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BORNHOLMSK BYGGESKIK 

Afgangsopgave foråret 1979 ved Kunstakademiets Arkitektskole. 

Niels-Holger Larsen 

OPGAVENS MÅL 

Hensigten med opgaven har været at fremstille et billede af 

byggeskikken i de bornholmske bøndergårde gennem ca. to hund

rede år, 1670-1890, og samtidig inddele dette åremål i perio

der, hver med sine karakteristiske træk, med det formål at 

kunne tidsbestemme og rekonstruere bygninger. 

De forhold, der betinger bygningernes udformning og ændringer 

gennem tiden, er kun delvis berørt. Det er således hovedsage

lig de fysiske rammer der belyses, og her begrænset til råhu

set, det vil sige at der ikke gøres rede for vinduer og døre 

og indvendigt snedkerarbejde. 

BAGGRUND 

Når det overhovedet har været muligt at løse denne opgave, 

skyldes det først og fremmest, at Nationalmuseet i flere pe

rioder fra 1925 til 1960 har foretaget omfattende undersøgel

ser, som foreligger i form af tegninger, optegnelser og foto

grafier. Institutionen "Nationalmuseets bondegårdsundersøgel

ser" har siden 1960 ikke gjort undersøgelser på Bornholm, men 

i 1976 igangsatte Bornholms Museum et supplerende undersøgel

sesarbejde, som en direkte påbygning til det foreliggende ma

teriale i Nationalmuseets arkiv. 

Uden opfordringen og den medfølgende store Økonomiske støtte 

fra "Fonden for Dansk Bygningskultur". har det ikke været mu

at gennemføre disse sidste undersøgelser, der nu har løbet i 

3 år, og forventes afsluttet i år. 

Den direkte årsag til at jeg har valgt at løse denne opgave 

er, at jeg har forestået og for størsteparten har udført dis

se tre års undersøgelser i tilknytning til mit studie. 



OPGAVENS INDHOLD 

Det ophængte materiale består af 6 hovedafsnit. 

1. Bornholm - orientering om bebyggelsesforholdene på landet 

og bøndergårdenes ejerforhold og antal. 

2. Grundplaner fra 16-og 1700-årene, tegnet på grundlag af 

arkivalier. 

3. Grundplaner fra slutningen af 1700-tallet frem til 1880~erne. 

4. Konstruktioner. Få eksempler fra 1649 frem til 1770~erne, og 

derefter fyldigere belyst frem til 1890~erne. 

~ 5. Gavle, tage, tavl, sokler og kældre. Belyst med fotografier 

og tilhørende tekst. 

: 6. Opmålinger og arbejdsmetode ved opgavens løsning. 

K0~~entarer med angivelse af kilder til de enkelte afsnit: 

1. Landskabsformernes betydning for bebyggelsen og de specielle 

ejerforhold er belyst. Oplysningerne hertil er hentet i litte

raturen. 

2. Først efter ca. 1770 findes bevarede og daterede bygninger. 

For at undersøge grundlaget for de kendte planer er en del ar

kivstof gennemgået og ca. 60 planer udtegnet. Et udpluk af 

disse er ophængt og inddelt i grupper efter type og kronologi. 

Kilderne hertil er tingbogs-og skifteprotokoludskrifter, som 

findes makinskrevet i Nationalmuseets 3. afdeling. 

3. I forløbet af grundplanudviklingen er der et "hul" på ca. 

30 år. Det skyldes, at arkivudskrifterne slutter omkring 1740 

og at de tidlige planer, der er målt, først er fra 1770~erne. 

Der er, på nær een plan, som jeg selv har målt, udelukkende 

anvendt kopier fra Nationalmuseets bondegårdsundersøgelser, 

da disse er målt på et tidspunkt, hvor bygningerne endnu var 

nogenlunde bevaret, og der endnu var folk, der kunne huske de 

gamle indretninqer. 

Daterede eksempler danner det grundlæggende "net" i typeopde

lingen. Mange gårde var allerede daterede, men jeg har ved 

hjælp af brandtaksationer i Landsarkivet suppleret listen, 

således at så godt som alle udvalgte eksempler er daterede 

efter 1800, hvor brandforsikringen startede på landet på 

Bornholm. 



4. Mens det kun i mindre grad har været nødvendigt og muligt 

at måle grundplaner ved de sidste 3 års undersøgelser, så har 

suppleringen af oplysninger om konstruktioner, materialer og 

snedkerarbejde været den tungest vejende del af mit undersø

gelsesresultat. Det er derfor her, at min største insigt og 

selvstændige indsats ligger udtrykt. 

Der findes forholdsvis meget litteratur om disse forhold, og 

denne har jeg gennemgået. Tegningerne er imidlertid alle på 

grundlag af opmålinger, som jeg selv har fortaget eller taget 

del i. 

Brandtaksationerne har givet værdifulde oplysninger om datering 

rumbetegnelser m.v. For Østre herred ligger perioden 1800-57 

udskrevet, men for de øvrige herreder og ud over denne periode 

har jeg måttet hente oplysningerne på Landsarkivet. 

5. Fotografier fortæller på en god måde om materialerne, og 

der findes i Nationalmuseet meget fine og fortællende billeder 

fra undersøgelserne i 1920'erne, 1944 og 1959,60. Af disse har 

jeg udvalgt nogle få suppleret med billeder, som jeg selv har 

taget. 

Oplysnigerne i teksterne er hentet i litteratur og på prundlag 

af egne iagttagelser. 

6. På grund af opgavens lidt specielle karakter som afgangsop

ve har jeg illustreret min arbejdsmetode med nogle eksempler. 

Arbejdsperioden startede med ca. 3 ugers litteraturstudier og 

orientering om og indsamling af egnet kildemateriale. 

Det væsentligste kildemateriale var bondegårdsundersøgelserne, 

som Bornholms Museum har kopi af. Ved hjælp af skemaer sorte

rede jeg oplysningerne herfra ved en gennemgang af hele mate

rialet, små 300 ejendomme. 

Ved slutningen af marts måned var dette sorteringsarbejde 

afsluttet, hvorefter ca. to uger gik med udtegning af planer 

fra arkivmaterialet. 

Efter en to ugers periode med udvælgelse af eksempler og skit

semæssig typeopdeling, blev de sidste tre uger brugt til op

tegning og færdiggørelse af materialet. 



KONKLUSION - Resume. 

De meget få vidnesbyrd fra 1600-tallets første halvdel antyder 

en byggeskik, der i sit princip ikke ændrer sig væsentligt gen

nem de følgende små 250 år, hvor der bygges i bindingsværk. 

På visse punkter er der tale om tilbagegang og forenkling. 

Bindingsværkets glansperiode ligger tydeligt i hele 1700-tallet 

med et højdepunkt lige efter århundredets midte, og her skabes 

i plan og konstruktion nogle mønstre, som forbliver meget faste 

frem til 1850~erne. 

I årene omkring 1800 sker en forenkling af bindingsværket. Der 

bygges ikke meget i de første årtier, men der sker små udvidel

ser og ændringer af stuehusene. Endelig i 1840'erne sker der 

ændringer i konstruktionerne, og 10-15 år senere dukker nye 

plantyper op. 

Det grundmurede byggeri er så småt startet i 1840'erne og tilta

ger jævnt, men frem til 1880'erne er bindingsværket stadig den 

fremherskende byggemåde. De sidste krampetrækninger med for

simpling af bindingsværket viser sig tydeligst i husmandsste

derne, hvor man ikke helt kan slippe traditionen, og vel ikke 

har råd til større og dyrere materialeforbrug. 



BORNHOLM - ORIENTERING 

Bornholm er opdelt i 4 herreder, hver opdelt i sogne: 

Vestre herred: Knudsker, Nyker, Nylars og Vestermarie. 

Nørre herred Klemensker, Rutsker, Olsker og RØ. 

Østre herred Østerlars, Østerrnarie og Ibsker. 

Søndre herred: Åker, Pedersker, Poulsker og Bodilsker. 

BØNDERGÅRDENE 

Gårdene har~tilbage til starten af 1600-tallet)været placeret 

i en uændret nummerrække. Når der for eksempel tales om 20.selv

ejergård i Ibsker er dette en fast betegnelse, hvorimod navnet 

kan være ændret flere gange. 

Nummerrækken var egentlig oprettet som et skatteregister, og har 

flere kategorier, hvoraf de to har nummerrække, selvejergårde 

og vornedgårde. På kortet øverst fra 1783 ses i kanten de to 

nummerrækker opdelt efter herred og sogn. 

Gårdene har ikke som i det øvrige land været samlet i lands

byer under herregårde. De bornholmske bønder har altid været 

selvejere og fri, dog med visse pligtarbejder på "slottet", 

Hamrnershus. Den danske adel har i 1500-og 1600-årene haft stor

gårde på øen, og i en vis udstrækning har der været en form for 

fæstebønder. 

GÅRDKATEGORIER 

Selvejergårde. - Slg., Selg. 

Som ordet siger ejede bonden selv gården, dens jordtilJiggende. 

skove og eventuelt strandenge. Gårdene kaldes også "jordegne". 

Ifølge en gammel arvelov gik gårdene i arv til yngste søn 
11 gårdsdrønten" eller ældste datter. Blandt andet derfor findes 

gårde, som har været i slægtens eje i 3-400 år. 

Vornedggårde. - Vgd. 

Betegnes normalt som kongens gårde."V!rned'' siges at betyde, at 

gården var under særlig beskyttelse af kongen , og vornedbonden 

var lige så fri som selvejerbonden. Enkelte vornedgårde kan have 

været private.og ikke kongens fæstegårde. 

Nogle selvejergårde har formelt været eller blevet til vorned

gårde, når bonden ikke kunne svare landgilde, og måtte lade går

den overgå til kongen. Gården beholdt dog sit selvejernummer. 



Alle kongens ejendomme blev i 1744 solgt på en auktion, hvor de 

fortrinsvis blev købt af vornedbønderne. Gårdene beholdt dog si

ne betegnelser og numre. 

Frivornedaårde 

Kaldes også "frigårde", og har sit navn fordi ejeren havde 

"indkøbt", foreengang betalt jordebogsafgiften, og var dermed 

fri for at yde landgilde til kongen. 

Proprietærgårde 

Kaldes også "frimandsgårde" eller "hovedgårde". De var fri for 

landgilde, og var for en dels vedkom~ende tidligere adelsgods. 

Præste-og degnegårde 

Af disse var een af hver i hvert sogn ved kirken. 

Udbyggerhuse - Udb. 

De ganske små ejendomme kunne ligge som fæstehuse på Kongens ud

mark "HØjlyngen" eller på Bøndergårdenes jord. 

Udbyggerne ejede som regel selv husene og skrev fæstekontrakt 

med bønderne på et bestemt åremål eller for livstid. Indfæst

ningen, lejen, kunne være arbejde og naturalier. 

Udbyggerne havde 2-3 tdr. land, nogle kun en have. På kongens 

hØjlyng kunne udbyggerne langsomt opdyrke mere og mere jord -

og dette ses blandt andet i bygningerne, der også gradvist 

blev udvidet. 

Udbyggerne levede iØvrigt i udstrakt grad af lyngrivning og 

tørvskæring. 

Bygårde 

Udenfor nurnmerrækkerne lå i byerne en del gårde, som havde 

jord på byvangen. Flere byer har mere haft præg af en landsby 

end en købstad. Byggeskikken i byerne og på landet var da også 

meget lig hinanden. 



GÅRDENES ANTAL 

1671 

672 selvejergårde 

207 vornedgårde 

1815 

679 selvejergårde. 

218 vornedgårde. 

15 proprietærgårde 

1.555 huse med jord. 

608 huse, højst med haveplads. 

280 bygårde med 1-17 tdr. land. Heraf størsteparten, 134 

1895 

i Rønne, 37 i Nexø, 27 i Svaneke, 21 i Hasle, 37 i Allinge, 

16 i Sandvig og 6 i Åkirkeby. 

1464 gårde. 

3504 husmandssteder. 

Gårdenes antal fordeler sig ligeligt i de fire herreder, og som 

det ses, er gårdantallet ret konstant frem til 1830;erne. 

Til det store antal bygårde skal det bemærkes, at der for en 

stor del var tale om små gårde. De største var vel på 5-18 tdr.l .. 



Terrænforholdene sætter sit præg på gårdene. 

Nordlandets og Østlandets kuperede og mod havet skrånende 

landskab medfører store høje sokler ved den ene gavl el

ler side på længerne, for at opnå et vandret plan i gul

vene. 

Placeringen på den faldende mark er bevidst for at få en 

god afvanding af gårdspladsen, og samtidig en naturlig 

kælder i den høje del af stuelængens sokkel. Herover pla

ceres salen, hvis vinduer da meget naturligt vender mod 

havet. 

Disse høje sokler og de mange sorte gavltrekanter giver 

de større gårde et stateligt og næsten fæstningsagtigt 

præg. De høje kampestenssokler var dog t.ilsyneladende 

ikke så almindelige i 15-og 1600-årene, idet man da byg

gede gårdene direkte på terrænet med skrånende og trin

vis opdelte gulve. I 1600-tallet nævnes tillige sjældent 

kældre. 

Gårdene er nok lagt solret, men ofte lidt skråt af hensyn 

til terrænnets fald. Det store fald medførte tillige, at 

alle længer sjældent var sammenbyggede, da det ville give 

urimeligt høje sokler på de lavere liggende længer. 

Sydlandets landskab har en helt anden karakter, og især 

sognene Poulsker og Pedersker, der ligger ved de udstrakte 

sandstrande. 

HØje sokler og kældre er sjældnere, og af og til findes 

slet ingen, eller kun meget lave nedgravede kældre, der 

tit plages af vand og fugt. 

Her i Bornholms sydøstre hjørne præ9es bygningerne mere 

af naturforholdene. Gårdene er knapt så rige på de flade 

og magre jorder. Her stikker ikke grundfjeldets granit 

op, som det er karakteristisk mange andre steder, men 

derimod ligger sandstenen eller lignende skifrede sten

arter mange steder tæt under jordoverfladen. Disse 

skifrede sten benyttes til sokler, tavl og mure, og tid

ligere også til skorstene. 

Nærheden til havet og strandende ses tydeligt i bygnin

gernes tømmer, som meget tit er opskåret af skibs-eller 

drivtømmer, master,bordplanker m.v .. 

Stråtagenes mønninger er også forskellige fra det øvrige 

Bornholm, idet der hyppigt bruges tørv fremfor lyng, som 

det ellers er skik. 



GRUNDPLANER 1670-1750 

KILDEKRITIK 

Det er noget usikkert at benytte synsforretningerne som et 

udtryk for en byggeskik på det pågældende tidspunkt. Det 

skal mere tages som et udtryk for nogle samtidige tilstande, 

og det vel at mærke på "brøstfældige" og gamle gårde. I ud

skrifterne oplyses det ikke, hvorfor vurderingerne er fore

taget, men da det klart fremgår, at der overvejende er tale 

om "brøstfældige" gårde, er det tænkeligt, at vurderingerne 

er foretaget i forbindelse med gæld, skatterestance el. lign. 

Gårdene har altså en vis alder og har rimeligvis gennemgået 

nogle ændringe~fra deres oprindelige skikkelse. Selv om der 

ikke oplyses noget om opførelsesår, kan man dog ved at sor

tere planerne, med forsigtighed opbygge en kronologisk ræk

kefølge. 

PLANER 1670 - 1750 

Kilderne til denne periode er udelukkende skriftlige arkiva

lier, tingbøger og skifteprotokoller, og af disse kun hvad 

der forefindes udskrevet på NationalmuseetsIII afdeling. Det 

udskrevne materiale dækker ikke hele perioden for samtlige 

fire herreder, hvilket gør det umuligt at skelne mellem lo

kale forskelle. Arkivalierne rummer et væld af oplysninger, 

som det ville være interessant at analysere nøjere, men det 

vil være meget tidskrævende og ligger tillige i periferien af 

denne opgaves indhold. En grundig gennemgang af skifternes 

inventarlister vil kunne fortælle om gårdenes brug og møble

ring, mens tingbøgernes synsforretninger giver oplysninger 

til optegning af bygningernes grundplaner efter fagangivelse 

uden mål, og i nogle tilfælde også om den faste møblering. De 

ca. 60 udtegnede planer som er behandlet, er således hoved

sagelig fra tingbØg~rnes vurderinger. Der gives ret nøje be

sked om stuehusene, mens udlængerne sjældnere er detaljeret 

beskrevet. Desuden er der oplysninger om haver, brønde, dam

me og skov samt jordtilliggender. I enkelte tilfælde er også 

fæstehuse - udbyggerhuse på gårdens jord beskrevet. En sup

plering til arkivmaterialet er udgravningsresultatet fra 

Damaskegård i 1975, hvor der under det nedtagne stuehus blot

lagdes spor af fire forgængere tilbage til ca. 1500. 

Omend der er mange oplysninger, mangler der dog meget, for at 

give et helt præcist billede af husene og deres ruminddeling. 



Et centralt problem er ildstedernes placering og opbygning. 

I stuehusene findes en kakkelovn i stuen, en skorsten eller 

"ildersted", en bageovn og en kølle i forstue, køkken og 

stegers. Kun i få tilfælde beskrives skorstenene som gående 

op gennem og over taget. Spørgsmålene er da: - om det er 

skorstensløse ildsteder, evt. med røgfang ført op til tag

rummet, - om stuens kakkelovn har indføring fra stuen, eller 

det er en bilægger m. indfyring fra forstue eller stegers; 

- om de forskellige ildsteder samles omkring en skorsten, 

eller kun nogle er skorstensløse, mens andre har skorsten. 

Som nævnt er der eksempler på skorstene ført over taget med 

en pibe, og der er eksempler på at ildstederne fordeles på 

en eller to skorstene. Men, til trods for, at der nævnes en 

skorsten, kan det ikke med sikkerhed fastslås, om skorstenen 

rent faktisk er ført op over taget. 

Tager man Damaskegårds udgravningerne i betragtning, kan 

man med rimelighed antage, at kakkelovnene har været bilæg

gere, men sikkert skorstensløse, da de alle har været pla

ceret i et hjørne ved en ydervæg. 

Daroaskeudgravningerne viser iøvrigt, at bygningerne helt til

bage i 1500-tallet har været lerklinede bindingsværkshuse, 

bygget på det skrånende terræn. I det ældste hus fra slut

ningen af 1500-tallet, fandtes fundamenter af kløvede granit

sten og i vestgavlen en fodrem af eg. Husbredden var 5,50 

meter, medens de senere huse kun var 5 meter. 

Nøjere besked om konstruktionerne giver en bygning i Svaneke 

fra 1649, hvor dele af bindingsværket er bevaret. Bygningen 

er 5,20 meter bred med fagbredder på 1,90 - 2,20 meter. Des

værre kan det ikke fastslås, om bygningen har haft fodtømmer. 

Bindingsværket og bjælker er af svært egetømmer og vidner om 

gedigent håndværk. Der er ganske vist tale om en bygård, men 

byggemåden har næppe været meget anderledes på landet. 



STUEHUSPLANER - omkring 1600 - 1750. 

Oversigt - se tegning.(~,. i~) 

UDEN FORSTUE 

Denne plan skiller sig ud fra de øvrige ved ikke at have forstue. 

Der er i disse huse bemærkelsesværdig store stegerhuse. 

I flere mangler herbergshuset. 

Typen vurderes til at være blandt de ældste. 

De 7 eksempler udgør 10% og findes i 1671,-71,-79,-79,-81,- og 

1710, og-13. 

HERBERG I UDLÆNGE 

Herberget har i flere tilfælde været et selvstændigt hus, men 

fortrinsvis på de større gårde. Derimod er det mere almindeligt, 

at herberget er placeret i en udlænge ved gavlen nærmest stue

huset, og ofte sammen med et drengehus. 

Herbergene i udlængerne beskrives med samme udstyr som de, der 

i samme periode ligger i stuehusene. Der findes et par eksempler 

med herberg både i udlænge og stuehus. Det er uden tvivl nyt og 

garrunelt, der mødes, og i eet tilfælde betegnes herberget i ud

længen da også som brøstfældig. 

Ladehusene ved gavlene er almindelige. 

De 9 eksempler udgør 13% og findes i 1678,-82,-82,-83,-88, og 

1713,-13,-31,-og -38. 

TVÆRLÆNGER 

På større gårde, hvor stuehusene var meget lange, blev stegerset 

ofte lagt i en tværlænge, formentlig ud for forstuefagene. På 

ganske få gårde kunne en mindre stue tillige være placeret i 

tværlængen. 

Efter stuehusenes øvrige rumplacering at dømme er tværlængerne 

en gammel skik. Ligeledes er det et gammelt træk, at herberget 

lægges ved stegerset, mod senere ved krobhuset. 

De 10 eksempler udgør 14%, hvor tværlænger ~indes i 1671,-78,og 

-81,-88,-94, 1702,-22,-28,-49,-og -SO. 

HERBERG VED GAVL 

Her genkendes det mønster, som senere bliver det faste i de 

bornholmske bøndergårde. Herberget placeres ved gavlen, gerne 

med en kælder under. Krobhuset har eet eller to afdelte kamre, 

hvoraf et af dem næsten altid er låsfast og således nok et 

spisekammer. Forstuefaget er altid med afdelt ildsted. 

At det er en sen plandisposition ses af de årstal hvor den om

tales: 1679, 1710,-22,-23,-2,6,-28,-28,-29,-30,-38,-39,ialt 15%. 



RUMBETEGNELSER 

STUEN 

STEGERS 

FORSTUE 

KROBHUS 

HERBERG 

KÆLDER 

Eneste opvarmede boligrum, hvor man både har spist, sovet og 

arbejdet; normalt tre gennemgående fag, vinduer til sydsiden, 

dog altid mindst et mod gården i sydlænger. 

2-5 fag. Stegerset har både køkken- og bryggersfunktion. Små 

kamre kan være afdelt i stegersfagene. Rummer bageovn, kølle 

og ofte ildersted eller skorsten; sjældent vinduer, men døre 

mod gård eller forstue og evt. mod haven. 

1-2 fag, ofte opdelt med ildersted eller skorsten bagtil; al

tid med halvdøre til gården. 

1-2 fag, sengekammer, evt. med et eller to små adskilte rum, 

hvoraf det ene er låsfast og da et spisekammer. 

2-3 gennemgående fag, kombineret sove- og opbevaringsrum, vin

duer og udvendig låsfast adgang. I de tidligste beskrivelser 

synes beliggenheden at være tilfældig, i 1600-tallet finder 

vi endog hyppigt rummet i en udlænge. Senere er rummet place

ret ved en stuehusgavl. 

Optræder sjældent i 1600-tallet, hyppigere i 1700-tallet og 

da altid under herberget ved gavlen. Benyttes til opbevaring 

af forråd. 

LILLESTUE Normalt 2 fag, i mindre gårde uopvarmet, benyttet enten som 

aftægtsbolig, daglig- eller folkestue. Sjældent forekonunende. 

DRENGEHUS Karlekammer, som regel beliggende i en udlænge nær stuehuset; 

ofte vinduer og låsfast dør. 

HUGGEHUS Placeret i et eller to yderfag, redskabs- og værkstedsrum, 

ofte med låsfast dør. 

MELHUS Rum til forarbejdning og opbevaring af mel. Kan evt. betegne 

et rum, der blot ligger imellem herberg og krobhus. 

LYNG- OG 1-2 fag, oftest ved stegerset og benyttet til brændsel. 

TØRVEHUS 

LADE HUS Det er ikke usædvanligt at finde ladehus i yderfagene af stue

huset, som regel op til stegerset. Ladehus betegner på Born

holm både stalde og lader. 
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STUEHUSE - 1670-1740 

Rumbeskrivelse 

Rumbetegnelserne i beskrivelserne skifter fra vurdering til 

vurdering og op gennem tiden. Da nogle udtryk er bornholmske, 

skal de samt rummenes funktion nøjere forklares. Hvad inventar 

angårJnævnes kun det væsentligste. 

Stuen er som regel tre fag, af og til to og sjældnere fire fag; 

i hele bygningens bredde. Stuen er det eneste opvarmede rum, 

lx>rtsetfra køkken og stegers, og derfor det daglige opholdsrum, 

hvor der spises, soves og sikkert også arbejdes f.eks. med teks

tilfremstilling. 

Vinduerne er fordelt sådan, at de fleste vender mod syd, uanset 

det er til gården eller mod haven. Nordvæggen har normalt et 

vindue eller to, og altid hvis det er til gården. 

Loftet er et "dælletilde", d.v.s. brædder. Der nævnes aldrig 

bræddegulve. 

Under vinduer i et hjørne ved bordet er der vægfaste bænke, 

og der er tillige senge. 

Kakkelovnen kan være "tagteglkakkelovn", "rød teglkakkelovn", 

grøn eller rød "potterkakkelovn". I skifterne fra 1680'erne 

nævnes kun meget sjældent en "jernkakkelovn". 

Stegerhus. Dette rum findes i meget forskellige størrelser 

fra 1-5 fag og med forskellige placeringer og opdelinger. 

Betegnelsen stegers står normalt for køkken, men er her,lige

som i Skåne en klar betegnelse for bryggers, dog i bred betyd

ning, idet den daglige madlavning kan foregå i stegerhuset. 

Kun i få tilfælde bruges ordet køkken i stedet for stegerhus, 

og i flere tilfælde, især de senere, bruges begge ord i samme 

hus for hvert sit rum. I et enkelt tilfælde i 1683 er beteg

nelsen "brøgerset" brugt. 

Rummet er simpelt udstyret. Der er sjældent vinduer, men gerne 

en dør mod nord og en mellemdør til forstuen. Et kammer kan 

være afdelt i stegerset, formentlig som pigekammer. 

Loftet er "flagetilde", d.v.s·_. af rafter , eventuelt dækket med 

lyng, tørv eller ler, og hyppigt kun over en del af rummet, for

mentlig over ovn og kølle for at hindre ilden i at antænde taget. 

Stegerset rummer bageovn, kølle til malttørring og ofte nævnes 

også "ildersted" eller skorsten. Placeringen af ildstederne er 

sjældent nævnt, og i nogle tilfælde er det muligt, at alle sarn-



les om een skorsten - hvis der er skorsten. Det oplyses heller 

ikke altid om ovn og kølle blot er placeret i stegerhuset, men 

har indfyring fra f.eks. forstuens skorsten. Den sanune tvivl 

opstår,når der angives to stegerhuse ved siden af hinanden. 

Forstuen. Rummet er i langt de fleste tilfælde ~t fag, men kan 

også være over to fag. Det nævnes især i de ældre beskrivelser, 

at forstuen ligger sammen med stegerhuset, og vel da blot afdelt 

i dette; men det typiske er, at forstuefaget er opdelt i en for

stue og et "ildersted" eller en "skorsten". I de tidlige beskri

velser benævnes rummet ofte som "forstue med fyrsted", og der 

kan da være tale om blot en eventuelt skorstensløs indfyring 

til stuens kakkelovn. Senere er det helt klart, at ildstedet er 

afdelt. 

Når der i nogle vurderinger nøje angives, at skorstenen går 

"oven taget" er det ikke givet, at de ikke gør det, når det ikke 

nævnes; dertil er beskrivelserne for uensartede. Nogle er dog 

meget fortællende, som "skorsten, muret med gråsten (kampesten), 

strogsten (ubrændte lersten) og oven taget brændte sten (mursten)" 

og, iøvrigt i samme hus, en "skorsten oven på tildet (loftet) 

af ler og træ". Et andet sted " en skorsten opmuret af strøgne 

sten, norden deroptil er en bagerovn med ovnskjul over, tækket 

med tegl", d.v.s. en ovn der stikker udenfor husvæggen i det fri 

og dækket med teglhalvtag for at skåne ovnens lerkappe, og tegle

ne lægges desuden for at hindre varme og gnister i at antænde 

taget. 

Forstuen har altid halvdøre til gården, men kun sjældent til 

haven, og der er mellemdøre til stue og stegers. Der nævnes af 

og til en bænk eller et skab i forstuen. 

Krobhuset. Ligesom stegerhus, forstue og stue er krobhuset et 

fast rum i alle planerne, liggende op til stuen i eet eller to 

fag, og ofte med eet eller to afdelte kamre mod nord. 

Ifølge skifterne må krobhuset tolkes som sengekammer, og de små 

kamre som spisekamre, eller en art depotrurn, idet kamrene meget 

tit har låsfaste døre. 

Som regel er der en dør fra stuen til krobhuset, men dør direk

te til gården ses også. Sjældnere og kun i de sene vurderinger, 

findes også dør fra krobhus til herbergshuset. 

Normalt er krobhuset forsynet med vinduer og bræddeloft; det 

kan dog være et sirnplere flagetilde (rafteloft) . 

Krobhuset har måske en parallel i det skånske "bakhus", som 



har sarrune funktion og placering. 

Herberghuset. Dette er måske det mest spændende rum, der sender 

tankerne tilbage til middelalderen, hvor herbergshuset kunne 

være en selvstændig bygning, en egentlig loftbod, der fungerede 

som et kombineret forrådsrum og gæstehus, ofte med kælder under. 

I en artikel "Loftboden fra Småland" i Budstikken 1961 har 

Bjarne Stoklund gjort rede for begrebet loftbod i en større sam

menhæng, og giver her oplysninger om de bornholmske lofthuse. 

Benævnelsen "loftet", "herbergshuset", "huset", "loftsalen" og 

"salen" er synonymer, og ordet sal har holdt sig til idag. 

Amtmand Urne har i midten af 1700-tallet set sådanne fritliggen

de høje "trappehuse eller sale", som kaldes "loftet". De frit

liggende lofthuse har hørt til på større gårde. På S kO\Sholm i 

Ibsker nævnes i 1688 en 9 fag lang bygning "med steentag og ler

vægge, hvorudi et Herbergs Huus med en liden skorsten och 1 dren

gekarruner med kielder under". 

Blandt de vurderinger,som jeg har gennemgået findes ingen frit

liggende herbergshuse, men i flere af de ældre beskrivelser fin

des herbergshuset i en udlænge, og da i den ende, der ligger 

nærmest stuelængen. 

Det mest almindelige er imidlertid at finde herbergshuset i 

stuelængen, hvor det kan være placeret forskellige steder. I de 

ældre huse synes der ikke at være nogen fast placering af rummet, 

det findes såvel ved stegers som ved krobhus. Først senere bli

ver det mere almindeligt 1 at hergerget ligger op til krobhuset og 

da ofte ved gavlen; og når der er kælder under; benævnes det ofte 

som "loftet". 

Herbergshuset er som regel to fag og sjældnere tre,i hele husets 

bredde. Der er bræddeloft og vinduer, og tit en låsfast dør til 

gården. Rummet er altid uopvarmet, og der er sædvanligvis senge, 

ligesom der nævnes borde, skabe, bænke og kister. 

I Skånes Osterlen findes også herbergshuse, ligedes ofte i en 

udlænge, og det har de samme funktioner som de bornholmske her

bergshuse. 

Kælderen. Der nævnes sjældent kælder i de tidlige vurderinger, 
i 

men hvis de nævnes er~f.anbragt i stuelængen ved stegerhuset. 

Senere korruner dog flere eksempler på kælder under herberghuset 

ved gavlen. 

J \, 
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Udgravningen på Damaskegård viste,at alle stuelængerne frem til 

omkring 1800 havde fulgt det hældende terræn og tilsyneladende 

var uden kældre, og formentlig har kældre ikke været almindeli

ge i den form vi kender dem fra gårdene idag. 

Lillestue. Denne betegnelse bruges om rum på omkring to fag. De 

ligger ofte ved stegerhuset, er opvarmede og har loft og vinduer. 

Funktionen er usikker, men der kan være tale om både aftægtsbo

lig, dagligstue eller folkestue. I flere større stuelænger fin

des foruden den større faste stue tillige en mindre stue med 

opvarmning, ikke benævnt som l .i llestue, men formentlig med sam

me funktioner, som antaget ovenfor. 

Drengehus. Karlekammeret, som på Bornholm altid har været benævnt 

"drengehus-eller kammer" lå som regel i en udlænge nærmest stue

huset, men det kunne også være placeret i stuelængen ved steger

set. 

Rummet er eet til to fag, uopvarmet, med loft, af og til med 

vinduer og selvfølgelig med senge. 

Huggehus. I stuelængen er huggehuset placeret i eet eller to fag 

ved gavlene, men kan også findes i en udlænge. Huggehuset har 

som regel loft og i enkelte tilfælde en låsfast dør til gården. 

Meelhus. Umiddelbart opfattes dette rum som et kværnhus, hvor 

der males og opbevares mel, men man skal være opmærksom på, at 

"meel" også kan betyde mellem, f.eks. i "meeldør". Senere i 

1700-og 1800-årene kendes rurrunene "melsal"og "melstaua", mellem

sal og mellemstue. 

På nogle gårde er melhuset placeret mellem krobhus og herbergs

hus som et eet-fagsrum, og her kunne det meget vel være et 

mellemkairuner. Mere almindeligt er det dog at rurrunet ligger ved 
)\Q..r 11 11 

stegerset og endda ved gavlen, ogvsynes betydningen mellem at 

være ulogisk. I enkelte tilfælde kan meelhuuset være placeret 

i en udlænge. 

Lyng-og tørvehus. Br~ndslet var fortrinnsvis lyng og tørv, og 

et rum på eet eller to fag til dette brændsel lå gerne ved ste

gerset eller i en udlænge nær stuehuset. 

Ladehus er på bornholmsk betegnelsen for såvel stald som lade. 

Det har måske oprindelig alene været stald, "Laa". 

10 
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STATISTIK 

De 70 udvalgte eksempler er tilfældigt udvalgt og næppe til

strækkeligt for statistiske beregninger i alle tilfælde. 

Tallene må derfor blot tages som antydninger, og formålet er 

blandt andet at kunne pege på forhold, som må undersøges nøjere. 

Længeantal 

1 længe - 1 eksempel 

2 6 

3 - 22 

4 - 24 

5 3 

Antal fag boligrum 

antal eksempler 
6 
5 • • 
4 
3 
2 -· 
1 • • • 

• • 
• • 

• 
6- 7 -8 -9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- antal fag 

I gennemsnit udgør boligens fagantal 35% af gårdenes totale fag

antal. Denne procent er et gennemsnit for udregning af samtlige 

gårdes %-del. Variationen ligger mellem 25-45% uden nogen ty

delig sammenhæng mellem fagantal ialt, og boligens størrelse. 

For eksempel er de største gårde på ialt 67 og 62 fag med hen

holdsvis 44-og 25%. De mindste på 15 fag har 47-og 54%. 

Enkelte rums f agantal 

Herbergshuse: 

2 fag - 37 eksempler. 

3 fag - 9 eksempler. 

Stue: 

4 fag - 2 eksempler'" 

3 fag - 35 eksempler. 

2 fag - 11 eksempler. 

Krobhus: 

1 fag - 17 eksempler. 

2 fag - 31 eksempler. 

Stue/krobhus: fciq: 4/1 - 4/2 - 3/2 - 3/1 - 2/1 - 2/2 - 2/3 

antal eksempler 1 1 25 10 6 5 2 :~· ,, 
...._,C) 



KONKLUSION - Stuehusplaner 1600-1750. 

Denne periode må langtfra tages som færdigbehandlet. De anvend'::e 

70 eksempler bør og kan suppleres, hvilket uden tvivl vil rokke 

ved flere talangivelser. Desuden må husene studeres nøjere via 

især skifter for nøjere at klarlægge husenes møblering og brug. 

Trods dette har arbejdet med stoffet alligevel givet så meget, 

at jeg tør stille en forsigtig kronologi, der indirekte er ud

trykt i rækkefølgen på den skematiske oversigt.(s.i5) 

Som den ældste form må planen uden forstue være ret klar. Den 

hører til de tidligst nævnte, den er ofte uden herberg og har 

altid ret stort areal ladehus,selv med flere udlænger. 

Det er vanskeligere at vælge den efterfølgende type. Forsøg med 

opdeling i endnu flere typer gør ikke billedet klarere. 

Placeringen af herberget i en udlænge synes dog at være et gam

melt træk. Det kan enten være en tilføjelse eller reminicens af 

det fritliggende og selvstændige loft-eller herbergshus. Lade

huse og stegersets store areal taler tillige for, at det er en 

tidlig planform. 

Stuehusene med tværlænger falder til en vis grad udenfor, da de 

tilsyneladende hører til på de større og færre gårde. Det er en 

skik, der optræder meget tidligt og holder sig længe, men ved 

nybyggeri oph0rer den sikkert i sidste halvdel af 1700-tallet. 

Den sidste plantype med herberg liggende ved gavlen opad krobhu

set> og med kælder under) står klarest placeret tidsmæssigt. Den 

optræder før 1700 kun med eet eksempel i 1679, og den svarer i 

sin opbygning nøje til de senere og mere faste planer i 1700-

tallets seneste årtier og 1800-tallets første halvdel. 

Desværre mangler der i det materiale, der her er samlet, eksemp

ler fra omkring 1750 frem til 1770~erne. I dette forholdsvis 

korte åremål kan der imidlertid temmelig præcist peges på de æn

dringer, der sker. 

Den væsentligste tilførsel er lillestuen, som placeres over nor

malt to fag sammen med det bagvedliggende kØkkenildsted. Der 

bliver da mulighed for opvarmning af to stuer mod tidligere kun 

storstuen gennem bilæggerkakkelovnen, der afløses af "jernEilæg

gerkakkelovnen". Der sker altså en ændring af den daglige måde 

at opholde sig på i stuehuset. 

-"":.".:.. 



Ved herberget og krobhuset sker også ændringer. Den låsfaste 

udvendige indgang til herberget flyttes hen i krobhusfagene, og 

der opstår her en forstue med "mælsal", mellemsal og spisekammer. 

Fra storstuen til herberget bliver der tillige indvendig adgang 

gennem melsal eller forstue. 

Måske mister krobhuset sin funktion som sengested, ved at der 

skabes flere sengesteder i lillestue og storstue. 

Supplerende oplysninger i tingbøger og skifteprotokoller kan 

muligvis give svar på disse meget spændende og radikale ændrin

ger i stuehusenes planer. 
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STUEHUSPLANER - OMKRING 1770 - 1880 

Oversigt - se tegning, s . .:s~ 

Det mønster, som tager form i første halvdel af 1700-tallet bli

ver senere i en lidt ændret og udvidet form den typiske bornholm

ske stuehusplan. 

Salen og mælsalen er både opbevaringsrum, sengested og festrum. 

Begge rum kan være prydet med loft-og vægmalerier. 

Kælderen placeres altid under salen i samme størrelse som denne. 

Det er et forrådsrum, og ofte er der indvendige opgange til for

stuen eller et kammer,- se B. 

Ved forstuen er tit et spisekammer, og ofte kun med dør til stor

stuen, - se C. 

I brandtaksationerne fra første halvdel af 1800-tallet bruges 

ofte betegnelsen"mellemkamre", i stedet for "mælsal", - se C. 

Storstuen er sikkert forbeholdt bonden og hans familie, mens 

lillestuen bruges til det daglige ophold med spisning og arbejde, 

samt sengested, som regel med en alkove "sengahul" ved skorstenen. 

I de meget lange stuehuse på 19-22 fag indskydes, også i de tid

lige planer, en mellemstue. I samme fag som denne findes tillige 

tit et sengekammer. 

Bryggerset rummer den store skorsten med bageovn, kølle og mur

gryder. På eksemplerne A og B vises de to brugte placeringer, 

der er mest almindelige. Senere, da husene hliver bredere, lig

ger ovnen altid på tværs ud mod en ydervæg, indenfor denne. 

Husbredderne svinger mellem ca. 5,50 meter til 6,60 meter. 

Plan E.: 
Stuehusenes bredde forøges væsentligt i 1850~erne fra 7,6-8,5 m. 

Det medfører, at bygningerne deles med langsgående skillevægge. 

Samtidig vinder jernovne mere frem, og flere rum kan derved op-

varmes. 

Salen ved gavlen med kælder under får kamre, enten langs den 

ene side eller ved gavlen. 

I køkkenet af løser komfuret det store kØkkenildsted med åben 

skorsten. 

Folkestuen er et nyt tilkommet rum, hvor gårdens folk spiste og 

opholdt sig. 

Mælkekælderen er ligeledes et nyt rum. Kælderen er blot forsænket 

ca. 120 cm, og har stenbænke langs væggene til mælkefade m.v. 

Samtidige grundmurede stuehuse ses indrettet på lig~endt måde. 

"'·fif.....,, 
......_~:.;) 
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-Melstedgård i Østerlars. 

20 fag stuehus, dateret til 1796, men bygget i flere omgange, 

blandt andet er de fire østre fag med fodrem tilføjet.(~;', 

Planen er ændret lidt fra sit oprindelige udseende, for eksem

pel har der i sovekammer og mellemstue utvivlsomt været kØkken 

og lillestue. Disse rum er senere flyttet til nuværende køkken 

og dagligstue. 

Fuldt udbygget repræsenterer stuehuset den klassiske plans lan

ge form, hvor der er plads til en mellemstue og fire fag mælsal 

og kamre ved "bedstforstauan". 

1862 sker en del forbedringer, idet vurderingen stiger fra 1260 

til 1800 rigsdaler. Mælkekælderen ud for bryggerset er tilbyg

get 1873. 

Iøvrigt oplyser brandtaksationerne følgende: 

1859 - ny østre længe. 

1860 - ny søndre længe. 

1862 - ny vestre længe. 

1873 ~ ny gårdlænge som tværlænge, en ottekantet bygning syd 

til for en hestegang. 

- Fåregård i Olsker. 

Dateret 1780. 13 fag lang og eksempel på mindre plan med to fag 

sal, som iØvrigt har usædvanlig brede fag på 230 og 260 cm. 

Oplysning om, at der i sovekammeret op mod storstue tidligere 

har været åben skorsten, bekræftes af det meget brede fag her 

på 250 cm. Der har altså været den traditionelle lillestue med 

bagvedliggende køkken, hvorfra der har været dør til storstuen. 

Det kolossalt store bryggersildsted synes at have været plan

lagt her med sit 275 cm brede fag. 

Dørhammeren med Ano 1780 sidder sikkert i det oprindelige dør

fag, der traditionelt er placeret her op til lillestuen. 

Bertelegård i Ibsker. 

Dateret til 1797. 13 fag langt og eksempel på en mindre plan, 

hvor storstuen er reduceret fra normalt tre fag til her to fag, 

mens salen er på de ·sædvanlige tre fag. Den store forstue har 

sikkert indeholdt et mindre kammer. 

Der er ingen dør fra køkken til lillestuen, hvor manspiste dag

ligt, Man har da måttet gå gennem storstuen eller bryggerset 

med maden, hvilket dog ikke har været usædvanligt. Årsagen er 

ganske enkelt den, at alkoven har optaget dørens plads. 

'--;~ t. 
~.,_ .. 



Helletsgård i Ibsker. 

Dateret til 1798. Med sine 19 fag har der været plads til fire 

fag sal, forstue og kammer over 3 fag, og et ret stort bryggers, 

der dog har været for lille og derfor udvidet med en hodda i 

1840, hvilket er meget typisk for de smalle stuehuse. 

Marevadsgård i Klemsker. 

Stuehus opført 1823. De 19 fag giver plads til en mel

lemstue og et sovekammer mellem storstue og lillestue. 

Gæsteværelserne ved sto~stuen er måske senere indbygget. 

Fra forstuen skal man gennem mellemsalen til salen; i 

forstuen findes den meget almindelige trappe til lof

tet. Kornet lå som regel på sals- og stuelofterne. 

Det er usædvanligt at køkkenet vender mod syd, til går

den. Reglen er den, at lillestuen ligger mod syd - også 

i søndre stuehuslænger. 

Gårdspladsen er iøvrigt opdelt i en "mandgård" ved stue

længen og en "fægård" ved staldlængerne. Gårdkonen er 

meget stor, men indeholder typiske rum. 

- Offergården i Østermarie. 

Det 15 fag lange stuehus er opført i 1828 med en ty

pisk plan for den tid. 

Der er ikke melsal, men mellemkamre og et spisekammer 

hvortil der er adgang fra stuen. Lillestue og bryggers 

har fået den meget almindelige halvtags tilbygning, 

hodda. Køkkenet er forholdsvist bredt, og har derfor 

ikke behøvet nogen udvidelse, som det ellers tit ses. 

Vævestuen ved bryggerset optræder normalt ikke her. 

Væven kunne være opstillet på salen, i storstuen eller 

evt. i en udlænge. 



- Klintebygård i Ibsker. 

Stuelængen har først fået en hodda ud for bryggers og 

køkken og senere en heltagssidebygning som aftægts

bolig i 1874-75. 

Lillestuen er her 3 faa bred mod de normale 2 fag. 

··-- Maegård i Pedersker. 

14 fag stuehus bygget i to omgange. De 8 vestre fag, 

(bryggers), blev bygget o. 1848 og de 6 østre fag, (sal) 

o. 1855. 

Planen er ellers meget typisk, men mangler kælder under 

salen p.g.a. det flade terræn. Til gengæld findes en lille 

kælder ved bryggerset. 

Ildstedet med bageovn ligger på tværs, hvilket er et se

nere træk i stuehusene. 

Blæsbjerggård i Nyker. 

Dette 16 fag lange og 8,5 meter brede stuehus repræ

senterer den seneste type med delt plan, som dukker 

op i 1850-erne. 

Salen har fået kamre langs den ene side, og vinduerne 

er placeret i den modsatte side og ikke i gavlen som i 

a~ tidligere planer. Kælderen ligger under salen. Flere 

rum kan opvarwes med kakkelovne tilsluttet de to skor

stene, men salen er stadig uop~armet. Sovekarnrnerets 

placering er uklar, men optræder ofte her. 

Mælkekælderen er et nyere rum, forsænket ca. 120 cm. 

med stenbænke langs væggene. 

Køkkenet har sandsynligvis ikke haft åben skorsten, 
men oprindelig komfur. 



- Hundehusgård i Østermarie. 

Det 9 fag lange stuehus kan være opført meget tidligt 

i 1777 iflg. indskrift på en salsbjælke. Mere sandsyn

ligt er det dog, at det er opført af genbrygte materia

ler. 

Det er en meget lille gård, men har imidlertid både 

sal og storstue. (Se rekonstruktion). 

Sammenlign gårdens størrelse med de øvrige, der også 

er i mål 1:200. 

Der er brugt meget simple og genbrugte materialer, især 

i udlængerne, hvor alt er meget skævt og krumt. 

Bemærk spærene med tveje foroven, således at hanebånd 

kan undværes. 



- Ringebybro i Vesterrnarie. 

Dette vinkelbyggede husmandssted 

med en lille tofags bod er meget 

simpel og sammenstykket af gen

brugte materialer. Der har ikke 

været sal, og storstuen er blot 

over to fag - skorstenen deler 

fag med lillestuen, som til det 

daglige ophold e~ blevet meget 

lille. 

Stedet er imidlertid typisk for 

de små husmandssteder, eller ud

byggere som de kaldes. 

- Hus i BØlshavn. 

Et lille enlænget husmandssted, 

hvor der trods alt er plads til 

en sal, omend den er på et 3 me

ter bredt fag. Stuen er lidt min

dre og eneste opvarmede rum. Ba

geovnen stikker ud fra det store 

skorstensrum. Her har man klaret 

sig med en skorsten, hvilket er 

meget almindeligt på de små går

de og husmandssteder. 

- Mosevang i Bodilsker. 

Dette husmandssted er efterhån-· 

den vokset til et lille f irlæn

get anlæg, der bærer præg af 

knopskydning. 

Stuehuset har fået en trefags 

sal, men forstuen med kammeret 

er kun over et fag og den uop

varmede storstue over to fag. 

Kun lillestuen er opvarmet og 

ligger ved siden af køkkenet og 

ikke i samme fag som dette. For

holdene her har imidlertid nok 

været anderledes med den tid-

ligere hodda. ~9 



FODTØMMER OG GAVLKNÆGTE - 1700-tallet 

Allerede i slutningen af 1600-tallet forekommer fodtømmer, og 

måske også gavlknægte. På klokketårnene forekommer gavlknægte 

i første halvdel af 1600-tallet. 

Om de tidlige eksempler med fortørnroer vides ikke om der også 

har været fodrem i gavlene; det først kendte eksempel er fra 

1767. Selvom fodtørnrner og gavlknægte hører sammen er der dog 

sene eksempler på, at det ene findes uden det andet. Gavlfod

rem alene kendes fra 1760'erne. 

Fodrernmene synes at forsvinde i slutningen af 1790'erne og gavl

knægtene omkring 1800. På nogle gårde i Østerlars findes syld

stykker mellem stolperne. Det har næppe været meget udbredt, men 

er vanskeligt at konstatere, idet syldstykker ikke efterlader 

sig spor, når de fjernes. 

I det øvrige land samles fodremmene normalt i hjørnerne til en 

sammenhængende ramme, og når hjørnestolperne placeres ovenpå 

remmenes hjørnesamlinger bliver dette knudepunkt svagt. 

På Bornholm løses dette problem ved at lade sidernes fodrernme 

lØbe igennem under hjørnestolpen og afslutte med en udragende 

ende på ca. 10 cm. Gavlfodremmene samles ikke med sideremmene, 

men tappes ind i siden på hjørnestolpernes nederste ende. 

Fodremmene ligger derfor i forskellig højde og knudepunktet bli

ver stærkere. Hvor kun gavlfodremme isættes, bliver de på samme 

måde tappet ind i hjørnestolperne små 5 cm oppe. 

Stolperne rejses gerne "på stred", d.v.s. m~hældning indad for

oven på 10-15 cm. Det er muligvis gjort for at give husene en 

bedre stabilitet. Denne skik holder sig resten af tiden, hvor 

der bygges i bindingsværk, men mindre udpræget i slutningen. 

Bindingsværket er af svært egetræ med 9-10" stolper. Også tag

remmene kan være eg, og hvor de er af andre træsorter, afslut

tes de med et stykke af eg, der bedre modstår vejrliget ved de 

udragende ender i gavlene. 

Foruden at være dekorative har gavlknægtene også en konstruktiv 

funktion, idet bræddegavlen med not-gavlspæret kan trækkes ud 

over den underliggende bindingsværksgavl. 

Gavlknægtene har varierede former fra gård til gård. Der er dog 

to meget almindelige former, som hver samler sig i den vestre 

og østre del af Bornholm. 

Afbindingsnumre er sjældne, og findes både som arabertal og ro

mertal. 
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BINDINGSVÆRKSKONSTRUKTIONER - 1800-tallet - Stuehuse. 

Der er tilsyneladende meget lidt nybyggeri af stuehuse i de før

ste årtier af 1800-tallet, hvilket naturligt nok hænger sammen 

me~de Økor.omisk dårlige tider for landet. 

De første daterede bygninger i dette århundredes stuehuse er fra 

-20'erne. Bindingsværkskonstruktionen er stadig som i 1700-tal

let, men fodtømmer og gavlknægte er forsvundet, og stolperne står 

direkte på soklens sten. 

Gavlen opbygges på sarome måde med udragende tagrem, hvorpå rej

ses gavlspæret med noten til gavlbrædderne, der sømmes i hane

bånd, skunk og gavlbjælke. 

Tømmeret er lidt mere regulært og ofte i lidt mindre dimension, 

hvad især stolperne angår. 

Overdokkerne bliver af og til undladt, men elJers forekommer va

riationer kun i detaljerne. LØsholterne findes for eksempel for

skelligt afboret. 

På Østlandet især, starter man så småt med i 1830'erne at afbore 

tapperne med to nagler. Fra midten af -40'erne er skikken meget 

udbredt, men stadig kun på Østlandet. 

En anden mere speciel samlingsmåde er svalehaletap med låsekile. 

Den kendes såvidt vides ikke andre steder i Danmark. Ved denne 

tapsamling bruges ingen afboring, idet tappen holdes fast ved 

sin form og låsekile. Samlingen mødes første gang i -30'erne 

og bliver mere almindelig i-SO'erne over hele øen. 

Eg er den traditionelle træsort til bindingsværket, 0 men ogsa 

ask, alm og fyr bruges. Tagremmen "lej den" er altid af fyr eller 

gran med egestykker for enderne. Denne sidste skik med det mere 

holdbare eg aftager dog i midten af århundredet. 

Gavlbindingsværket er meget udsat. Mange gavle blev derfor omsat 

med mtfsten i hele gavlen, og efterhånden opføres bygningerne uden 

gavlbindingsværk, men med mursten; først til gavlbjælken, senere 

også i gavltrekanten. Dette bliver mere almindeligt efter århund

redes midte. 

Allerede i 1700-tallets stuehuse var fagbredderne meget vekslende, 

dog efter et næsten fast mønster. 

Salsfagene og stuefagene er af samme bredde på 180-210 cm. Begge 

rum er gennemgående. Mælsalsfagene har ofte eet meget bredt fag 

nærmest salen, hvor et karo~er som regel er placeret. Forstuens 

dØrfag er gerne lidt smallere. I lillestuen er faget op mod 

storstuen meget bredt, idet kØkkenskorstenen er placeret i dette 

fag. 



Lillestuens andet fag er igen smallere, og dØrfaget til brygger

set forekommer i varierende bredder. Bryggersfagene er som regel 

meget brede, op til 270 cm. 

Dette system med vekslende fagbredder forsvinder så småt i 1850~

erne, hvorefter fagene gøreslige brede, omkring 203-210 cm, 

hvilket svarer til 3 alen~ vel at mærke målt mellem stolperne. 
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BINDINGSVÆRKSKONSTRUKTIONER - 1800-tallet - Udlænger. 

Udlængernes konstruktioner varierer mere end stuehusenes konstruk

tioner. 

Den velbyggede længe fra 1823 på Strandbygård i Østerlars repræ

senterer på god måde perioden frem til 1860'erne. Der bruges 

indvendige skråbånd mellem stolper 09 bjælker, og bindingsværket 

er a·fbundet på samme gedigne måde som i stuehusene, blot med 

simplere bjælker. Skråbånd træffes forholdsvis sjældent på Nord

landet, men er meget almindelige på Østlandet. I de senere byg

ninger anvendes skråbånd fortrinsvis ved tærskeloer. Her kan 

tillige være to meget store skråstivere, der indgår i en væg

konstruktion eller en lobalk ( en lavere væg, der begrænser 

loen mod korngulvene). En væg med sådanne store skråstivere ses 

i østre længe på Østre Ellebygård i Østermarie. Her ses også den 

ejendommelige konstruktion med to bjælker under hinanden i hver 

stolpe. De nederste bjælker må have båret et loft over stalden. 

Rent statisk skulle de nederste bjælker da have været de kraftig

ste, men det er imidlertid lige omvendt, hvilket giver konstruk

tionen et lidt inkonsekvent præg. Disse dobbelte bjælker over 

staldene findes over hele Øen men ikke i større antal. 

I udlængernes bindingsværk bruges også to afboringer i løsholt

samlinger, mens svalehaletapper sjældnere forekowmer - disse bru

ges fortrinsvis i stuehusene (se tegninger). 

Efter midten af 1800-tallet bygges mange meget brede længer på 

8-9 meter. 

Fra 1860' -70,erne bygges sjældnere med løsholter og dokker i 

udlængerne, idet sidebåndskonstruktionerne da bliver den fremher

skende byggemåde. 
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SiDEBÅNDSKONSTR-UKJiONE-R. 

I 1840-erne findes de første sidebåndskonstruktioner. 

De fØrste eksempler har kun sidebånd med mellemstolper mod 

marken, mens den traditionelle form med løsholter oa dokker 

bibeholdes mod gårde~. 

Konstruktionen'findes på stuehusene kun i husmandssteder, hvor

imod udlængerne i de sidste årtier af 1800-tallet næsten ude

lukkende by0ges med sidebånd. 

I 1860'erne og -70;erne udvikles konstruktionen til at have 

sidebånd i begge sider 00 altid med en kleinere mellemstolpe 

uden bindbjælk~. I eet tilfælde har dog ogs5 mellemstolper~e 

haft bindb1ælker i en rrindre dimension end de øvrige. 

Senere forenkles konstruktionen til kun at have hovedstolper 

on. sidebånd. 

Sidebåndet kan være p?.spisret istedet for bolteforbindelsen, og 

det er me9et almindeligt at hovedstolperne boltes fast og 

mellemstolperne spigres fast. 

Tavlene udmures altid med mursten. 
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FUNDAMENTER, KÆLDRE, TAVL, TAGE OG GAVLE 

I det følgende resQmeres nogle billedtekster fra de fotoplancher, 

som indgik i ophængningen af afgangsopgaven under bedømmelsen. 

Fundamenter og kældre 

Den hyppige placering af gårdene på skrånende terræn medførte 

høje sokler og mulighed for kun delvis nedgravede kældre. På den 

sydøstlige del af Bornholm, hvor terrænet er ret fladt, måtte 

kældrene dog ofte nedgraves, og soklerne blev gerne sat i små 

sandstensblokke, som her er den naturlige stenforekomst. På det 

øvrige Bornholm er soklerne af store planhuggede granitblokke 

sat i lermørtel, sjældnere i kalkmørtel. 

Kældrene var med få undtagelser placeret under salen, og som regel 

i samme antal fag som denne. De fungerede som forrådsrum med sule

kar, sildetønder, ølankre m.m .. De små kældervinduer der tit sad 

i gavlmuren, havde jerngitter, og dørene havde lås. I ældre stue

huse findes ofte en indvendig nedgang, som i de fleste tilfælde 

senere er blevet blændet. 

De senere mælkekældre, som blev almindelige fra midten af 1800-

tallet, er placeret ved bryggerset. Mælkekældrenes gulv ligger 

ca. een meter under de øvrige gulve. 

Bindingsværkstavl 

Murstenstavl nævnes allerede omkring 1700, men kun på få og stør

re gårde. De lerklinede tavl er de almindeligste helt frem til 

midten af 1800-tallet. Kliningen opsættes på kraftige stokke, 

stejler, eventuelt med halmfletning imellem. Desuden ses også 

ofte tørrede lersten. 

Mere specielt er udfyldning med en eller flere store sandstens

plader, sædvanligvis i undertavlene. Dette forekommer udelukkende 

på sydøstlandet. Her findes tillige ofte udmuringer med små util

hugne sandstensblokke. 

Af mursten mødes tre størrelser. De store "slotssten" fra nedbryd

ningen af Harrunershus i slutningen af 1700-tallet, og de noget min

dre gule "flensborgersten", og endelig de almindelige lokalt frem

stillede mursten i normal nutidig størrelse. Af sparehensyn ses 

flere steder, at murstenene er muret på kant. 

Tage 

I 1600-og 1700-tallet nævnes hovedsagelig halmtage, af og til 

lyngtage og en sjælden gang nævnes også tegltage. 



Deri ældste form for halmtage vi kender var "tagredslet". Det er 

et raftetag med 2-4 åse på hver tagflade, foruden rygåsen, som 

lægges i spærenes kryds i kippen. Rafterne stod på tagrernrnen og 

lå derfor under den nederste ås, og førtes derefter ovenpå og 

blev bundet til de øvrige åse. Ovenpå rafterne blev tyndere vand

retliggende kæppe fastbundet og endelig blev halmen bundet fast 

med tækkekæppe. 

Hvornår tagredslet blev af løst af det almindeligt lægtede tag er 

uvist, men det skete formentlig glidende fra midten af 1800-tal

let til omkring århundredeskiftet. 

På den senere form med jævnt fordelte lægter direkte sømmet på 

spærene var halmem ligeledes bundet fast med hasselkæppe, som i 

gavlene stikkes gennem huller i vindskederne. Udhængslægten blev 

båret af nogle knagelignende knægte "voraboranavla" eller "åbo

navla", som boredes ind i siden på tagremrnen med een til to alens 

mellemrum. 

Mønningen var traditionelt af lyng, men på sydøstlandet blev der 

ofte brugt græstørv. Kragetræer bruges ikke. 

Formentlig ved 1800-tallets midte indførtes den skik at lægge to 

rækker tagsten nederst i udhænget, som derved blev skånet for slid 

og brand. 

En afløser for stråtaget var det spåntækkede tag, som nok dukker 

op i de sidste årtier af forrige århundrede. 

Gavle 

Beskrivelser fra 16-og 1700-tallene nævner flettede gavle af lyng, 

kvikrod eller hasselris, fortrinsvis på udlænger. Helt eller del

vis klinede gavltrekanter har været almindelige, ligeledes især 

på udlængerne. Stuehusene havde fortrinsvis bræddegavle med vind

skeder. 

Den "klassiske" gavl, som vi kender den tilbage til sidste halv

del af 1700-tallet prydedes øverst af en husbrand. Når den er for

nemmest var den udskåret i eg og bar måske en vejrfløj, et "draga

hovd", men i mere enkel udførelse blev husbranden udskåret af et 

brædt, som flankeredes af et par svungne brædder, der dækkede for 

mønningen. 



SAMMENFATTENDE KONKLUSION 

Konstruktioner. 

Fra 1600-tallet kendes kun een bygning dateret 1649, beliggende 

i Svaneke. Bindingsværket i denne bygning er af svært egetømmer 

med gennemstukne bjælker og detaljer, der vidner om godt og 

sikkert håndværk med dekorationstræk, der bekræfter bygningens 

alder. Fra 1692 og 1726 berettes om to nu nedrevne bygninger 

med fodtømmer. De to stuehuse på St. Bjergegård fra 1738 og 1755 

har fodtømmer og gavlknægte, og bygningen fra 1755 har en anse

lig hØjde og bredde for den tids huse at være. Den næste bygning, 

der er med til at tegne billedet er Bakkegård i Nyker med sine 

pragtfulde hjørneknægte og fodtømmer. 

Disse eksempler vidner om en udviklet og sikker håndværksteknik 

med traditioner, som ikke umidelbart kan spores, men handels

forbindelserne til Tyskland kan måske have bragt impulser med 

sig. Bornholmske klokketårne fra 1600-tallet har også hjørne

knægte, og en inspiration kan tillige være hentet fra disse. 

Hvor udbredt det gedigne håndværk med fodtømmer og gavlknægte 

har været, ved man ikke meget om før i 1770'erne og frem til 1800. 

Fra denne 30 års periode kendes mange eksempler, og rent kvali

tativt har højdepunktet sikkert ligget i 1770~erne. Fra 1790'erne 

kendes en del overgangsformer, hvor enten gavlknægte eller 

fodtømrner mangler, og den sidst kendte bygning med gavlknægt 

er fra 1804. 

Efter århundredeskiftet bliver bindingsværket enklere. 

De tidligst daterede bygninger vi kender er fra ~820~erne. 

Disse bygninger er noget bredere, højere og bygget uden fodtøm

mer, men stadig med gennemstukne bjælker. De videre forandringer 

på stuehusenes bindingsværk består kun i, at husene bliver 

bredere og højere, og nogle samlingsdetaljer ændres. 

Mere varierede former kan derimod ses i udlængerne. Der kendes 

kun ganske få daterede udlænger fra ]700-tallet; en udlænge fra 

1781 har fodtømrner, og ganske få eksempler har gavlknægte. 

Generelt må man formode, at byggemåden i udlængerne var simplere,~ 

m~n efter samme princip som i stuehusene. Da der ikke har været 

afstivende skillevægge i udlængerne finder man her indvendige 

skråbånd mellem stolpe og bjælke. Dette forekommer i slutningen 

af 1700-tallet og videre frem. Skråbånd findes over hele øen, 

men forholdsvis sjældent på Nordlandet. 

Hist og her mødes i 1850~erne den ejendommelige konstruktion 

med to bindbjælker i samme stolpe under hinanden. Den nederste 
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har formentlig båret et loft over staldrummet. 

Den enklere sidebåndskonstruktion finder vi fra 184o;erne, og 

det bliver den mest anvendte byggernåde i udlænger og på husmands

stedernes stuehuse i perioden fra 186o~erne frem til 1900. 

Det er pudsigt at se hvor kvalitetsbevidst eller traditions

bundet man trods alt har været overfor bindingsværk med løshol

ter og dokker i forhold til sidebåndskonstruktionen. I de tid

lige eksernpler~af denne sidste byggernåde, har siden mod gården 

løsholter og dokker, medens siden mod marken har sidebånd. Des

uden slår sidebåndene aldrig igennem på gårdenes stuehuse. 

Til forskel fra det øvrige Danmark, har man på Bornholm til det 

sidste holdt fast ved de gennernstukne bjælker. 

Planer. 

Om 1600-tallets gårde får man i arkivalierne ret god besked om 

planer og indretning. Til støtte for de skriftlige kilder ligger 

tillige oplysninger fra en udgravning under Damaskegårds stuehus. 

De ældste planer fra første halvdel af 1600-tallet er meget enkle 

med et opvarmet rum, stuen, et sengekammer,'' krobhuset', og et for

holdsvis stort kombineret kØkken og bryggers,nstegerset~ og ende

lig som regel nogle fag ladehus i en eller begge ender af stue

huset. Der findes både en-, to-, tre- og firelængede gårde, dog 

overvejende tre- og firelængede. Frem til 1700-tallets første 

årtier optræder de ældre planer i meget forskellig form. Herberget, 

gæste- og forrådsrum, er tilfældigt placeret i stuelængen, eller 

det kan ligge i en udlænge, hvor karlekammeret, 
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regel også er placeret. Helt uadskillelige er dog krobhus, stue 

og forstue, der, i den rækkefØl0e de er nævnt, danner den faste 

blok i alle stuehuse. 

Ildstedernes nøjagtige placering og udformning, er denne periodes 

største og vel nok mest spændende problem. Der findes gode oplys

ninger hist og her, men ikke tilstrækkeligt, til at tegne et gene

relt sikkert billede. 

På mange større gårde findes tværlænger, sædvanligvis med stegers. 

Tværlængerne vender altid mod haven, oftest mod nord. På gårds

pladsen findes i få tilfælde et fritliggende lille 2-3 fags vogn

skjul. Ca. 1/5 af ~årdene har sydvendte stuehuse, hvilket senere 

bliver langt hyppigere. 

Oprindelsen til det senere så faste mønster i stuehusplanerne 

ligger i starten af 1700-tallet med herberget placeret ved den 



ene gavl og det delte forstuefag med ildsted ved stuen. 

Fra ca. 1750 til 1770 sker en vigtig ændring, idet man nu får 

to opvarmede stuer, storstuen og lillestuen. Storstuen forbliver 

i størrelse og placering uændret, forstuen viger for lillestuen, 

idet denne placeres i samme fag som kØkkenskorstenen, der ligger 

op til storstuen. Indgangsdøren flyttes da til stegerset. Lille

stuen bliver det daglige, fælles opholdsrum, hvor man sover, spi

ser og arbejder. Storstuen bliver formentlig forbeholdt bonden 

og hans familie til sengested og ophold. Tillige ændres herber

get og krobhuset. Den udvendige indgang flyttes fra herberget, 

nu kaldet salen, til krobhuset, som kommer til at rumme forstue 

med et spise- eller gæstekammer, og i samme to fag overfor pla

ceres mellemsalen (melsal) . Endvidere optræder kælderen under 

salen nu hyppigere. Funktionsmæssigt ændres stuehuset på den 

måde, at man kan komme fra storstuen ud til salen gennem melsal 

eller forstue •. 

Planen består altså ikke mere af adskilte "huse", men af sammen

hængende rum. 

Hvorvidt herberget tidligere blev brugt til fest og dans er 

noget usikkert, men nu får sal og mellemsal klart denne funktion -

dog opretholdes salen som kisterum og måske også som gæsterum 

med senge - og endelig er salen det rum, hvor man har ligget lig. 

Denne, om man så må sige, klassiske plan bliver fastholdt helt 

frem til 1850-erne, hvor bygningerne bliver bredere og planen 

deles på langs. I sidste halvdel af 1800-tallet får man desuden 

jernovne og komfurer, der radikalt ændrer brugen af stuehusene 

med flere opvarmede rum. Sovekamre, mellemstuer og folkestuer 

bliver nu almindelige. Salen og dens funktioner bevares til det 

sidste - ja mange steder helt frem til i dag. Salen i de nye, 

bredere planer får gerne to gæstekamre langs den ene side. 

De smalle køkkener bag lillestuen viser sig tidligt at være for 
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sma, og man ser ofte køkkenet udvidet med en hodda. I de nyere 

og bredere stuehuse ændres karaktern helt, nu hvor jernkomfuret 

overtager det åbne ildsteds funktion. 

Bryggersafdelingen er vanskelig at gennemskue, her sker mange 

ændringer. Bageovnen vendes fra at være parallel med bygningen 

til at ligge på tværs. Mange steder er bageovnen i brug endnu 

omkring 1900, medens maltkøllen langsomt går af brug i midten 

af 1800-tallet. Melkammer og pigekammer er gerne placeret ved 

t -



gavlenden, ligesom karlekammeret kan være det. I 186o~erne vin

der mælkekældre frem, idet man da gjorde meget for at forbedre 

mejeridriften på gårdene. 

Udlænger. 

De gamle beskrivelser fra 16- og 1700-årene viser længer med 

flere stalde, tærskeloer og korngulve. Der kan i en længe endda 

være flere tærskeloer, vel en til hver kornart. Der gives ikke 

nøjere besked om indretningen, men i heldigste fald om fagantal. 

Karlekammer og huggehus er hyppigt placeret i en udlænge nærmest 

stuehuset; også herberget møder vi af og til i en udlænge. 

I begyndelsen af 1800-tallet får man fyldige oplysninger i brand

taksationerne, og sanunenholder vi disse med de bevarede bygninger, 

får man god besked. Mønstret med korngulve, loer og stalde synes 

ikke ændret væsentligt og ejheller hvad huggehus og karlekammer 

angår. Det er ikke nøjere klarlagt, men det tyder på, at gård

længen, "gårdkonen", først bliver almindelig efter 1800, og må

ske mest udpræget på øst- og sydlandet. 

Hestegangene og maskinerne holder sit indtog i 185o~erne, og nu 

bygges hyppigt korte, men brede hestegangslænger som tværlænger, 

som regel mod marken ud for de gamle tærskeloer. På gårdspladsen 

bygges en del steder også tværlænger til stalde. Hestegangene er 

dog langtfra alle under tag og placeres både på gårdspladsen og 

udenfor. 

Foreliggende opmålinger tyder på, at der har været en opdeling i 

en mandgård og en fægård, forstået på den måde, at gårdspladsen 

har været delt med et gærde eller en mur. Møddingen og gårdkonen 

er traditionelt placeret i fægården. 

Skikken med gårdtræer, bi- og prydhave under stuevinduerne samt 

brøndvippen forbliver uændret fra 1600-tallet. 

Videre ~ndersøgelser. 

Med opgavens begrænsning, indholdsmæssigt og tidsmæssigt, er mange 

forhold kun delvis opklaret og må vente på en senere undersøgelse. 

De væsentligste punkter er flg.: 

- Ildstedernes udformning i 1600- og 1700-årene. 

- Planændringen med lillestuen i sidste halvdel af 1700-tallet. 

- De nyere planer efter 185o~erne. 

- Gårdkonens hyppighed og tidspunktet for dens indførsel. 

- Lokale forskelle i planløsninger og konstruktioner. 



En stor del af disse spørgsmål må besvares ved gennemgang af 

arkivalier, men også ældre kortmateriale kan undersøges nøjere, 

ligesom yderligere undersøgelser i marken kan være nødvendige. 

En større mængde daterede eksempler vil evt. ændre de angivne 

perioder i mindre grad, og det gælder især 1800-tallet, hvor da

teringsmulighederne langtfra er udtømte. 

Det foreliggende materiale i bondegårdsundersøgelserne rummer 

tillige stof til belysning af flere andre forhold. Blandt andet 

vil materialet om døre, vinduer og indvendigt snedkerarbejde 

utvivlsomt give spændende resultater. 
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