivl til det resultat, at den er ustabil. De gamle bygninger er udelukkende bygget på grundlag af erfaringer. Derfor skal man være
forsigtig med at byde bygningerne mere,
end de er bygget til. Man skal være var-

som med at skære bjælker og tømmerstykker væk, og man må være sikker på,
at konstruktionen bærer og overfører
belastninger de rigtige steder.

Svage led
Her skal omtales et par »svage« steder i
bygningerne, hvor man især skal være
opmærksom hvad angår konstruktionens stabilitet og styrke.

Stolperne står uden egentlig forankring
på fodmurens sten; de står kun fast ved
»friktion«. Det vil sige, at des større tryk
der er på stolperne, des bedre står de
fast; stolpernes endetræ griber så at sige
fat i stenens ru overflade. Desværre vil
stolperne efterhånden mørne i bunden,
hvorved »grebet« bliver svækket. Dette
skete der ikke så meget ved, da de nederste tavl var lerklinede. Leret blev blot
trykket lidt sammen, indtil stolpen igen
stod fast; huset sank lidt. Det blev derimod galt, når de nederste tavl blev udmuret med mursten. Når stolperne som
tidligere forklaret blev lidt kortere, måtte løsholterne og murstentavlene overtage trykket, og stolperne slap deres greb
på fodmuren. Ved et sidetryk fra vindstød vippede eller skred bygningen lige
indtil stolpen igen fik fat. På et tidspunkt går det galt, når stolpen skubbes
uden for fodmuren, hvis ikke tavlene
forinden knækker, som det oftest er tilfældet. Det er derfor vigtigt, at stolperne
står godt fast på fodmuren, især på udlængerne, hvor der som omtalt ikke er
mange afstivende vægge. En lapning
med mørtel i huller under stolperne er
ikke tilstrækkeligt, idet træet i bunden
af stolperne stadig kan være mørt; se videre herom side 129.
Samlinger. Et andet kritisk knudepunkt

Fig. 126. På fotografiet ses, at nogle stolper er
skredet ind for neden. Tegningen viser årsag og
virkning. Cirklerne angiver de steder, hvor
konstruktionen drejer, og hvor der opstår eks·
traordinær belastning.

i konstruktionen er samlingen mellem

stolpe.bjælke og lejde·spær. I princippet er
et bindt, det vil sige to stolper og en
bjælke, samlet til en stiv ramme. Heri
skal tapsamlingen, der er låst med to kiler, holde rammen stiv og »i vinkel«, når
blæsten trykker på facaden og taget, se
figur 127. Vindbelastningen vil få bygningen til at hælde, hvis det ikke bliver
modvirket af tværvægge eller skråstivere
mellem stolper og bjælker.

Afstivning
Man kan dog gøre bygningen stabil over
flere fag uden disse afstivninger, hvis der
lægges et loft over bjælkerne. Dette loft
vil, når det er godt fastsømmet til bjælkerne, virke som en skive, der overfører
belastningen til gavle eller tværskillerum. Såfremt en afstivning ikke etableres, skal lejderne modstå trykket, hvad
de sjældent er i stand til over mere end
et par fag. En forstærkning med dragere
er dog mulig, som vist på fig. 127.
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Fig. 127. Stabilitet. A viser, hvordan en byg
ning vil trykkes skæv, hvis der ikke er afstiven
de skillevæg eller skråbånd. Fjernes en bjælke,
som vist på B, vil væggene skubbes udad. Vea
sådanne situationer vil samlingerne mellem
stolper og bjælker ødelægges, se figur 128 C
C viser, hvordan feks. tre fag kan stabilisere;
med et sømmet loft. På tegningen D er vist en
afstivning med kraftige dragere oven på bjælkerne, se figur 128 A.

Fig. 128. Forstærkning. A viser en løsning på
situationen på figur 127 D. Det er vigtigt, at
tømmeret ligger på fladen, idet den største belastning er en vandret påvirkning. B viser beslag som kan bruges, hvis bygningen spændes
sammen eller ønskes forstærket. C viser en typisk forvridning af samlingerne. Hvis der ikke
var mulighed for sammenspændning, må konstruktionen stabiliseres, feks. som vist her. De
viste beslags dimensioner og udformninger er
kun vejledende til "normale« forhold. Alt efter
ønske og behov kan beslag og bolte forsænkes,
"lægges ned« i træet.

Forankring

Foruden den skiftende vindbelastning
får knudepunktet ved bjælketappen endnu en væsentlig belastning. Det er fra hanebåndsspærfagenes konstante udadrettede tryk fra tagbelægningen, som i perioder er forøget med snetryk og vindpåvirkning. Hvis ikke bindbjælkerne var
der, ville væggene falde udad. Ved samlinger, som efterhånden er blevet svage,
kan det være nødvendigt at forankre
spærfødderne til bjælkerne, se figur 128.
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Udskiftninger og ændringer
Det kan blive nødvendigt at udskifte
dårlige dele af konstruktionen, eller dele
skal måske fjernes eller flyttes i forbindelse med en ændring i facaden. På
grund af bindingsværkets tapsamlinger
kan man ikke uden videre udtage eller
indsætte dele i konstruktionen uden at
benytte for eksempel løse tapper, som
omtalt senere.
Udskiftninger er betydeligt enklere at

Fig. 129. Reparation af stolper og løsholter. A
viser udskiftning af stolpefod. De viste kiler
skal spænde samlingen tæt og trykke stolpen let
opad. Kilerne fjernes først efter at der er støbt
under stolpen, hvorefter kilehullet udstøbes. B
viser udskiftning af en stolpe, hvis de øverste
samlinger er intakte og umulige at adskille. C
giver eksempler på indsætning af løsholter med
løse tapper. På D ses reparation af et sprængt
taphul.

udføre, hvis de murede tavl fjernes; men
sine steder kan det betyde, at det også
har indvirkning på den indvendige vægflade, og da må det overvejes, om det ikke kan svare sig at ofre lidt mere tid på
tømrerarbejdet. Det kan måske blive
nødvendigt at udhugge et par mursten
eller nogle fuger for at komme til med
værktøjet.

Samlinger
Man bør arbejde efter det princip, at der
bruges tap/orbindelser, og ikke blot søm
eller sømbeslag. Tapforbindelser holder
bedst styr på tømmeret og de holder
længst; jernbeslag, selv de galvaniserede,
er usunde for træet og vil med tiden ruste. Figur 129 viser forskellige løsninger
på tapsamlinger.
Løsholter og oplængder er forholdsvis
nemme at udskifte, hvorimod stolper er
vanskelige på grund af den lange stolpetap op gennem lej den. Denne samling er
imidlertid ofte god og sund, og man kan
da bevare denne samling og blot udskifte
den nederste del af stolpen lige under
bjælketappen, som vist på figur 129.
Stolpernes nederste ende, stolpe/oden,

bør som nævnt støtte godt på fodmuren.
Ofte er det kun de nederste få centimeter, der mangler, og da er det rimelige at
afskære stolpen til friskt og bæredygtigt
træ. Derefter kan stolpen imprægneres
og understøbes med en stærk cementmørtel eller undermures med en eller to
mursten. Dette bør kun gøres i op til ca.
15 centimeters højde; er stolpen dårlig
højere op, bør der isættes en ny stolpe/od
af tømmer, som samles forsvarligt med
den eksisterende stolpe, se figur 129.
Udskiftning af bjælker kan ligesom for
stolpernes vedkommende give vanskeligheder på grund af den lange gennemstukne tap. Hvis ikke konstruktionen
skilles ad, må der udføres en samling for
at få begge stolpetapperne på plads. En
samling skal kunne holde til det træk,
som opstår fra spærenes udadrettede
tryk, som omtalt tidligere. Dernæst skal
samlingen kunne bære loft eller andet,
som hviler på bjælkerne. Der skal også
tages hensyn til, hvorvidt samlingen kan
være synlig. I en stue bør samlingen være skjult, medens det i en udlænge ikke
betyder så meget, om den kan ses. Se figur 130.
129
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Fig. }jO. Indsætning af en ny bindbjælke. Eksempel på »skjult« samling med en løs tap. Den
modsatte tap skydes på normal vis gennem tap·
hullet, men er dette ikke muligt, må der laves
løse tapper i begge ender. Dimensionering af beslag er afhængig af belastning af bjælkerne.
Denne samling vil kunne bære 1500 kg uden
den viste ekstra understøtning.

kun optager store mængder væske. En
sådan borthugning bør dog kun ske på
bagsiden af bindingsværket, hvor det ikke står synligt. Det vil ofte være egetræets splint, som er helt nedbrudt.
Normalt stryges væskerne på med pensel, men det er vanskeligt at komme ind
i alle hulrum, hvor det er særlig gavnligt.
Med en almindelig smørekande kan man
dog sprøjte lidt væske ind i samlinger og
revner. Sprøjtning med tryk bør udføres
professionelt.
Hvor det er muligt, er det meget effektivt at dyppe træet i beskyttelsesvæsken i
op til 12 timer.
Der bør arbejdes med handsker, og
med midler med insektgifte skal der arbejdes med forsigtighed efter forskrifterne. Sådanne midler må ikke anvendes
på træ, hvor husdyr kan gnave i træet.

Tryk- og vacuumimprægnering
Trykimprægnering er den bedste beskyttelse mod råd og svamp, men den udfø-

Træbeskyttelse .
.
lmprægnenng
Almindelig behandling
Angreb af råd og borebiller bør bekæmpes med træbeskyttelsesmidler. De normale midler bekæmper ikke effektivt
borebiller. Til beskyttelse mod og bekæmpelse af disse skal der bruges specialmidler, som foruden svampegifte også
indeholder insektgifte.
De grønne kobbers alt-midler med
svampegifte er mest effektive, hvor træet er i forbindelse med murværk eller
jord.
Både gammelt og nyt træ skal behandles i forbindelse med en reparation. Forinden er det fornuftigt at borthugge
mørnede og gennemgnavede partier, da
de ikke har nogen konstruktiv nytte og
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Fig. 131. Under en istandsættelse vil det ofte
være muligt at dyppe stolpeenderne som vist.
Når en plastdunk skæres op, kan den »krænges«
ind under stolpen.

res normalt kun i fyrretræ. Alle snit i
trykimprægneret træ, hvor uimprægneret træ blottes, skal smøres med for eksempel grøn væske. På stolpefødder bør
der højst foretages et par centimeters
renskæring for at bevare trykimprægnenngen.
En anden, men lidt dårligere beskyttende metode er vacuumimprægnering.
Den har imidlertid den fordel, at den
kan foretages i andre træsorter, og som
det væsentligste, at den udføres, når emnerne er færdigtildannede, for eksempel
døre og vinduer. Metoden er også anvendelig til tømmer.
Vacuumimprægnering bliver udført
her på Bornholm, mens der for tiden ikke udføres trykimprægnering.

Revner og huller
Det er ikke altid hensigtsmæssigt at lukke og tætne alle revner i bindingsværket,
idet revnerne udlufter træet. Man bør
dog tætne alle revner, som leder vand
ind i samlingerne, og revner, som leder
vandet ind i træet, for eksempel nederst
på væggen. Mindre revner kan kradses
rene og lukkes med fugemasse. Der kan
eventuelt stoppes, »kalfatres«, med mineraluld eller tjæret værk inden fugningen. Der bør imprægneres inden revnerne lukkes, men væsken skal tørre op før
fugningen, for at fugemassen kan hæfte
til træet. Der findes mange forskellige

fugemasser, hvoraf en polysulfid- eller
polyurethan-baseret masse har vist sig
god og holdbar.
Når revnerne er større end fugemassen
kan udfylde, det vil sige over 1,5-2 cm,
må der foretages en udlusning med træ.
Trælusene bør om nødvendigt fæstnes
med trædyvler. De bør altså ikke sømmes fast, til nød skrues fast med forsænkede, galvaniserede skruer. Trælusene
kan eventuelt lægges i fugemasse eller en
eenkomponent polyurethanlim, som i
øvrigt kan anvendes på fugtigt træ.
Man kan med fordel bruge gammelt
træ for at undgå, at lusene senere revner.

Nyt tømmer
En del gårdejere har egne skove med
træer, som kan opskæres til tømmer.
Der skal selvfølgelig tages de almindelige
hensyn til lagring, for eksempel bør eg
bruges tidligst to år efter opskæring,
hvis man vil undgå svindrevner. Det kan
tit være vanskeligt at overholde, men
hvis man ikke gør det, må man påregne
mindre reparationer efter revner i træ og
murværk i årene efter opsætningen af
tømmeret.
Det vil være fornuftigt at opskære
tømmeret, som det blev gjort tidligere.
Det vil sige, at stammerne skal kløves
midt igennem, se side 68. Herved opstår
der et minimum af revner i retsiden, og
der foregår mindst svind på denne side.
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Murværk
I dette afsnit omtales dels reparation af
murværk i almindelighed og dels istandsættelse af bindingsværkstavl. Derudover henvises til bogen Byhuset.

Murfladen
En mur står enten i »blank mur«, d.v.s.
uden overfladebehandling, eller med et
tykkere eller tyndere lag mørtel. Normalt bruges der bedre mursten til blank
mur, f.eks. en god kvalitet af håndstrøgne eller blødstrøgne sten, som begge har
en lidt ru og karakterfuld overflade. Der
kan dog også bruges glatte maskinstrøgne sten, eventuelt med prægning. Maskinstrøgne sten er derimod uegnede til
murværk, som skal have en overfladebehandling, idet denne binder meget dårligt på de glatte sten. Der kan i stedet
mures med en billigere sortering af
håndstrøgne eller blødstrøgne sten.
Generelt har røde mursten bedre vejrbestandighed end gule sten.
Murværk i blank mur skal ikke omtales nærmere her, men derimod murværk, som skal overfladebehandles.

Mørteloverflader
Det er vigtigt at der vælges en passende
mørtel som bund for den ønskede overfladebehandling, f.eks. kalkning.
Mørtlens bindemiddel kan være ren
kalk eller, som det nu er mest almindeligt, kalk blandet med cement. Endvidere kan det være specialbindemiddel, såsom murcem.
Som bund for de almindelige overfladebehandlinger, kalk, cementmaling eller plastmaling, er de nævnte mørtler
mere eller mindre velegnede. Som bund
for kalkning er en ren kalkmørtel eller
132

en blandingsmørtel af kalk og hydraulisk kalk absolut det bedste. På cementholdige mørtler binder og holder kalken
dårligt, på murcemmørtler dog lidt bedre. Som bund for de øvrige malingstyper er cementholdige mørtler bedre egnede, mens ren kalkmørtel kan være
uegnet. Se endvidere side 149.
På vægge, som ikke udsættes for meget og vedvarende fugt, kan der bruges
en ren kalkmørtel 1:3. På mere udsatte
vægge er det bedre at bruge en stærkere
blandingsmørtel med hydraulisk kalk,
se figur 132. Den hydrauliske kalk er en
naturlig cement. Den var tidligere meget
Grus:
1 del Robbedalegrus til 1 del strandsand.

Kalkmørtel:
1 del kulekalkdej til 3 dele grus.

Hydrauliske kalkblandinger:
Nr. 1: 1 del hydro kalk til 3 dele grus.
Nr. 2: 1 del nr. 1 til 1 del kalkmørtel.
Nr. 3: 1 del nr. 1 til 2 dele kalkmørtel.

Fig. 132. Blandinger afkalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel. Kalkmørtelen er velegnet til
almindelig opmuring og indvendig puds og berapning. Nr. 1 er egnet til murværk, hvor der
er konstant fugt, feks. granitsokler. Desuden til
udkastning af tegl og rygningssten. Nr. 2 er
egnet til opmuring af tunge vægge, brandkamme, påmuring af tagtegl og rygningssten, forskeIling og fugning samt berapning af udsatte
vægge og lægning af gulvtegl. Nr. 3 er egnet til
muring, berapning, fugning og understrygning. Til understrygning ogforskelling kan der
med fordel tilsættes fæhår (afklippet hår fra
kvæg). Kalkmørtelen til nr. 1, 2 og 3 kan være
en 9 % kalkmørtel, d.v.s. 1:40 grusmørtel.
Blanding sker bedst i en tvangsblander og/eller
med en mørtelpisker i en langsomtgående kraf
tig boremaskine.

anvendt på Bornholm, fordi man her
har fremstillet en sådan cement af Limensgadekalk. »Bornholmsk cement«
eller »roman cement« er blevet brændt
her på øen helt tilbage i middelalderen,
hvor den blev brugt i rundkirkerne og
på Hammershus. Produktionen af den
bornholmske cement ophørte dog i slutningen af forrige århundrede. Hydraulisk kalk kendes af ældre murere, måske
under navnet »vandkalk«, idet hydraulisk kalk ligesom portlandcement hærdner under vand, i modsætning til »luftkalk«, d.v.s. almindelig læsket kalk, som
hærdner ved luftens påvirkning. Se nærmere herom i Byhuset.
Hydraulisk kalk bruges i princippet
som man bruger cement. Den hydrauliske kalk har blot bedre egenskaber til
murværk i ældre bygninger, fordi den
ikke hærdner så hårdt op som cement,
og som bund for en kalkning er den som
omtalt langt bedre end en cementholdig
mørtel.
Som underlag for overfladebehandling
på murværk skelnes der mellem dels en
egentlig puds, som er et tykkere og dækkende lag mørtel, der giver en glat og
ensartet overflade, og dels et tyndere lag,
hvor murværket svagt anes. Disse tynde
lag kan være berapning, filtsning, vandskuring eller sækkeskuring. De er alle
velegnede som underlag for en kalkning.
I den nævnte rækkefølge angives grovheden, idet berapningen er den groveste
og sækkeskuring den fineste og mindst
dækkende overflade. Se figur 133.

SÆKKESKURING

VANDSKURING

Fig. 133. Mørteloverfiader. Filtsning fremtræ·
der stort set som berapning. Svumning er helt
dækkende og knapt så holdbar og egnet på mur·
værk, som de øvrige. Foto: Fleming Nielsen,
fra: Sådan bruges mørtel, Murerfagets Oplys·
ningsråd, 1980. Heri findes arbejdsbeskrivelser.
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Bindingsværkstavl
Ved mere omfattende reparationer af
bindingsværk eller ved ændringer kan
det blive mødvendigt at ommure nogle
tavl, d.v.s. felterne mellem tømmeret.
Det er mest hensigtsmæssigt, hvis de
gamle sten renses og genbruges, idet tavlene da bedre vil »falde sammen« med de
øvrige. Bliver det nødvendigt at bruge
nye sten skal de om muligt svare til de
ældre, eller der kan som tidligere nævnt
vælges blødstrøgne sten. Hvis arbejdet
er så omfattende, at alle tavl skal genmures, må det ikke være i blank mur, idet
dette aldrig har været tradition på Bornholm. Murede tavl skal altid »ligge glat
med« tømmeret dvs. ikke springe frem
eller tilbage for bindingsværkets yderside. Tit ser man de gamle tavl springe et
par centimeter frem, men det skyldes tidens tand, og bør ikke efterlignes, bl.a.
fordi det er konstruktivt dårligt.
Ønsker man et mere varmeisolerende
materiale i tavlene, kan der bruges gasbe-

ton eller klinkerbeton. Disse materialer
er imidlertid ikke væsentlig bedre varmeisolerende; de fremtræder desuden ikke så smukt som mursten. Der vil meget
nemt komme et grimt mønster af blokkenes fuger, som vil fremtræde med
mørkere striber.
Langs med tømmeret opstår der ofte
revner. Såfremt man har en varmeisolering indvendig med et vindtæt lag
yderst, vil disse revner ikke være til gene, med mindre de er så store, at der ledes meget regnvand ind i murværket.
Mindre revner på op til 3 mm vil give
bindingsværkstømmeret en gavnlig ventilation. Det er fristende at fuge med en
plastisk fugemasse, men dette er uheldigt, fordi denne måske kan lukke for
tæt, og fugen kan give grimme striber.
Hvis det er muligt skal en plastisk fuge
lægges indvendig. Større fuger kan »pakkes« med imprægneret værk eller mineraluld til ca. 2 cm's dybde, således at der
kan fuges med en mørtel udvendig. Løse
tavl kan fæstnes med små trækiler.

Vinduer
Alment
Når vinduer skal istandsættes, kan der
melde sig spørgsmål af både teknisk,
økonomisk og æstetisk art. Ofte skal der
vælges mellem flere muligheder, f.eks.
mellem reparation og udskiftning eller
mellem forskellige vindueskonstruktioner.
Før i tiden var det ganske almindeligt,
at vinduer blev repareret, men i dag er
de fleste håndværkere desværre ikke indstillet på sådanne reparationer. Det er
nemmere og billigere at udskifte det he134

le, påstås det som regel, og beklageligt
nok er det blevet en alt for udbredt
holdning, at der kun kan være tale om
dette. En udskiftning er imidlertid en
temmelig kostbar sag, især i store stuehuse, og det kan derfor være klogt i det
mindste at overveje, om ikke en forbedring af de gamle vinduer kunne være et
godt alternativ.
En gennemgang af husets vinduer viser ofte, at kun mindre reparationer af
træværk og hængsler er nødvendige;
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Fig. 134. Betegnelser på vinduets dele.

eventuelt skal enkelte rammer udskiftes.
Alle vinduer behøver måske ikke at
kunne lukkes op; hvor det ikke er nødvendigt, kan man skrue rammerne fast
og dermed undgå en reparation af beslag
og skrøbelige samlinger.
Forbedring af varmeisoleringen kan
måske begrænses til de rum, hvor man
sædvanligvis opholder sig om vinteren.
Her kan isoleringen forbedres ved tæt-

ning og opsætning af et ekstra lag glas.
Det nu så aktuelle behov for energibesparelse har medført, at mange gamle
vinduer i de senere år er blevet udskiftede. Man kan imidlertid få fuldt ud lige så
god varmeisolering ved komplettering af
gamle vinduer som ved isætning af nye.
Man må også tage i betragtning, at det
træ, som man tidligere brugte, var af betydelig bedre kvalitet end det vi får i dag.
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Efter en reparation vil vinduerne kunne
holde i mange år, når blot man stopper
rådangreb med træbeskyttelsesmidler og
behandler overfladerne omhyggeligt. Så
har man trods alt de gamle vinduer i behold med deres originale proportioner
og profiler, og de passer altid bedst til
husets arkitektur.
Heldigvis har man i de seneste år kunnet mærke en mere udbredt forståelse
for, at vinduer med sprosser klæder de
ældre huse bedre end vinduer med een
stor rude. Ved en udskiftning er det nu
snarere et spørgsmål om hvilken konstruktion sprossevinduerne skal have. I
det nærmest følgende afsnit er der forsøgt at belyse fordele og ulemper ved
forskellige konstruktioner.

Vindueskonstruktioner og
varmeisolering
Vinduerne er en stor varmesluger i huset. Der tabes varme dels ved ventilation, d.v.s. træk, som udgør den største
del af varmetabet, og dels ved bortledning af varme gennem glasset. Der kan
derfor vindes meget alene ved en tætning af fugerne mellem murværk og
karm, og i anslaget mellem rammer og
karme samt ved en god kitning af
ruderne.
Som et næste skridt kan vinduerne
forsynes med et ekstra lag glas; hermed
er varmetabet halveret. Der er flere muligheder, afhængig af om det er de gamle
vinduer, som skal varmeisoleres, eller
om der skal isættes nye vinduer. Gamle
vinduer kan forsynes med forsatsglas,
forsatsrammer eller koblede rammer.
Nye vinduer har som regel termoruder
eller koblede rammer. Alle disse muligheder omtales i det følgende.
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Fig. 135. Kurven viser varmeisoleringsevnen
med to lag glas. Maksimal isolering opnås ved
28 mm mellemrum. Tegning: Torben Olesen:
Vinduer, Fredningsstyrelsen, 1982.

Det er luftlaget mellem glassene, som
giver varmeisolering. Maksimal isoleringsevne opnås ved en afstand mellem
glassene på 28 mm. Ved større afstand
svækkes virkningen kun lidt - for eksempel kun 10 % ved 80 mm - mens en
mindre afstand har væsentlig betydning;
for eksempel svækkes værdien med 50 %
ved en afstand på 5 mm; se figur 135.
Det betyder, at alle løsninger med
forsatsglas, forsatsrammer eller koblede
rammer er ca. 10 % bedre end tolagstermoruder.

Forskellige konstruktioner
Forsatsglas. Den enkleste og billigste måde at varmeisolere gamle vinduer er opsætning af forsatsglas. Det er samtidig
den mest nænsomme, hvor mindst muligt af vinduets detaljer skjules, og der tabes ikke lys gennem vinduet, bortset fra
hvad glasset alene sluger. Forsatsglassene
kan placeres på flere måder i vinduet; se
figur 137. En ulempe ved forsatsglas er,
at de er uden hængsler og derfor ikke
kan lukkes op. De kan imidlertid tages
ned i sommerhalvåret. Endvidere er det
måske, som tidligere nævnt, ikke nødvendigt, at alle vinduer i huset skal kunne åbnes. Hvis glassene monteres som

skyde glas i skinner, er der i øvrigt også
mulighed for udluftning. Skydeglas er
dog vanskelige at få tætte mod træk, og
dugdannelse opstår nemmere på de udvendige ruder. Skinnerne kan desuden
virke generende i vindueskarmen, hvis
glassene tages ned i sommerhalvåret.
Forsatsrammer. En velkendt måde til
isolering af vinduer er opsætning af oplukkelige forsatsrammer af træ; se figur
137. Tidligere blev denne form mest anvendt. Også nye vinduer kan udføres
med forsatsrammer, som da er hængslet
på selve vindueskarmen.
Forsatsrammer er en gedigen løsning,
som har de fordele, at de udvendige rammer kan udføres traditionelt, og at man,
som det tidligere var sædvane, kan tage
rammerne af i sommerhalvåret, hvor det
er rart at have et »let og luftigt« hus. Gør
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man det, er der tillige kun det halve antal glasflader at pudse.
Til ulemperne hører, at potteplanterne skal flyttes, når der om vinteren skal
luftes ud. Desuden vil karmens og lodpostens profilering blive dækket, medmindre forsatsrammerne får stor afstand
til yderrammerne.
Hvis der ønskes tre lag glas, kan der i
forsatsrammerne sættes termoglas, men
da skal rammerne være ret kraftige for
at kunne bære de tungere glas.
Udvendige forsatsrammer. Enkelte steder ser man udvendige forsatsrammer
med een eller to ruder. Sådanne rammer
har den fordel, at intet skjules og ændres
indvendig. Ligesom forsatsglas hindrer
de imidlertid en udluftning. Af hensyn
til udseendet bør udvendige forsatsrammer ikke anvendes i bymæssig bebyggel-

SHVKJÆEENDE
MAC;NETBÅND ae;;
METALBÅND

A
Fig. 136. Der findes på markedet flere systemer til montering afforsatsglas. A viser to eksempler,
hvor det ene er med klæbende magnet· og metalbånd, som ikke kræver beslag. Det andet er to
plastprofiler med et gennemgående gummihængselled, som gør ruden oplukkelig. Monteringen af
forsatsglas kræver anlægskanter på 15·30 mm, som de gamle vinduer sjældent har. Derfor må der
opsættes lister, som skæmmer og generer. B viser en diskret løsning, hvor et par beslag fastholder
ruden på sidekarm og på overkanten sættes en liste. B er en variant af figur 137 B og C.
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Fig. 137. Isolering af vinduer. Varmeisoleringen angives med en K-værdi; jo lavere tal, jo bedre
isolering. Lydisoleringen angives i dB; jo højere tal, jo bedre isolering. A, B, C, D og E er eksempler
på forbedring af eksisterende vinduer, mens F, G og H er nye. På A er forsatsglas med en plastkant
sat direkte på rammen med små forvridere og tætningsliste på karmen. Det kan her blive nødven·
digt at bore ventilationshuller i rammerne, hvis ruderne dugger. Denne form har fordele lig koble·
de vinduer, men monteringen afforsatsglasset kan virke skæmmende på en pæn gammel ramme.
B viser forsatsglas med plastkant som A og C, her placeret mod lodplast og påsatte lister rundt
i karmen. Glassene kan relativt let tages ned for vinduespolering. Såfremt glassene tages væk om
sommeren kan lister virke generende, se figur 136. På C er forsatsglasset een stor rude. Denne form
skæmmer næsten ikke vinduet, idet lodpost og rammer ikke skjules. Med en tætningsliste på nederste kant undgås liste for anslag på karmbundstykke. På D er der på de gamle rammer sat en spinkel
ramme med hængsler som ved koblede rammer. E viser den gammelkendte form for forsatsrammer. G er ligeledes forsatsrammer, hængslet direkte på karmen på et nyt eller gammelt vindue.
F er et nyt vindue med koblede rammer, se også fig. 138. På H er der i den indvendige koblede
ramme isat en termorude.
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se. I det hele taget passer de mindre godt
på bindingsværksbygninger, da de stikker uden for vinduet og derfor er noget
iøjnefaldende. På grundmurede bygninger, hvor vinduerne ligger trukket tilbage fra facaden i en vinduesfals, er de dog
mindre synlige.
Trærammerne bør være i spinkle dimensioner og males i vinduernes farve,
og der skal udføres en omhyggelig tætning øverst og langs siderne men ikke
nederst; mellemrummet skal nemlig
ventileres.
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Koblede rammer. Dette er en form,
som opfylder de fleste af de krav, der
stilles. Det er derfor den mest brugte og
anbefalede til bevaringsværdige huse; se
figur 138. En af de væsentlige fordele er,
at de udvendige rammer kan få et traditionelt udseende med spinkle sprosser og
kittede ruder. Blandt de få ulemper er, at
rammerne ved at sidde tæt sammen virker lidt kraftige, især hvis der sættes termoruder i de inderste rammer. Der er
desuden fire glasglader at pudse. De to
indre trænger dog sjældnere til pudsning.
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Fig. 138. Koblede rammer. Ofte bliver rammerne udført i en unødig kraftig dimension, som gør
rammerne for klodsede. Her er vist eksempel på en rimelig dimension for normale vinduer i ældre
huse. Den indvendige ramme skal være uden sprosser.
•
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Som allerede nævnt er koblede rammer en løsning, som kan bruges til både
gamle og nye vinduer. Hvis de skal påsættes gamle rammer, skal disse dog være stærke og sunde.
Termoruder. Vinduer med termoruder
i den udvendige ramme kan ikke anbefales til sprossevinduer. Rammer og sprosser bliver nemlig alt for klodsede, hvis
monteringsanvisningerne skal følges af
hensyn til garantien; se figur 139. Som
tidligere nævnt er tolags-termoruder også dårligere isolerende end andre tolagskonstruktioner, såsom forsatsglas, forsatsrammer og koblede rammer.
Termoruder med indkapslede blysprosser er en misforstået falsk form,
som ikke bør bruges. Set udefra virker
sådanne ruder alligevel som en stor spejlende glasflade. Vil man have blysprosser, bør det udføres traditionelt, eventuelt med forsatsrammer eller med koblede rammer. Se i øvrigt om blysprosser
side 91.
På gamle rammer kan sættes en ekstra
rude, som forsegles som en termorude.
Det er imidlertid en mindre velegnet
metode til sprossede vinduer, idet disse
helt ændrer udseende på grund af de ekstra trælister, som skal monteres langs
rudernes kant. En rudeudskiftning er
næppe heller helt billigt og enkel med
sådanne ruder.

Dug, pudsning og potteplanter
Dug. Ved alle løsninger med forsatsglas
eller forsatsrammer skal den indvendige
rude være tætsluttende, men den udvendige helst en smule utæt. Herved udluftes mellemrummet svagt, hvorved risikoen for dug på de yderste ruder
mindskes.
Pudsning. Blandt de hyppigste argumenter for termoruder er, at de kun har

2802/'//'/

Fig. 139. Sprosser. Sammenligning mellem en
traditionel sprosse med enkelt glas lagt i kit og
en moderne sprosse for en 9 mm termorude.
Ca. en trediedel af naturlig størrelse.

det halve antal glasflader at pudse, sammenlignet med forsatsglas, forsatsrammer og koblede rammer. Ved sidstnævnte tre vinduestyper er de to indvendige
flader dog væsentlig mindre snavsede
end de to »udvendige«, og der er således
næppe en fordobling af arbejdet. Det
bør også bemærkes, at hvis man har forsatsglas eller forsatsrammer, kan man,
som allerede nævnt, ligesom i »gamle dage« tage dem væk i sommerhalvåret, og
da er der kun to flader at pudse.
Potteplanter. V ed løsninger med forsatsglas eller forsatsrammer tages der ofte så meget plads i vindueskarmen, at der
i vinterhalvåret ikke kan stå potteplanter. Forståeligt nok er det tit et vigtigt
spørgsmål, fordi »potteplantekulturen«
er et væsentligt element for vinduer og
stuer. Det lader sig dog de fleste steder
gøre at forøge karmens bredde. Hvis der
foretages en indvendig isolering af væggene, vil den forøgede tykkelse af hele
ydervæggen i øvrigt løse problemet af
sig selv.
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Myndighedskrav.
I byggeloven kræves, at der i hvert beboelsesrum skal findes en brandredningsåbning til det fri. I bygninger, opført før
1900, skal den være mindst 40x90 cm. I
senere opførte bygninger må den ikke
være mindre end 50 cm bred, og højde
og bredde skal tilsammen være mindst
150 cm. Såfremt brandredningsåbningen
bliver for lille i et torammet vindue, kan
vinduet forsynes med en »løs« midterpost.
Byggeloven stiller også krav om mulighed for ventilation i hvert beboelsesrum. Een oplukkelig ramme kan tilgodese både kravet om brandredningsåbning og ventilation.

Vedligeholdelse og
reparatIon
De typiske skader, som med fordel kan
udbedres, er:
- manglende eller løs maling og kit
- rustne og løse beslag
- rådne træstykker på rammernes nederste del, såsom bundstykke eller
samlinger
- råd i de nederste stykker af karmenes
falsnakker, hvor beslagene sidder fast
- råd i karmbundstykkets falsnakke og
vandnæse.
(Med hensyn til betegnelser, se fig. 134.)
Mere omfattende reparationer kan
selvfølgelig udføres, men skal arbejdet
udføres af håndværkere, vil det næppe
være økonomisk rimeligt fremfor en udskiftning af hele vinduet eller måske
rammerne. Hvis der skal høvles f.eks.
nye profiler, kan det give vanskeligheder, såfremt der ikke er nødvendigt
værktøj til rådighed.
Udførligere anvisninger findes i bøgerne Landhuset og Byhuset.
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Maling og kit
Al løs maling og kit skrabes af. Kitfalsene i de gamle vinduer er ret små, så der
kun er lidt plads til kit, som derfor lettere falder ud. Dette forværres ofte, fordi
ruden med tiden skubbes nedad i falsen.
Den bedste løsning på dette problem er
at tage ruden ud og rense kitfalsen helt
for kit. De rensede kitfalse kan med fordel smøres godt med farveløs imprægnenng.
Foretager man ikke denne grundige
omkitning af ruderne, bør man fylde
eventuelle små revner indvendig langs
glasset for at hindre kondensvand i at
trænge ind.
Der kan bruges almindelig linolie kit,
som er lettest at arbejde med, når den er
»håndvarm«. For at opnå længst mulig
holdbarhed for kitning er det nødvendigt, at alt blottet træværk grundes med
maling inden ny kitning.
På gamle vinduer, som har været oliemalet, bør man fortsat bruge en træoliemaling udvendig og en alkydoliemaling
indvendig. Udvendig svarer det sig at
stryge to gange.
Se i øvrigt side 155 om overfladebehandling.
Beslag
Hvis de nederste hængsler og hjørnebånd har løsnet sig og er blevet rustne,
bør de tages af og renses for rust. Er der
en god godstykkelse, kan beslagene genanvendes, når de efter rensningen er behandlet med en rustbeskyttende maling.
Beslagene kan også galvaniseres.
Træet bag de gamle hængsler er tit noget medtaget af fugt og af rust fra søm og
skruer. Huller efter disse kan bores op
og proppes ud med en lille trædyvel, og
træet bør grundigt imprægneres og males inden beslaget igen sættes på.

Reparation af træet
Som nævnt havde det gamle træ som
regel en bedre kvalitet end det, der bruges i dag. Derfor bør man ikke uden videre kassere sundt træ, men reparere i
størst muligt omfang.
Til reparation skal der bruges sundt og
godt kernetræ af fyr. Samlinger ved reparationer skal limes med vandfast lim,
for eksempel eenkomponent polyurethanlim, som skummer op og lukker
små hulrum. Søm og skruer bør undgås
til samlinger, men såfremt de er nødvendige, skal de være galvaniserede og forsænkede.
Imprægnering

Der bør stryges grundigt med farveløs
imprægnering alle de steder, hvor træværket blottes, for eksempel ved reparationer, ved malingsafrensninger og hvor
der renses ud i fuger mellem karm og
murværk, det vil sige på karmens
bagside.
Vinduesrammer kan imprægneres effektivt ved at blive dyppet i et kar med
træbeskyttelsesmiddel. Selvom glassene
ikke er taget ud, og malingen ikke er
fuldt afrenset, vil væsken dog trænge
godt ind, især i samlinger og små revner,
hvor der netop er mest brug for en beskyttelse eller for en bekæmpelse af
igangværende angreb af råd, se figur 141.
Den nederste del kan være dyppet f.eks.

Fig. 140. Reparation

af rammer.

Fig. 141. Dypning
imprægneringsvæske.

af

vinduesrammer

i 6-12 timer og de øvrige steder, hvor
træet normalt ikke bliver så hårdt medtaget, kan dyppes i 1-6 timer. Væsken,
som indeholder terpentin, skal være
godt udtørret inden maling. Hvis en
istandsættelse af vinduerne er så gennemgribende, at mange rammer er taget
ud og istandsat, kan de eventuelt va·
cuumimprægneres, se side 131.

Nye vinduer
Det har ikke skortet på opfindsomhed
hos vinduesfabrikanterne, siden der blev
forøget efterspørgsel på sprossevinduer:
dreje-vippevinduer med sprosser, løse
gitre til hele ruder og påklistrede sprosser. Det er falske og kluntede løsninger.
At se et helt firrammet dannebrogsvindue blive lukket op på een gang som
et vippevindue er et underligt syn. Der
bør være en vis ærlighed og respekt over
for sprossevinduernes kvalitet og form.
Ligeledes er plast- og aluminiumsvinduer fremmede for ældre huse; det er nye
materialer og konstruktioner, som hører til i nybyggeri.
143

I et foregående afsnit er omtalt de forskellige vindueskonstruktioner, deres
fordele og ulemper. Ved anskaffelse af
nye vinduer skal der imidlertid også tages hensyn til andre ting, f.eks. format,
sprosseopdeling og profiler.

Format og sprosseopdeling
Det er ikke ligegyldigt, hvordan vinduets højde og bredde er i forhold til hinanden. Der er traditioner for disse forhold som gør, at væsentlige afvigelser
virker forkerte og uharmoniske. Afvigelserne ses f.eks., når man isætter et nyt
vindue med en anden sprosseopdeling,
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Fig. 142. Vinduers proportioner. Tegningerne
skal illustrere, at man af hensyn til rudeformaterne må være forsigtig med at ændre sprosseopdelingen uden samtidig at ændre udvendigt
mål ved en udskiftning. De traditionelle målforhold for 12-rudede vinduers højde:bredde ligger mellem 6:7 og 7:7, og for 6 rudede mellem
10:9 og 10:10. I det øverste eksempel er ruderne
i det nye vindue blevet for høje og i det nederste
er de blevet for brede.
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end der var tidligere, men bevarer murhullets størrelse, eller når man ændrer
murhullets størrelse uden også at ændre
sprosseopdelingen.
Det er rudernes målforhold, som er afgørende, som vist på figur 142. De der
nævnte målforhold er gennemsnit af
mange eksempler, og de angivne forhold
er kun vejledende, hvis man »står på bar
bund«.
På side 93 findes en oversigt over traditionelle vinduestyper på Bornholm.

Profiler
De gamle vinduers kvalitet ligger for en
stor del i kantprofilerne på karme, rammer og sprosser. Profilernes skyggespil
giver vinduerne en elegance, som er
meget vigtig. Det er ikke kun sprosser
på kryds og tværs, der gør vinduerne
smukke og »gamle,<. V ed en udskiftning
er det bedste at vælge samme profiler
som på de gamle vinduer. Mange steder
finder man imidlertid i samme hus vinduer med forskellige profiler, fordi nogle måske i tidens løb er blevet udskiftede. Der er en vis forskel på profilerne alt
efter deres alder, men der er tit brugt
forskellige profiler inden for samme
tidsperiode. Det kom an på de enkelte
snedkeres værktøj og på hvor traditionsbundne de var. På side 92 er der et udvalg af traditionelle profiler, som kan
bruges som forlæg, hvis man er i tvivl i
forbindelse med valg af profil. Fabriksfremstillede vinduer har ikke de traditionelle profiler, men som regel helt neutrale og derfor kedelige.
Lader man en snedkermester fremstille vinduerne, vil det ikke være kompliceret at maskinfremstille et særligt profil. Hvis der skal fremstilles mange vinduer, bliver fordyrelsen kun forholdsvis
lille.

Isætning af vinduer
Vinduer i bindingsværk skal altid sidde
i flugt med den udvendige vægflade,
mens vinduer i grundmurede huse sidder 4-6 cm tilbagetrukket. Når nye vinduer skal isættes, sker det tit i forbindelse med en indvendig isolering af vægge,
som da får en større tykkelse. De gamle
vinduer havde som regel en karmdybde,
som svarede til vægtykkelsen, når det
var bindingsværk. Bliver væggen efter
en isolering 20-30 cm tyk, bliver der derfor sat lysningsbrædder eller plader ved
den forøgede bredde. Det er meget vigtigt, at disse lysninger sættes lidt skråt og
ikke vinkelret på væggen, som det desværre ofte ses. De skrå lysninger giver
væsentligt mere lys ind i rummet, og de
bevirker desuden, at det dybere vindueshul bliver pænere, se fig. 143.
En profileret indfatning er også med
til at afslutte vindueshullet på en pæn
måde, se side 100, hvor der er vist en
række traditionelle indfatninger.
Imprægnering og maling
Nye vinduer kan få en forlænget levetid
ved at blive dypimprægneret eller vacuumimprægneret, se side 130. Det skal
bemærkes, at visse acrylplastmalinger
har vanskeligt ved at tørre på imprægnerede emner op til et år efter behandlingen. Det skal også pointeres, at imprægneringen alene ikke er tilstrækkelig beskyttelse; vinduer skal overfladebehandles og helst med en dækkende maling
som forklaret på side 156.
Kulør.
Hvid er den mest anvendte til vinduer,
både indvendig og udvendig, og det er
ikke uden grund. Hvid var billigst, men
hvid har også den fordel, at den reflekterer lyset bedre og derfor giver mere og

Fig. 143. Tegningen viser et hjørne af en vindu·
eskarm med skrå lysninger. Smigen på lysnin·
gen kan feks. være 1:10 til 2:10. Tegningen viser også en fin måde at afslutte indfatningerne
på, når vindueskarmen rager uden for vægfladen.

behageligere lys i rummene. Profileret
snedkerarbejde har tillige sin bedste
virkning med lyse farver, fordi skyggerne her ses bedst. Om aftenen vil vinduer
med en mørk farve virke som mørke
huller. Hvid er desuden den teknisk bedste, fordi solens varme reflekteres bort.
De mørke farver opsuger varmen, hvorved både træ og maling har tendens til at
revne.
Når dette er sagt om den hvide malings fortrin, skal det ikke forstås sådan,
at der aldrig kan vælges andre farver.
Der er traditioner for både oxydrød,
brun og grøn. Noget speciel er den
kendte »Årsdaleblå«, som i hovedsagen
er ultramarin blå; den ses dog sjældent på
landet.
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Yderdøre
Det er typisk for de ældre stuehuse, at
der er en fornem »bedstdør«, der som
regel er en tofløjet fyldingsdør, samt en
hverdagsdør, som måske er halvdøre.
Denne forskel bør man bibeholde. Såfremt dørene trænger til at blive fornyede, bør der ikke opsættes præfabrikerede døre med glassidepartier og udfræsede mønstre, eller hvad dørfabrikanternes farverige kataloger forøvrigt kan byde på. Sådanne præfabrikerede døre er
fremmede for et gammelt stuehus og
desuden helt uden egnspræg.
Man bør enten bevare og reparere de
oprindelige døre, eller, hvis det er nødvendigt, udskifte dem med en kopi af de
gamle. Mange snedkere er efterhånden
indstillet på at lave nye fyldingsdøre
som tidligere, og snedkerne har måske
maskinjern klar og kan lave dørene på
ønsket mål.

Bedstdøre - fyldinger
Langt de fleste steder sidder der fine, tofløjede fyldingsdøre til bedstforstuen. I
stuehuse, som er opført før midten af
forrige århundrede, har disse døre uden
tvivl afløst et sæt ældre halvdøre; se i
øvrigt side 95.
De sædvanlige problemer med udvendige fyldingsdøre er, at de synker og
bliver medtaget af fugt forneden. Det betyder, at dørene kan være svære at lukke, desværre især om vinteren, hvor
man har mest brug for en tæt dør. Sådanne besværligheder fører måske til en
beslutning om en helt ny dør, men det
behøver ikke altid at være nødvendigt.
De gamle dørfløje kan restaureres, hvis
de kun er medtagne forneden. Der sidder ofte godt, sundt træ i dørene, som
det er fornuftigt at bevare.

Fig. 144. Reparation af udvendig dør. Med de moderne gode, vandfaste limtyper og en grundig
imprægnering er det muligt at udføre holdbare reparationer, så den gamle dør bevares.
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På de gamle fyldingsdøre var tappene
ikke limede, men samlede med dyvler.
Derfor kan de nemt skilles ad, hvad der
bestemt letter en reparation. Hvis rammestykkerne er meget medtagne, kan
det af og til svare sig at genbruge fyldingerne til en ny ramme.
Efter en istandsættelse kan dørfløjene
vacuumimprægneres, hvilket beskytter
mod råd men også gør træet mere formstabilt. Al løs maling bør være afrenset
inden imprægnering.

Halvdøre - revler
Det er sjældent, at de gamle halvdøre er
bevaret, og endda yderst sjældent at de
er bevaret ved bedst-forstuen. På side 95
er traditionen for disse døre omtalt.
Som bryggersdøre er halvdøre en god
form, der giver en hurtig udluftning,
uden at give voldsom træk. En god og
solid revledør bør laves med såkaldte
gratede revler, en samlingsmetode, som i
øvrigt har været brugt siden vikingetiden, se figur 95. Det er betydelig bedre
end sømmede eller skruede revler, hvor
der kræves en skrårevIe for at undgå, at
døren synker. Hvis gratningen udføres
omhyggeligt, vil døren kun synke minimalt. Ældre snedkere er velkendte med
denne samling og har måske endnu
værktøjet til det. En gratning er desuden
nem at udføre maskinelt med en overfræser. Metoden er naturligvis også velegnet til heldøre.
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Fig. 145. Halvdøre med gratede revler. A viser
udadgående døre. B er indadgående. Den grate·
de revler må ikke limes, men dyvles fast. C er
et alternativ til gratning. Se også fig. 95.

tofløjede revledøre, som beskyttede de
fine døre mod vind og vejr, og tillige tog
noget kulde og træk.
Det kan lade sig gøre at »laminere« en
dør med en varmeisolerende kerne, men
sådanne døre bliver som regel for tykke
og klodsede, og de er normalt for kostbare at få fremstillet i forhold til energibesparelsen.

T ætning og isolering

Beslag

I mange stuehuse er forstuerne uopvarmede, og en isolering af døren er derfor
næppe så påkrævet. Derimod er en tætning med tætningslister fordelagtig.
Man kan som det tidligere var almindeligt opsætte »vinterdøre« udenpå fyldingsdørene. Vinterdørene var glatte,

De gamle hængsler, låse og greb bør om
muligt genbruges, men hvis de skal fornyes, bør der vælges enkle og gedigne
beslag, og ikke efterligninger med »hammerslag« i smedejern eller pyntebeslag
til at skrue på dørfladen. Det er unødig
og falsk pynt.
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Maling - kulør
Der gælder de samme regler for døre
som for vinduer; se side 145. En maling
beskytter godt mod både opfugtning og
udtørring, hvad der er meget væsentligt
for dørenes lukning og træets vridning.
Hvad angår kuløren bør det bemærkes, at såfremt bindingsværket er malet,
er det passende at give dørene samme
kulør. Hvis bindingsværket er sorttjæret, bør dørene derimod ikke tjæres, idet
dette er både forkert og dårligt for træværket. Man kan i stedet for vælge samme kulør som på vinduerne. Der er ingen tradition for at male fyldingsdøre i
flere farver. Karm, rammestykker og
fyldinger havde samme farve.

Fig. 146. En »vinterdør« kan spare varme og
beskytte den gamle fyldingsdør. Dørfløjene kan
tages af om sommeren.
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Fig. 141. Havedør. I mange stuehuse sidder en havedør fra »havestuen«. Dørenes rudeparti ses ofte
udformet som vinduerne, og indvendig er der om vinteren opsat en løs brystning med vinduespla·
de ogfodpanel, der glider helt sammen med væggen. På døren hægtes også en løs lodpost. Sådanne
døre kan i dag gøres mere tætte med tætningslister, løs isolering og en forsatsrude.
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Overfladebehandling
Indledning
Kalk, tjære og oliemaling var førhen de
traditionelle overfladebehandlinger, som
havde til formål at beskytte, men også at
pynte boligen. Disse produkter er langsomt blevet afløst af andre, fordi man
har ønsket en længere holdbarhed og
nemmere behandlingsform. Det er imidlertid ikke altid heldigt at skifte materiale, eftersom det gamle og det nye måske
ikke kan »arbejde sammen". Der bliver
desuden ofte problemer med vedhæftning og med fugt, hvis det nye materiale
ikke kan »ånde«. Endelig er der hensynet til udseendet, dels om det svarer til
det originale, dels om overfladen i sig
selv er smuk og karakterfuld.
Ved alle former for overfladebehandling gælder det, at »bunden« er i orden.
For træets vedkommende er det vigtigt,
at der er renset i bund og grundet rigtigt,
mens der for murværk må tages hensyn
til mørtelmaterialet, især når der skal
kalkes, se side 132.
Der er en vis tradition for, at maleren
kun malede alt indvendigt snedkerarbejde og eventuelt vinduer og yderdøre.
Det grovere, såsom murværk, tømmer,
bræddebeklædninger, porte og stalddøre
ordnede man selv. Det er dog mere og
mere blevet sådan, at alt malerarbejde er
»gør det selv«-arbejde, og det har i nogen
grad indflydelse på valg af malematerialerne. De skal for de flestes vedkommende ikke være for komplicerede at arbejde med. Den, som ønsker at få et både
originalt og smukt resultat, ovenikøbet
med billige materialer, har imidlertid
stadig mulighed for at bruge de traditionelle materialer. Arbejdet med dem kan
dog kræve lidt tålmodighed, f.eks. fordi

materialerne ikke er normallagervare,
eller fordi man selv må blande farverne.
Her er forsøgt at give en vejledning i
valg af gængse materialer, og desuden
gives der opskrifter på enkelte ældre typer. Hvad angår valg af kulør henvises
til afsnittet om farver side 102.

Materialer til murværk
Alment
Af materialer findes der flere typer og
fabrikater, og valget afhænger af hvilke
egenskaber man sætter højest. I det følgende nævnes de væsentligste forhold,
som kan være afgørende:
bunden: vedhæftning og holdbarhed,
kalkmørtel eller cementmørtel, tidligere behandlinger,
- dampgen nem trængelighed: damptilførslens mængde, hvorvidt væggen
kan »ånde«; dette er afhængigt af vægkonstruktionen og bygningens brug,
- holdbarhed: modstandsevne på udsatte steder og bundens karakter,
udseende: kuløren, »glansen«, farvens
lysægthed, hvordan overfladen ældes,
nedslides og dens »liv«,
- pris: materialeprisen alene eller materiale plus ~rbejdsløn.
Dette er blot nævnt som stikord for
en »huskeliste«.
Der skelnes i daglig tale som regel kun
mellem kalkning og plasticmaling. Farveteknisk skelner man imidlertid mellem uorganiske, såkaldte mineralske,
farver og organiske farver.

Mineralske farver
Denne gruppe kendetegnes blandt andet
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ved at bindemidlerne er kalk, cement eller vandglas. De er alle opløst i vand og
alkalifaste, dvs. de påvirkes ikke af kalkog cementholdige bundmaterialer. Der
er som regel tilsat mineralske fyldstoffer
og farvepigmenter, som ligeledes er alkalifaste og lysægte.
Farverne er mere eller mindre vandsugende og har alle en stor dampgennemtrængelighed. Disse egenskaber gør de
mineralske farver velegnede til murværk, fordi der ikke sker fugtophobninger bag overfladen. Endvidere »fornyer«
overfladen sig, d.v.s. er let afsmittende.
Den vandsugende og lettere smittende
overflade giver farverne deres »liv« og
klare skær, fordi smuds ikke bliver hængende og ophobes.
Det er af disse grunde, at der her anbefales mineralske farver. Blandt disse
foretrækkes kalken.
Kalk. Traditionel hvidtekalk eller farvet
kalk er fremstillet af læsket kalk i dejform tilsat almindeligt vand. Se nærmere herom side lSI.
Man kan ikke·komme udenom, at en
kalkning relativt ofte skal vedligeholdes.
Mange kalker konsekvent hvert år inden
pinse for at have et friskt og nyt hus at
vise frem. En god kalkning vil dog normalt kunne holde 2-5 år, afhængig af
hvor udsat huset ligger, og som ved alle
andre produkter er det væsentligt, at
»brugsanvisningen« følges. Til gengæld
har kalk en række gode egenskaber. Kalken giver ingen problemer med fugtophobning i væggene; kalk er den mest
»åbne« overfladebehandling. Et væsentligt fortrin er udseendet. Kalken har et
»friskt« og klart skær, der blandt andet
skyldes en kraftig lysreflektion, som ingen andre produkter har. Kalken er desuden »levende", og den tåler at blive
slidt uden at blive grim og kedelig. Ende150

lig har kalken den fordel at den er billig,
og den er nem og hurtig at stryge på.
Kalken binder bedst på en ren kalkmørtel eller kalkmørtel med hydraulisk
kalk. Cementholdig mørtel er en dårlig
bund for en kalk.
For at få de traditionelle gule, røde og
grå kulører tilsættes hvidtekalken farvepigmenter. Dette omtales på side 152.

Fabriksblandet kalk. Dette produkt er ret
nyt på det danske marked. Det er fremstillet af ren kalk, som er tilsat hvidt dolomitpulver, lidt binder og farve. Det leveres i pastaform, som udrøres i vand.
Det behandles og påføres efter de samme
regler som for almindelig kalk. Egenskaberne er ligeledes som kalkens, men der
reklameres med en bedre dækkeevne og
en længere holdbarhed. Til gengæld er
farverne knapt så levende som de traditionelle kalkfarver.

Cementpulvermaling fremstilles af hvid
cement tilsat farve og stoffer som blandt
andet gør overfladen vandafvisende. Malingen fås i hvid og gul som pulver, der
røres op i vand. Den giver en »åben«
overflade, som er ret vejrbestandig, men
når den er påført i mange lag bliver overfladen hård og tæt. Cementmalinger er
ikke egnede på rene kalkmørtler, men
derimod på kraftige cement mørtler.
Silikat/arver er fremstillede på basis af
vandglas som bindemiddel. De forhandles i mange forskellige kulører, som kan
blandes indbyrdes. Farverne er enten
færdigblandede til påføring, eller de fås i
blandinger, hvor bindemidlet skal tilsættes. Hvis der tilstræbes en overflade lig
kalkning skal farverne fortyndes lidt
mere end normalt. Overfladen og udseendet minder meget om en kalkning, og

silikatfarverne synes derfor at være det
bedste alternativ til kalk. Silikatfarverne
er velegnede på alle mørteltyper.

Organiske farver
Denne gruppe omfatter farver med mange forskellige bindemidler og opløsningsmidler. Bindemidlerne kan være
enten syntetiske, såsom alkyder, acryler
og acetater, eller naturlig linolie. Opløsningsmidler og fortyndingsmidler er
normalt terpentin eller vand.
De organiske farver er for de flestes
vedkommende mere vejrbestandige end
de uorganiske. Samtidig er de mere tætte, og dermed er der fare for fugtophobning under overfladen med risiko for afskalning, især ved frostpåvirkning. Organiske farver kan derfor generelt ikke
anbefales.
Vælger man trods alt en af disse farver
kan det nævnes at olieemulsionsfarver
og kunstgummifarver er blandt de bedste, idet de begge er meget »åbne«.
Man skal være opmærksom på, at har
man først een gang brugt organiske farver, kan der ikke siden bruges uorganiske farver uden en fuldstændig afrensning af den organiske farve.
For en nøjere information om disse
farver, kan der især henvises til publikationer fra Teknologisk Institut; se litteraturlisten.

Kalkning
Kalken
Kalkens fordele og ulemper som overfladebehandling er allerede beskrevet på side 150. Her behandles mere tekniske
spørgsmål.
Forudsætningen for at opnå et godt resultat er, at man får en god kalk. Det
skal være en vådlæsket og lagret kalk.

Ved vådlæskningen overhældes brændt
kalk med vand, så der dannes en vælling.
Denne hældes i en jordgrav, hvor den
bundfælder sig til en dejagtig kalk, kulekalk, som holdes fugtig og frostfri. Kalken skal lagres mindst eet år for at få en
tilfredsstillende kvalitet. Des længere
kalken lagres, des mere ren og findelt
bliver den, og des bedre bliver dens dækkeevne, styrke og holdbarhed. Brændt
kalk kan også »tørlæskes«, d.v.s. der tilsættes kun så meget vand, at der dannes
et pulver. Dette kaldes hydratkalk, men
også tørkalk, melkalk eller sækkekalk.
Hydratkalk er ikke egnet til kalkning,
idet den har en mindre lysreflektion fra
overfladen end vådlæsket kalk.
Kalkdej forhandles under flere betegnelser: lagret kulekalk, stampet kalk,
hvidtekalk, eller vådlæsket kalk. Stampet kalk er en ældre betegnelse for tørlæsket kalk, som tilsættes vand og stampes
til en dej. Stampet kalk er i dag som regel vådlæsket. Hvidtekalk kan enten være tørlæsket kalk tilsat vand eller vådlæsket kulekalk. Al læsket kalk kan selvfølgelig anvendes til kalkning, men vil
man have de bedste materialer skal det
være lagret vådlæsket kulekalk. Det var
tidligere meget almindeligt at hver gård
havde sin kalkkule.
Lagret kulekalk forhandles for det meste i 25 kg's plastspande. Den kan fås
»ovrefra«, fra Rødvig Kulekalk, hvor
kalken er lagret mindst to år. På Bornholm vil man kunne få kulekalk hos
kalkværkerne eller hos enkelte murermestre, men kulekalken fra disse steder
er sjældent mere end eet år gammel. Kalken »efterlæsker« også i plastspandene,
og man kan på den måde selv lagre sin
kalk.
Når en oprørt læsket kalk har stået
nogen tid, bundfældes de hvide partik151

ler. Det klare vand, som står ovenpå,
kaldes kalk vand, og det er populært sagt
kalkens »bindemiddel« og »fortynder«
samt »grundingsmiddel« og »fernis«. Det
tilrådes altid at stryge kalken tyndt på,
og dette kan forklares ved, at der da findes mere binder i kalken. Ligeledes tilrådes det, at den oprørte kalk står ca. eet
døgn inden den stryges på, hvilket skyldes, at der i den tid dannes mere kalkvand. Som »grunder« vil kalkvandet
fæstne det underliggende lag og give det
nye en bedre afhærdning, og som »fernis«, d.v.s. en afsluttende strygning med
klart kalkvand, vil det gøre overfladen
mindre smittende og mere holdbar. Dette er især vigtigt ved farvet kalk. Se opskrifter side 154.

Farvet kalk
Hvidtekalken kan tilsættes farvepigmenter, men kun i begrænset omfang af h.t.
afsmitning og holdbarhed. Man kan derfor vanskeligt blande mørke farver. Kun
een af de gule farver, jernvitriol, er kemisk dannet. Den er derfor holdbar.
Farvepigmenterne fås som pulver. De
skal være alkalifaste, og er enten naturlige jordfarver som f.eks. gul okker, eller
kunstige jernoxydfarver i gule, røde og
sorte kulører. De købes i byggevareforretninger eller hos farvehandlere. Inden
iblanding i kalken skal pigmenterne opblødes i kalkvand til en pasta eller tyktflydende væske. Vil man vide mere om
kalkfarvning og pigmenter findes der
særlig litteratur om dette; se litteraturlisten.
Gul. Pigmentet til gul kalk var tidligere
udelukkende gul okker, som er en naturlig jordfarve. Den blev langsomt afløst af
den oxydgule, som er væsentlig mere farvende end okker. Det har haft den virk152

ning, at en stor del af de gulkalkede bygninger med årene er blevet kraftigere gule. Dette er jo en smagssag, men vil man
ramme den traditionelle gule kulør skal
man enten bruge okker eller være mere
sparsom med den oxydgule. Med okker
kan man vanskeligt blande kalken for
mørk. Gul kalk med oxydgul er en anelse mindre smittende end med okker,
idet der skal langt mindre oxydgul i kalken for at opnå den samme lyse kulør
som den okkergule.
Den jernvitriolgule har en helt anden
karakter end de pigmenterede gule. Farven bliver mere mørk og varm, og den
er mere »levende« ved fugtpåvirkninger,
hvor farven kan blive næsten rustbrun.
Jernvitriol er tidligere blevet brugt på
Bornholm, men næppe i større omfang,
og måske mest i byerne. Det er en meget
smuk farve, som ikke vil virke fremmed,
blot skal man tage sig i agt for at den
bliver for mørk. Som nævnt er den kemisk dannet og derfor holdbar.
Rød. Der findes mange røde bygninger

på Bornholm, og derfor har man udtrykket »bornholmskrødt«. Det står dog
ikke for een og samme kulør og opskrift. Sædvanligvis udpeges den røde
farve på Koldekildehus i Almindingen
som den ægte og rette bornholmskrøde.
Den er blandet af læsket kalk, oxydrød
og koajle. Det samme er den røde på
0sterlars præstegård. Derimod er rødkalkede huse i Rønne mere gullige, og
det er tilsyneladende en gammel skik;
farven kan blandes af oxydrød og okker
eller oxydgul. De fleste steder blandes
den røde farve i dag blot af oxydrød og
tynd hvidtekalk, men det kan give farven et let blåligt ubehageligt skær, som
dog kan dæmpes med gult.
Det diskuteres ofte hvilken betydning

ajlen har, og et præcist svar kan desværre ikke gives. Det siges, at farven bliver
»dybere« og smukkere, og det er også
rigtigt, at den bliver en anelse mere gul
og »klan<. Ajlen gør ikke kalken mere
holdbar, men gør den mere »smidig« at
stryge på. Der er endnu ikke foretaget
egentlige analyser, men »kalkkemisk«
kyndige har udtalt, at ajlen ingen indvirkning har hverken på farve eller på
kalk. For de der vil forsøge at følge traditionen bringes opskrifter på side 155.
Nogle finder den røde farve for mørk
og dyster, især når den blandes af oxydrød alene. Som eksempler på bygninger
i Rønne som har den mere gullige og lyse røde tone kan nævnes Toldboden i
Toldbodgade, Kommandantgården i Rosengade og Marie Kofoeds stiftelse i
Møllegade. Desuden er Gudhjem station
strøget med tilsvarende farve, i øvrigt
med koajle iblandet. Se side 155.
Rosa. Som omtalt side 102 har rosa eller

gammelrosa været almindelig i forrige
århundrede. Den var på mode i klassicismen i første halvdel af 1800-tallet og har
sine steder holdt sig længere. Det er en
meget smuk farve, når man vel at mærke
»rammer« den rigtigt. Den kan blandes
af oxydrød, gul okker og hvidtekalk.
Blandes alene rødt og hvidtekalk, vil farven få et »forkert« let blåligt skær, men
dette dæmpes ved at iblande gult. Ældre
anvisninger angiver brændt Terra de Sienna som pigment. Farvens »rette« kulør er afhængig af smag og behag, men
erfaringsmæssigt skal man være forsigtig
med at blande for meget gult i, ligesom
farven heller ikke må blive for bleg.

Grå. Ligesom rosa var den grå en modefarve i klassicismen. Den blev brugt på
facader, dog fortrinsvis i byerne. Grå

har senere tillige været meget udbredt på
sokler både i by og på land. Den grå
blandes normalt af hvidtekalk og kønrøg eller oxydsort, som begge giver den
et blåligt skær. Ønskes en lidt »varmere«
grå kan der iblandes gult.

Kalkearbejdet
Kalkning var tidligere så almindeligt, at
enhver, som havde et hus at vedligeholde, var fortrolig med dette arbejde. I dag,
hvor man er vant til at købe en bøtte
maling, som straks kan stryges på væggen, synes dette med kalkning som noget fjernt og besværligt. Det er da også
sandt, at man skal have lidt tålmodighed
med tilberedningen, især hvis det er farvet kalk. Har man imidlertid denne tålmodighed, er kalkning et dejligt arbejde.
Det giver en tilfredsstillelse, at det materiale man arbejder med, er enkelt, uskadeligt og billigt, og det giver et smukt resultat, som tillige er sundt for huset.
Man kan forholde sig mere eller mindre professionelt til kalkning, men her
skal blot gives nogle simple regler. Derudover henvises til litteraturlisten.
Kalkeråd
- Kalken skal røres op i god tid, helst
dagen forinden.
- Hold den læskede kalk og den oprørte kalk godt tillukket i plastspande eller balje. Der kan evt. på kalken lægges et låg af tynd polystyrolplade eller træ. Når låget svømmer direkte
på kalken, kan der på denne ikke
dannes »skind« af kalkskaller. Hvis
sådant skind dannes, mister kalken
noget af sit bindemiddel.
- Brug kalkvand som »fortynder«.
- Inden kalkningen børstes væggene
med en stiv kost, og de værste løse
skaller skrabes af.
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U middelbart før kalkningen forvandes væggene med vand eller kalkvand. Vandet kan kostes på, eller der
kan anvendes sprøjte eller haveslange
med spreder. Medens væggen endnu
er fugtig, men ikke blank af vand,
stryges kalken på.
Kalk aldrig på vægge som har sol på
sig, eller får det i de følgende timer.
Gråvejr er bedst. Luftfugtigheden
bør ikke være under 65 %. Der bør
heller ikke være fare for frost.
Kalk hellere to gange tyndt end een
gang tykt.
Rigtige hårkoste, anstrygere, striber
mindst, men gode koste af nylon eller græs kan også bruges, især til store
flader. Til kanter omkring vinduer
og lignende kan der bruges en
radiatorpensel.
Rør hyppigt i kalken, især i farvet
kalk.
Mellem hver strygning bør der helst
gå mindst en halv dag.
For at opnå et ekstra godt resultat
med h.t. afsmitning og holdbarhed
kan der afsluttes med en strygning
med klart kalkvand. Det er især vigtigt ved farvet kalk, og specielt den
røde. Kalkvandet kan f.eks. sprøjtes
på.

Der høres mange »gode« råd om tilsætninger til kalken for at gøre den mere
holdbar. Enhver tilsætning af plastbindere, cement m.m. forringer imidlertid
kalkens kvaliteter. Man må hellere bestræbe sig på at overholde »kalkereglerne«, som angivet overfor.

Kalkens dækkeevne
Til en strygning rækker:
1 kg kalkdej til ca. 10 m 2 ,
0,5 l kalkmælk til 1 m 2 •
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Kalkopskrifter
Kalkvand
1 del kalkdej udrøres grundigt i ca. 8 dele
vand og henstilles til bundfældning i ca.
et døgn. Det klare vand over kalken er
da brugsklart kalkvand. Efter afskumning kan kalken atter røres op med vand
til en ny portion kalkvand, dette kan
gentages med den samme kalk indtil ca.
10 gange.

Hvidtekalk . kalkmælk
1 kg (ca. 0,8 liter) udøres grundigt i 5 liter vand eller kalkvand. Blanding med
kalkvand giver den stærkeste blanding.
Bruges rent vand skal blandingen stå og
trække i ca. et døgn; bruges kalkvand
kan blandingen bruges straks. Alt efter
kalkdejens konsistens, vandindhold, kan
blandingen svinge mellem 1:4 og 1:8.
Blandingens styrke skal ligge mellem noget som ligner skummetmælk og sødmælk - jo tyndere, jo stærkere og mindre smittende, men selvfølgelig også
mindre dækkende.

Farver . blanding af pigmenter
Farvepulverne skal opblødes i kalkvand
og stå i blød ca. et døgn før opblanding
i kalken. Farvepulverne har forskellig
vægtfylde og kræver forskellig mængde
vand for at få en passende tyktflydende
konsistens.
Her angives blandingsforholdene i
vægtdele. Ønskes blanding efter rumfang, kan forholdene omsættes, idet pigmenternes vægtfylde i stampet tilstand
også angives. Blanding efter vægt er mest
nøjagtig.

Pigmentblandinger:
. Gul okker: 1 kg pulver til 2 liter kalkvand. (Vægtfylde: ca. 1).

· Gul oxyd: 1 kg pulver til 5 liter kalk·
vand. (Vægtfylde: ca. 0,4).

under arbejdet. Væggene bør grundes
med hvidt inden gulkalkning.

· Rød oxyd: 1 kg pulver til 2 liter kalkvand. (Vægtfylde: ca. 0,9).

Bornholmskrød . »Koldekildehus«
5 kg oxydrød, pulver, 4 spande - ca. 40
liter - ajle, helst koajle, 10 kg læsket
kalkdej, 7 spande - ca.- 70 liter vand, mere eller mindre til strygeklar konsistens.
Blandes på samme måde som øvrige
kalkfarver. Skal trække et døgn.

· Sort oxyd: 1 kg pulver til 2 liter kalkvand. (Vægtfylde: ca. 1,1).
· Brændt Sienna: 1 kg pulver til 1 liter
kalkvand. (Vægtfylde: ca. 0,7).

Farvet kalk· blanding
pigmentblandinger

af kalk

og

· Gul kalk med okkergul: 1 del gul okkerblanding til ca. 7 dele kalkmælk.
· Gul kalk med oxydgul: 1 del oxydgulblanding til ca. 12 dele kalkmælk.
· Gul med jernvitriol:
· 1. 1 del jernvitriolkrystaller udrøre s i 5
dele 40-60° varmt vand.
- 2. 1 del kalkdej udrøres i 5 dele vand til
hvid kalkmælk.
- 3. 1 del jernvitriolopløsning udrøres i
1 del kalkmælk (blandingen bliver grøn,
grynet og tyktflydende).
- 4. Tilsætning af vand eller kalkvand til
strygefærdig konsistens som hvidtekalk.
Ved påstrygning er kalken grøn, bliver langsomt brun og endelig lys gul ved
optørring. Den synes måske for fersk
lysgul i starten, men bliver varmere med
tiden. Derfor skal man tage sig i agt for
blande jernvitriolkalk for mørk fra starten. Der skal røres hyppigt i spanden

Bornholmskrød . »0sterlars præstegård«
5 kg oxydrød, pulver, 10 liter koajle, 15
kg læsket kalk, vand til strygeklar
konsistens.
Bornholmskrød . »med gult«
1 del oxydgul-blanding, 6 dele oxydrødblanding, 25 dele kalkmælk, evt. 2 dele
ajle.
Gammelrosa, med rødt og gult
1 del okkergul-blanding, 2 dele oxydrødblanding, 25 dele kalkmælk.
Gammelrosa . med brændt Sienna
1 del brændt Sienna-blanding, 20 dele
kalkmælk, evt. 1/2 del okkergul-blanding.
Grå
1 del oxydsort-blanding, 10 dele kalkmælk, evt. Y2 del oxydgul-blanding - dette gør den grå mere »varm«.

Opskrifterne er kun vejledende. Lav altid en mindre portion først og stryg en
prøve op. Stryg også en prøve op, når
den endelige blanding er udrørt.
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Materialer til træværk
Indledning

De ældre overfladebehandlinger på træværk var hovedsagelig tjære og linoliemaling. Tjæren er til en vis grad afløst af
nyere træbeskyttelsesmidler, og linoliemalingen af syntetiske oliemalinger
og plastmalinger samt træbeskyttelsesmidler.
Til egentlige restaureringsarbejder vil
man benytte de ældre materialer, men
hvor der ikke stilles særlige krav om originalt udseende og overfladekarakter, vil
det være rimeligt at benytte nyere materialer. For den, som vil blande farver
selv, er der mulighed for at få en god
kvalitet tillige med et billigt materiale.
Der findes flere typer materialer end der
her omtales, men om disse findes der anden litteratur med opskrifter og anvisninger, bl.a. i bøgerne Byhuset og Så renoveras torp och gårdar.

Ved udvendig overfladebehandling på
træ tilstræber man at få overfladen vandafvisende, så regnvand ikke opsuges i
træet, men samtidig må overfladen være
så »åben« at fugtighed i træet kan slippe
ud. Derved modvirkes råd og afskalning
af overfladen. Det er desuden meget afgørende, at bundbehandlingen er rigtig.
Sikrer man ikke en god indtrængning og
vedhæftning, er selv den mest vejrbestandige maling intet værd.
Der skelnes mellem dækkende og laserende behandling. »Laserende« betyder
at behandlingen er delvis transparent,
d.v.s. at træets årer og knaster kan ses,
fordi malingen kun er svagt pigmenteret
med en farve. Denne behandling er blevet meget almindelig indenfor de sidste
20 år, dels fordi den er nemmere at have
med at gøre, dels fordi det er blevet mode at træets »liv« skal kunne ses.
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Det har imidlertid vist sig, at denne
behandlingsform, især på døre og vinduer, kræver en hyppigere vedligeholdelse,
hvis den skal beskytte træet på tilsvarende måde som en dækkende maling. Til
ældre huse virker en laserende behandling forkert, fordi den ikke svarer til det
traditionelle udseende. En dækkende
maling markerer et vindue eller en dør
mere præcist, idet sprosser, profiler og
fyldninger står mere klart afgrænsede.
Det »skyggespil«, som er tilsigtet i ældre
snedkerarbejde, vil blive sløret ved en laserende behandling.
Til sorte bræddebeklædninger og
bræddedøre har man oprindeligt brugt
trætjære, kultjære eller carbolinium.
Kultjæren er dækkende og dybsort,
hvorimod trætjære og carbolinium gav
træet en smuk brunsort overflade, hvor
træets årer og knaster kunne ses. Den
samme virkning vil man stort set kunne
opnå med nyere sorte træbeskyttelsesmidler på oliebasis.
Dækkende maling
Linoliemaling er fremstillet på basis af

linolie, som er udvundet af hørfrø. Den
har i århundreder været almindelig, men
er siden 1950'erne langsomt blevet afløst
af alkydoliemalinger .
Linoliemalingen har en god indtrængning i træet, og på grund af dens udvidelse under afhærdningen binder den godt
til træet. Dette er en egenskab som ingen andre malinger har, og det gør linoliemalingen til stadig at være en god
grundmaling. I forhold til alkydoliemaling er linoliemaling imidlertid mindre
vejrbestandig, og den har længere tørretid. Ren linoliemaling forhandles hovedsagelig i hvid, og kun i ganske få fabrikater. Man kan dog selv fremstille en god
ren linoliemaling, se litteraturlisten.

De »gammeldags« oliemalinger, som
blev brugt meget på landet, er derimod
stadig almindelig handelsvare. De forhandles som regel under betegnelsen
»træoliemaling«. Disse malinger er formentlig ikke absolut rene linolie malinger, men kan være tilsat alkydolier . De
minder dog meget om linoliemalinger,
og de kendes blandt andet på at de fortyndes med linoliefernis.
Af miljømæssige grunde foretrækker
man mere og mere vandbaserede malinger, fordi oliemalinger som regel indeholder terpentin, der er skadeligt at arbejde med i større omfang. Der kan derfor være grund til at bemærke, at ren linoliemaling kun indeholder lidt eller slet
ingen terpentin.
Alkydoliemaling er baseret på syntetisk
olie som er opløst i terpentin. Alkydoliemaling kaldes også syntetisk oliemaling, og den må ikke forveksles med alkydmaling, som er uegnet til udvendigt
træ.
Alkydoliemaling er mere vejrbestandig end linoliemaling, men har en ringere indtrængning i træet, og den kræver
en omhyggelig grunding. Malingen bliver med tiden ret hård og kan derfor være vanskelig at afrense i forbindelse med
en vedligeholdelse.
Acrylplastmaling er baseret på en acrylplastemulsion opløst i vand. Denne malingstype bliver mere og mere anvendt i
stedet for alkydoliemaling, fordi den har
en bedre vejrbestandighed. Acrylplastmaling har desværre en endnu ringere
indtrængningsevne i smittende bund,
f.eks. gammel maling, og i bart træ, end
alkydoliemaling har. Malingen skal derfor anvendes med omtanke, blandt andet fordi den har tendens til sammen-

klæbning. Af denne grund bør man
f.eks. kun anvende acrylplastmaling udvendig på vinduer og døre. Endvidere
kan acrylplastmaling ikke anvendes på
friskt vacuumimprægneret træ på grund
af imprægneringens opløsningsmiddel,
der holder malingen klæbende i lang tid.
Der bør males først efter ca. eet års
forløb.
Laserende maling
Træbeskyttelsesmidler er mere eller
mindre laserende, som tidligere beskrevet. De kan være baseret enten på alkydolier i terpentin, eller på acrylplast i
vand.
Træbeskyttelsesmidler kan som omtalt ikke anbefales til døre og vinduer,
men de kraftigt pigmenterede, som er
bedst dækkende, kan eventuelt anvendes
på bræddebeklædninger, især sorte og
røde farver.
De transparente midler beskytter træet dårligere end dækkende maling, bl.a.
fordi solens ultraviolette stråler nedbryder træoverfladen og dermed svækker
overfladebehandlingens vedhæftning og
levetid. Som grundlag for en dækkende
maling er de transparente grundingsolier
imidlertid velegnede.
Imprægnering omtales s. 130 og 145.
Bindingsværk
Bindingsværkstømmeret kan være enten
malet eller tjæret. Malingen er for det
meste en træoliemaling, og den bør man
fortsætte med. Acrylplastmaling kan ikke anbefales, hvorimod en alkydoliemaling vil kunne anvendes.
Tjæret tømmer har enten kultjære eller asfalttjære. Heller ikke på dette kan
der bruges acrylplast, men tjære som
hidtil, eller en alkydoliemaling, som binder på tjære. Såfremt den gamle tjære
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bliver afrenset, kan der bruges sort træbeskyttelsesmiddel eller maling, eller
tjære som hidtil. Desuden kan der bruges trætjære eller olieemulsionsmaling
som man selv kan blande; se herom i bogen Byhuset.
Man skal være varsom med tykke lag
tjære, som kan lukke træet for tæt til.
Bræddebeklædninger, porte og
stalddøre

Er der tale om sort, kan der bruges carbolinium eller sorte træbeskyttelsesmidler. Tjære vil have tendens til at blive for
tæt og »skorpet«. Rødmalede flader kan
fortsat behandles med træoliemaling eller olieemulsionsmaling. Nye beklædninger kan eventuelt behandles med
kraftigt pigmenterede træbeskyttelsesmidler.
Vinduer og yderdøre

Disse bygningsdele er udsatte og hårdt
belastede. De har en varm og tør indvendig side og en meget varieret påvirket
yderside med sol og regn. Det giver
spændinger i træet, og der vil, især om
vinteren, være en fugtvandring indefra
og ud gennem træet. Denne fugt må ikke ophobes, idet der da dannes råd i træet og malingen kan skalle af. Der er derfor det princip, at man indvendig har en
tæt maling og udvendig en mere åben.
Samme type maling både indvendig og
udvendig kan også accepteres, men det
bør i så fald være en diffusionsåben maling, f.eks. en linoliemaling, træmaling
eller alkydoliemaling. Der bør aldrig
bruges acrylplastmaling begge steder,
idet dette vil give problemer med sam-
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menklæbning af fladerne i false og ved
tætningslister. Acrylplastmaling bør
kun bruges udvendig. Overfladebehandling er i øvrigt udførligt behandlet i litteratur fra Teknologisk Institut, se litteraturlisten.

Indvendige vægge
Før plastmalingernes fremtog var limfarver meget almindelige til både pudsede og tapetserede vægge samt til pudsede
lofter. Ligesom kalk er limfarve en smuk
og karakterfuld overfladebehandling,
som er billig og nem at have med at gøre. Der er tillige ingen problemer med
lugt og statisk elektricitet, som ved plastmalinger.
Limfarve kunne tidligere fås i et antal
smukke pastelagtige farver, men fås nu
kun i hvid. Det er dog nemt at blande
limfarve selv. Som basisfarve bruges
kridt og celluloselim eller harelim, og
dertil kan tilsættes farvepigmenter.
Blanding:

10 kg kridt udrøres i 5 liter vand - skal
stå nogle timer. Heri tilsættes 5 liter 5 %
(1:20) cellulose opløsning, hvorefter limfarven er strygeklar.
Tilsættes farvepigmenter skal disse opblødes som beskrevet ved farvet kalk side 154. Der skal desuden tilsættes ekstra
limopløsning i tilsvarende forhold som
for kridtets vedkommende, ca. 1 del limopløsning til 2 dele pulver.
Limfarve har ord for at smitte, men en
farve efter den angivne opskrift vil ikke
smitte. Se nærmere herom i bøgerne
Landhuset, Byhuset og Så renoveras torp
och gårdar.

Bygningernes indre - modernisering
Man møder ofte den indstilling, at blot
et hus udvendigt bevarer sit gamle udseende, kan man indvendig »rydde alt ud«.
Dette er imidlertid en uheldig opfattelse
af »bevaring« og »restaurering«. Ved en
så voldsom forandring tager man så at sige sjælen ud af huset, og det kan da let
blive til noget i retning af en kulisse. Også det indre, ruminddelingen og de mange bygningsdele, er en del af bygningens
historie.
r gamle huse har tiden og husets beboere sat sine spor; gulve og tærskler er
måske slidte, beslag har måske hist og
her løsnet sig osv. Dette er selvfølgelig
skavanker, men det kan også have sine
kvaliteter. Det fortæller noget om husets historie og tidligere beboeres færden, og det er med til at give huset »liv«
og karakter; det, som adskiller det fra
andre huse. Hvis den eksisterende ruminddeling og de gamle bygningsdele kan
fungere, eventuelt efter en nænsom
istandsættelse, er der god grund til at
vælge en sådan løsning. Foruden at man
bevarer kulturhistoriske værdier, som
desværre meget ofte går tabt, bliver det
tit enklere og billigere end en total
fornyelse.
Man må også være opmærksom på, at
der er en forbindelse mellem grundplan
og konstruktion. En forandring af planen, f.eks. nedrivning af skillevægge og
etablering af nye dørhuller, kan således
indebære en risiko for sætninger af lofter, og måske gøre bygningen ustabil.
Det må derfor i hvert enkelt tilfælde undersøges, hvilken virkning en påtænkt
forandring vil få i den henseende.

Som omtalt i afsnittet side 45 er de
bornholmske stuehuse opført efter et så
ensartet mønster, at de næsten kan betegnes som typehuse; dog havde hver deres små individuelle præg. De er tillige
ret rummelige, og det betyder, at en stor
del endnu har bevaret salsenden med
forstue og sal. Netop den del er et bornholmsk særpræg, som man i videst muligt omfang bør bibeholde. På mange
gårde har man endnu salen stående som
det rum, hvor der festes i ny og næ. Til
daglig fungerer salen ofte som en slags
pulterkammer, og denne funktion har
den i princippet haft i århundreder. Det
er en tradition, som bør leve videre.
Man skal selvfølgelig ikke bo som for
hundrede år siden, og man skal heller ikke rekonstruere et stuehus til dets oprindelige skikkelse. Der skal være plads til
vor tids moderne faciliteter, men det er
synd at omdanne et ældre stuehus i stil
med et moderne parcelhus. Hvis man vil
ændre ruminddelingen i stuehuset, bør
man i hvert fald bestræbe sig på at genanvende tidstypiske og væsentlige bygningsdele, f.eks. gamle fyldingsdøre, og
evt. supplere med tilsvarende. Ved en
ombygning bør man desuden skele til
hvordan det gamle snedkerarbejde er udført omkring vinduer og døre, fodpaneler osv. Dette hindrer ikke en isolering
og øvrig modernisering.
Desværre er der i denne bog ikke plads
til nøjere anvisninger på istandsættelse
af bygningernes indre. Sådanne råd og
anvisninger vil man for en stor del kunne finde i bøgerne Landhuset og Byhuset
samt Så renoveras torp och gårdar.
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Nyt byggeri
Indledning
Mange finder heldigvis stadig anvendelse
for de gamle længer og er derved med til
at bevare en bygningskultur, som vi ikke får igen. Der, hvor de gamle længer
er nedslidte eller ikke mere kan opfylde
kravene til moderne landbrug, bliver det
imidlertid aktuelt med nyt byggeri i en
eller anden form.
Bindingsværkslængerne var efter datidens krav meget hensigtsmæssige, og der
er næppe et mere fleksibelt byggesystem
end det klart opdelte bindingsværk. Det
var ingen sag at flytte en dør, en lem eller et vindue, og en port var nem at etablere. Ville man bygge en lade om til
stald krævede det ikke en stor indsats;
vægge og lofter og båse etableredes hurtigt og enkelt, og gulve med jord eller ler
kunne nemt brolægges til staldgulv. En
længe kunne desuden let udvides med
flere fag i længden eller eventuelt med
en tværlænge. En tilbygning eller udskiftning var ikke så iøjnefaldende og
kompliceret som nu.
I dag kræves der gerne mere af bygningerne, især af udlængerne. De skal være
mere regulært indrettede med betongulve, isolering og mekanik, og vor tids maskiner er for store i de gamle længer. De
var bygget i proportioner til mennesker
og dyr. Vor tids landbrugsbygninger har
en anden form, de er bygget af andre materialer, og de er tit meget store. De bliver derfor ofte fremmede og uharmoniske sammen med ældre længer og i landskabet. Når der her tales om »fremmed«
har det baggrund i et ønske om at bevare
særpræget ved det traditionelle bornholmske landskab og landbrugsbyggeri.
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Ved »harmoni« menes, at der bør opnås
en smuk og ordentlig helhed.
Funktionskravene til bygningerne før
og nu er i princippet de samme: de skal
være formålstjenlige og fleksible, billige
at opføre, og der skal være mindst mulig
vedligeholdelse. For 100-150 år siden var
der ikke så mange valgmuligheder; byggematerialerne var sten, træ, ler, kalk,
mursten og halm. I dag er det langt vanskeligere. Der er et mægtigt udbud af
stadig nye materialer og systemer, som
gør det svært at vælge den rigtige
løsning.
De fleste har et ønske om, at en nybygning skal være pæn, men også dette
er vanskeligt. Fabrikanternes mange
flotte ord og brochurer er lovende, men
det holder ikke altid stik, når de forskellige byggematerialer bliver sat sammen,
og når farverne, som er valgt på små farvekort, kommer op på store flader.
Der er flere forhold, som skal overvejes nøje: bygningernes form og størrelse,
deres placering i forhold til de eksisterende bygninger samt byggematerialer
og farver.
Dette afsnit er tænkt som en vejledning i denne forbindelse. Det må imidlertid understreges, at det ikke er muligt
at give faste regler, som i ethvert tilfælde
vil sikre en heldig løsning. Der kan kun
angives nogle principper og retningslinier. Det er desuden vanskeligt at rådgive
i spørgsmål, hvor der er tale om »smag
og behag«, der i høj grad kan være forskellig. Her er der i hovedsagen taget udgangspunkt i traditionerne for at opnå et
smukt og roligt landskabsbillede.

Fig. 148. Nr. Skrubbegård i Klemensker. Den firlængede gård er tidligere udvidet med en staklade,
men de store maskiner har krævet nok en udvidelse.

Fig. 149. St. Kirkebo i Bodilsker. Et helt nyt anlæg er her opført med flere lave længer for en moder·
ne produktion, som nemt og harmonisk kan udvides med en ekstra længe. Siloerne afskærnes her
pænt af en række træer.
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Bygningernes placering
og udformning
Der er flere typiske former for nybyggeri indenfor landbruget. Der kan være tale om tilbygning til en længe, om nedrivning og genopførelse af en længe, om
opførelse af en helt ny ekstra længe, og
endelig om et helt nyt produktionsanlæg med flere bygninger. Det forekommer i dag sjældnere, at et helt nyt gårdanlæg med både bolig og produktionsbygninger opføres på een gang.
Den traditionelle gårdform med fire
længer, som omslutter en gårdsplads, er
mere eller mindre forladt i vore nye
gårdanlæg, som gerne består af et fritliggende stuehus, nærmest i parcelhusform, og i nogen afstand herfra det
egentlige produktionsanlæg. Mange finder vel stadig en kvalitet og tryghed ved
den gamle firlængede gårdform, og set
udfra et kulturhistorisk synspunkt bør
formen bevares, men ikke nødvendigvis
ved nye gårdanlæg.

Tilbygninger er mest almindelige i
form af en tværtilbygning på eller en
forlængelse af en eksisterende længe.
Det er i dag sjældnere at ældre længer
gøres bredere eller højere, som det tidligere var almindeligt.
Ved direkt forlængelse af en længe er
det naturligt, at man overholder den
eksisterende form og tilpasser tilbygningen, så den falder sammen med den bestående. I princippet gælder det samme
for tværlængerne, men her står man lidt
friere for at vælge en anden form, f.eks.
en bredere længe med højere vægge og
fladere taghældning, men dog med samme tagryghøjde. En sådan form vil kunne indpasses rimeligt ved at anvende en
trempelform som vist på figur 150.
Udskiftning af en eller flere længer i et
samlet, firlænget anlæg er også tit aktuelt. Det ses af og til, at det nye ikke tilpasses de gamle længers væg- og taghøjder. Også her kan en trempelform hjælpe på tilpasningen som vist på figur 15I.
Farver og materialer må også samstem-

Fig. 150. Tilbygning med en tværlænge, som er højere og bredere end de ældre længer. En »trempel", et mørkere felt øverst på væggene, kan få bygningen til at virke lavere og harmonere bedre
med de tilstødende bygninger.
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mes med de eksisterende bygninger; se
herom det følgende afsnit.
Supplerende nye bygninger til et bestående anlæg består typisk i opførelse af
nye staldlænger, ny maskinlænge eller
siloer.
De fleste gamle gårde har en »forside«,
d.v.s. en eller et par sider, som man regner for at være de pæne, f.eks. den side,
hvor vejen fører op til gården, samt stuehusets haveside. Man bør undgå at lægge
nye bygninger og siloer her foran »forsiden«, men »skjule« nyt byggeri bag gården og eventuelt i lidt afstand fra denne.
Det vil desuden være pænest, om nye
bygninger følger den retning, som det
ældre anlæg har.
Hvis der ved sammenbygning af en ny
og en gammel længe indskydes en mindre forbindelsesbygning herimellem,
kan det i mange tilfælde give en blødere
overgang mellem gammelt og nyt.
Beplantninger kan være med til at give
et gårdanlæg karakter, og plantning af
træer kan udnyttes til at adskille nye og

gamle bygninger. Store nybygninger,
som afviger meget fra de ældre, kan måske »sløres« med en række træer. Hvor
en længe i et firlænget anlæg nedrives og
ikke tænkes genopført, vil en træ række
kunne genskabe gårdrummet.

Farver og byggematerialer
Alment
Valg af farver er overordentlig VIgtIgt
for tilpasning af nyt byggeri i landskabet
og i forhold til eksisterende bygninger.
Først og fremmest skal farverne være
tilpasset det eksisterende anlæg, men de
bør også være i overensstemmelse med
de traditionelle bornholmske farver. For
ydervæggenes vedkommende er det
hvid, gul og rød. Bræddegavle bør være
brune, sorte, eventuelt røde. Tage bør
være grå, brune eller sorte. Ønskes et
rødt tag, bør der vælges røde brændte
tagtegl. Normalt anvendes dette dog
kun på stuehuse.

Fig. 151. Udskiftning af en længe, hvor ydervæggene bliver højere end tidligere. Det er vigtigt,
at længernes lyse vægflader har nogenlunde samme højde; herved bliver gårdanlægget mere »sammenhængende«.
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Grønne og blå kulører er der ikke tradition for og bør derfor ikke bruges.
Grøn bliver meget anvendt til maskinlænger og siloer, velsagtens i den tro, at
grøn falder bedst sammen med naturen.
Meget ofte har det imidlertid det resultat, at bygningerne bliver for »tunge« og
dominerende. Fritliggende maskinlænger ville i de fleste tilfælde være smukkere, hvis de var hvide. Ikke heller for siloernes vedkommende er den mørke grønne farve hensigtsmæssig. De ville virke
mindre dominerende, hvis de var lyse,
for eksempel hvide, grå eller i metalpladernes naturlige farve.
Farvesammensætninger skal også vælges med omhu. Hvide og gule længer
kan sættes sammen, og ligeledes hvide
og røde længer. Røde og gule længer vil
derimod næppe harmonere, og det har
heller ikke været tradition.
Se i øvrigt side 102 om farvetradition.
Farvevalget hænger også sammen med
materialevalget. De fleste foretrækker

materialer, som ikke skal overfladebehandles, og som har et minimum af vedligeholdelse, f.eks. mursten eller pladematerialer, som er indfarvede eller belagt med en tyk og vejrbestandig overflade. Pladematerialerne har desværre ikke
samme klare kulør som de traditionelle
kalkfarver.

Ydervægge og gavle
Mursten værdsættes ofte, fordi det er et
»ægte« materiale og et byggeteknisk godt
materiale. Mursten fås i mange toner:
brune, røde, flammede og gule. Gule
mursten er i de senere år blevet meget
udbredt. Desværre har de gule mursten
ikke den klare og varme tone, som den
velkendte gulkalkning har, og gule mursten harmonerer derfor dårligt med gule
længer. Desuden har de gule mursten
tendens til at blive grå og kedelige. Derfor bør gule mursten kun anvendes, hvis
der er tale om samlede bygningsanlæg,
hvortil der udelukkende bruges sådanne

Fig. 152. På store, fritliggende længer kan de høje vægflader »brydes« med en trempel, og de lange
sider eventuelt ved at gøre porte mørke, som trempel og gavl. En gavlport kan derimod medfordel
»falde sammen med« vægfladen, således at gavlen står mere markant. En mørkere sokkel vil som
regel give bygningen et mere klart og harmonisk udseende.
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mursten. I tilknytning til ældre bygninger bør der vælges røde eller flammede
mursten. Disse står smukkere sammen
med især hvide længer.
Foruden mursten er de almindeligste
materialer til ydervægge for tiden gasbeton samt, i udlængerne, farvede stål- eller aluminiumsplader. Gasbeton er trist
at se på uden overfladebehandling. En
sådan bør være hvid eller gul, eventuelt
rød, hvor rød i forvejen er anvendt. Metalpladerne er belagt med en farvet overflade. Farverne er som regel dæmpede
»jordfarver«. Som tidligere nævnt bør
man undgå grønne og blå kulører og
foretrække hvid, gul og rød, eventuelt
grå og brun. Hvad de gule og røde kulører angår, bør man være opmærksom
på, at man ikke sætter gule plader sammen med i forvejen gule længer og ikke
røde plader med i forvejen røde længer.
Man bør hellere bruge sammensætninger som hvid-gul og hvid-rød. Grunden
hertil er, at de fabriksfremstillede plader
aldrig vil stemme sammen med en kalkning eller maling, og farverne vil ældes
forskelligt. På store høje længer er en
sammensætning af røde og hvide plader
særlig velegnet, se figur 152.
Gavltrekanterne kan være i ydervæggenes farver eller også sorte, som der er
tradition for. Vælges der en trempelform, hvor tremplen er rød, kan også
gavltrekanterne være røde, se figur 152.

Tage
For nye stuehuses vedkommende bliver
der oftest tale om røde brændte tagtegl
eller korte højryggede eternitbølgeplader. Man bør undgå de nyere tagplader
med »indbygget patina«, d.v.s. rødflammede plader, som skal minde om tag-

sten. Det samme gælder betontagsten
med »patinering«. Det er falsk varebetegnelse. Patina er udtryk for ældning,
og nogle materialer, for eksempel tegl,
ældes på en smuk måde. Det har en del
andre materialer svært ved, såsom beton
og eternit med silicone- eller acrylbehandling, som netop holder overfladerne fra den ældning, som man betragter
som en kvalitet. Mens tegl er et smukt
og »levende« d.v.s. varieret materiale,
både som nyt og sin lange levetid igennem, så er for eksempel acrylbehandlede
materialer helt ensartede, »døde«, og
bliver blot mere beskidte med tiden; også de »patinerede«. Er der tale om bølgeeternit må sort eller mokka foretrækkes,
men også grå er anvendelige.
Udlængerne får ofte en noget billigere
tagbelægning end stuelængen. Til udlængerne er bølgeeternit meget udbredt,
men også metalplader, såvel galvaniserede »pandeplader« som farvede aluminiums- eller stålplader, er almindelige.
Den grå eternitbølgeplade er den mest
diskrete, og netop denne pladetype uden
overfladebehandling ældes på en smuk
og naturlig måde, som kun får den til at
passe endnu bedre ind i landskabsbilledet. Ønskes der farvede plader, kan der
ligesom ved stuehusene bruges sort eller
mokka. Røde plader er efterhånden
meget udbredte, men farvetonen er ikke
traditionel. Det skal nævnes, at mørke
plader har den uheldige følge, at der i
solskin bliver meget varmt under taget.
Selvom mange finder, at galvaniserede
»pandepladef« er for simple, er det imidlertid en tagbelægning, som godt kan anbefales, hvad angår udseendet. Når den
værste blanke overflade er forsvundet i
vejrliget kan disse plader være en pæn
belægning.
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Forsiden:
Salsgavlen på Melstedgård i 0sterlars. På
billedet ses den 3-fag store sal med kælder og gavlen med den for Bornholm så
typiske »husbran«.
Foto: Niels-Holger Larsen, maj 1979.
Bagsiden:
Et parti af gårdspladsen på Træbenegård
i Ibsker. Fru Mikkelsen står foran en lille udbygning, på bornholmsk en »hodda«. Tagene er dels kæppetækkede med
langhalm, som det var skik og brug i århundreder, dels belagt med spån, som
mange steder afløste halmtagene i årene
omkring århundredskiftet.
Karakteristisk for Bornholm er VlPpebrønden med sandstenskarm.
Foto: A. Kjøller, 1905.

Kort ~øst indlagt), tegnet af
Major J H Mansa i 1852.
Kortet er tegnet efter udstykningen af
udmarkerne, og derfor skærer sognegrænserne sig ind i Højlyngen og Blemmelyng. Sognegrænserne blev samtidig
ændret andre steder i mindre omfang.
De gamle udmarksgrænser ses kun omkring Højlyngen, Blemmelyng og
Balkemark.
Nyplantet skover tegnet som spidse
trekanter.
Rø plantage og vestre og østre indlæg
omkring Almindingen var de eneste arealer, staten beholdt til skovplantning
ved udmarkens udstykning.
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