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VEJLEDNING  
TIL 

 

 
 

 
Denne vejledning og omtale er knyttet til en skannet udgave af ”Sladrebogen” som er lagt ud på 
Internettet på flere hjemmesider. 
 
Der foreligger tre versioner, dels en fuld udgave, dels historiedelen og dels biografierne. 
Den skannede udgave har været brugt af undertegnede som et arbejdsredskab, derfor er der flere 
notater og markeringer i udgaven, der for mange år siden blev fundet som en uindbundet udgave hos 
boghandler Ernst G. Olsen.  
 
Skanningen er udført af Jesper Vang Hansen / http://www.vang-hansen.dk/  
 
Find skanningerne som pdf-filer her: http://bornholmskebondegaarde.weebly.com/litteratur.html  
Fuld udgave – 47 Mb 
Bornholms Historie – 9 Mb 
Landbruget og dets biografier – 38.mb 
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”Sladrebogen” – kaldes den også, fordi den rummer mange forskellige oplysninger.  
 
De fleste landmænd købte den, for her kunne de slå oplysninger om bøndergårde og husmandsteder 
op og finde forskellige ejendomsoplysninger og – ikke mindst - ejeroplysninger.   
 
Selve historiedelen er måske lidt upåagtet, men rummer mange gode oplysninger, som ikke findes 
samlet på samme måde i andre bøger. Der er lagt vægt på landbrugsrelaterede emner. 
 
Afsnittet er skrevet af arkitekt K. Thorsen, 1879-1949. Bemærk, at han døde året før udgivelsen. 
Ernst G. Olsen har fortalt, at museumsleder (Bornholms Museum), lokalhistoriker og lektor Th. Lind, 
1885-1967, fik manuskriptet til gennemlæsning og korrigering. 
 
Selvom K. Thorsen står som forfatter, kan der sagtens være tilføjelser fra Th. Linds hånd, hvilket 
absolut giver teksten større troværdighed. Afsnittet om Bornholms Historie må betragtes som en 
samling af K. Thorsens skriverier gennem mange år. 
 
Læs mere om Sladrebogen her: http://www.roennebyarkiv.com/boghandler-ernst-g-olsen-snellemark.html  
 
K. Thorsen og Th. Lind er omtalt i Bornholmske Samlinger årgang 2006 / ISBN 87-87042-32-0.  
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Nogle praktiske råd ved brugen af Landbrugets Biografier. 
 
Det kan være en hjælp at have matrikelnummer ved søgning efter en ejendom – der er ikke adresser i 
fortegnelsen. Ejendommene er i teksten sorteret først sognevis og derefter numerisk efter 
matrikelnumrene.  
 
Navneregisteret på side 411 er en god hjælp.  
Mange gårde hedder det samme i flere sogne. 
Mange husmandssteder har eller havde navne. 
 
En indholdsfortegnelse over sognene gør det lidt nemmere: 
 
Sogn 
 

Side 

Aaker 123 
Aakirkeby 159 
Allinge- Sandvig 164 
Bodilsker 166 
Hasle 181 
Ibsker 182 
Klemensker 200 
Knudsker 232 
Nyker 243 
Nylars 256 
Olsker 267 
Pedersker 280 
Poulsker 292 
Rutsker 206 
Rø 324 
Rønne 335 
Svaneke 337 
Vestermarie 338 
Østerlars 360 
Østermarie 382 
 

 
Niels-Holger Larsen, 11.12.2013 

 
 
 
 

 


