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Kalk til slottets mure
Af H. Kapel

Hammershus eller slottet, som bornhol-
merne altid selv har kaldt ruinerne bag de
metertykke fastningsmure, er - i sin nu-
verende fremtoning - en af de mest impo-
nerende bygningsrester Danmark kan
fremvise fra middelalderens slutning.

Betegnelsen rslottetu synes tydeligt at
illustrere, hvilken magtpolitisk stilling
borgen har indtaget gennem sin godt
400-irige historie og viser med hvilke fo-
lelser oens frihedselskende befolkning har
betragtet dette ovrighedens og magtens
hovedsade, som de ovenikobet med egne
hander har m6ttet bygge sten for sten.
L:es efter las af tonstunge kampesten,
skibsladninger af munkesten og tommer
har de bornholmske bsnder transporteret
op ad de steile skrininger.

Bornholms befolkning har mAske ikke
haft varre kir end andre havde p& de tider.
Tvartimod har sens noget afsides belig-
genhed sikkert pi visse omrider betydet
storre frihed for den enkelte, og i kontrast
hertil er slottet m6ske kommet til at sti
som et symbol p& wang og undertrykkelse.
D6r mitte de bornholmske bsnder aflevere
deres skatter i form af edelt metal, natura-
lier eller arbejdskraft, og derfra proklame-
redes love og forordninger.

Forbavsende lidt er skrevet om dette an-
selige bygningsvarks historie, og de fi be-
varede arkivalier omhandler hovedsagelig
borgens strategiske betydning eller be-
skeftiger sig med det galleri af standsper-
soner, som gennem tiderne har befundet
sig indenfor murene.

Kun et par begivenheder fra Hammers-
hus' seneste historie er nogenlunde nuan-
ceret belyst gennem bevarede aktstykkerr.
Andre metoder mi derfor tages i anvendel-
se, hvrs vr vil skabe mulighed for at sup-
plere vor viden om selve bygningerne, de
mennesker som opforte dem, og hvorledes
de bar sig ad. Meget er niet gennem P.
Haubergs udgravnings- og istandseettelses-
arbejder omkring irhundredski{tet2, og
mange nye iagttagelser blir stadig gjort i
forbindelse med de lobende restaureringer.

Narmest ved et tilfalde er endnu en
brik i dette puslespil kommet for dagen. Da
man i {oriret 1975 pibegyndte arbejdet
med at anlagge en ny parkeringsplads pi
arealet nordost for slotsg6rden, stodte man
pi bygningsfundamenter, som viste sig at
vare resterne af en kalkovn med tilho-
rende bygninger. Det er om undersogelsen
af denne arbejdsplads samt en lille del af
Bornholms historie, det folgende skal
handle.

Slotsgirden ligger omkring 300 meter fra
Hammershus' borgbro i nord-ostlig ret-
ning- lige op til den vej, som i nyere tidvar
den eneste adgangsvej til slottet. Om gAr-
dens bygningshistorie vides kun ganske
lidt, men at den i sin nuverende skikkelse
helt eller delvis er reist ovenpe betydeligt
aldre fundamenter, afslsrede en rakke
sogegrofter, som ved en vejomlagning
1975 blev udlagt syd for bygningerne. Pro-
filerne her viste spor af en aldre ostleenge
omtrent i forlengelse af den nuvarende
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Fig. 1. Hammershus med nermeste omgioelser. Den indtegnede pil riser ovnefis placeifi& lJdsnittet stamfier ln B. F.
Hammerc: ,A.cunte Altegnelse ouer Oen Bornholm^. Kopi fn 1796 eltet oitinalen, som bleo ud$Det 7756. Harcfls
Arkb.
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samt heterogene fyldlag af 60 til 120 cen-
timeters tykkelse indeholdende 16- og
1700-tals keramikrester. Under disse fyld-
lag kunne de sparsomme rester af en godt 2
meter bred korevej belagt med klumper a{
brandt og ubrandt kalk pivises. Mod ost,
hvor fyldlagene tyndede ud, blev ogsi vej-
resterne diffuse, men sporene bojede tilsy-
neladende nordover.

At dette imidlertid ikke er de eneste vid-
nesbyrd om tidligere tiders aktivitet pi den
sandbanke, Slotsgirden ligger pi. blev som
navnt indledningsvis allerede opdaget iret
inden, da veivasenets gravemaskiner
bragte velbevarede bygningsrester for
dagen ost for girden. Her afdakkedes kun
ca. 20 centimeter under overfladen dele af
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et murfundament sat af flade Limensga-
de-kalksten.

Dette foranledigede en oleblikkelig
standsning af arbejdet, og i lobet af
7975/76 blev et areal pi knap 2000 m2
systematisk gennemsogt dels ved soge-
grofter dels ved fladeafdekninger af de lo-
kaliserede bygningsrester. De anlag, som
pi denne mide blev blotlagt, viste sig at
udgore en arbejdsplads koncentreret om-
kring en kalkovn (Anleg I) med tilhorende
lade (Anlag II). Som vi skal se i det folgen-
de, har to andre bygninger (Anleg III og
IV) ogsi haft tilknytning til kalkbraende-
riet, mens en lang, isoleret syldstensrekke
(Anlag V) ikke med sikkerhed kunne hen-
fores til de ovrige anlag.



Anles I
Den centrale bygning i omridet har veeret
denne ovn, hvis kvadratiske kammer har
kantmilene 4,7 m.

De tre fyringsibninger, som vender
mod nordsst, har hver en bredde pi ca.
0,75 m og en langde ved gulvet pi ca. 2,8
m. To steder er skristillede sten bevaret
som vederlag for ibningernes hvalv, og
sifremt dette har udgjort et halvcylindrisk
tondehv:elv, lader deres indvendige hojde
sig beregne til ca. 1,40 m.

Ovnens gulv er lagt af munkesten i for-
bandt oi fladen, men er efterhinden dak-
ket af iykke kalklag fra adskillige brendin-
ger. Den nuvaerende bundflade ligger i
kote 54,30, eller ca. 3 m under den recente
markflade. Siderne, som bestir af utildan-
nede granitsten af forskellig storrelse, er
opmuret med lermortel. Desuden er bag-
vaggen og ind{yringsvaggen indvendig
skalmuret med teglsten i en halv stens tyk-
kelse lieeledes med lermortel.

De tie bevarede vagge har en tykkelse
pi omkring 1 meter, mens nordostveS-
gens opbygning og dimension over fy-
ringsibningerne nappe lader sig rekon-
struere.

Ovnens indvendige sider er nasten lod-
rette, og sydveswaggen, der er bedst be-
varet, star i en hojde a{ godt L,5 m over
bundfladen.

Foran fyringsibningerne udgir to lange
flanker bestiende af mindre marksten,
teglstumper samt bunker a{ ubrandt eller
dirlig brendt kalk.

Mange detaljer viser, at ovnen har varet
i brug gennem nogen tid. De indvendige
{lader er flere steder si varmepivirkede, at
granitten er totalt forvitret langt ind i veg-
gen. Skalmuringen overf or indfyringsib-
ningerne er tre steder forvandlet til en pla-
stisk, gronlig glasurmasse, som ligefrem er
flydt ned over gulvet. Besynderligt er det

at se, hvorledes de ikke-sintrede teglsten
har andret struktur. Under den grihvide
kalkoverflade er farven sortgri og skarven
blaret som lava eller pimpsten.

Skalmuringen synes i ovrigt at vare ud-
skiftet flere gange, ligesom den sydostlig-
ste fyringsibning har varet muret om. Et
wargiende snit viste, at ovnen er gravet
ind i sandbankens nordostskrining, som pi
anlagstidspunktet har haft et noget storre
Iald end overfladen i dag viser. Udiavnin-
gen er fortrinsvis sket ved piforing af jord-
fyld og bygningsrester der mod nordost
begraenses af stengardet (se oversigtspla-
nen) .

Ovnens v:egge synes at have henligget i
deres nuvarende nedbrydningsgrad gen-
nem lang tid. Det indre har varet dakket
af sammenstyrtningsmaterialer, som pi
midten kun har ligget ca. 50 centimeter
tykt, og stedet mi siledes have varet syn-
ligt som en markant hulning i overfladen.
Forst langt senere - at domme efter det
mellemliggende humose sandlag - er hul-
let fyldt op af udramningslag fra en nar-
liggende bygning, muligvis en af Slotsg&r-
dens forgangere. Disse sekundare fyldlag
lader sig nogenlunde datere til midt i
1700-tallet pi grundlag af nogle brudstyk-
ker af kridtpiber. Dette forhold vil imidler-
tid blive narmere behandlet under sporgs-
milet om de enkelte anlags datering.

Anles II
Denne store bygning blev lokaliseret i en
sagegrott, som strakte sig {ra stengardet i
nordsst mod sydvest op gennem ovnen.
Kun den nordvestlige trediedel blev flade-
aldekket, mens resten henligger til even-
tuelle senere undersogelser. Anlaggets
udstrakning samt en del konstruktions-
massige detaljer kunne imidlertid udledes
al sogegrotter og snit, som blev udlagt i
omridet.

213



/ /  E K s r s r E r a | t D E

l /  . - l

\\'=-J

Fig.2. Ouercigtsplan
ooer det un.lesoste om-
rdde. De enkelte anleg
er markeret med. rorner-

Bygningen m&ler 21,5 m i langden og
5,7 m i bredden. Nordvestenden er adskilt
af en tvargiende skilleveg pA stensyld ca.
3,5 m fra gavlveggen. Rester af fodtom-
mer viste, at denne afdeling yderligere har
varet opdelt i to nasten lige store rum ved
en langdeg6ende traskillevag uden syld.
Yderveggene var pi tre sider markeret af
en stensyld bestiende af flade kalk-
stens-blokke, et materiale som forekom-
mer ved Limensgade syd for Akirkeby.
Langs hele den nordastlige vagflugt mang-
lede denne syld, men en flad nedgravning
fyldt med veeg- og gulvrester blev tolket
som spor efter fjernelse af stenene. Dette
synes at vare sket i forbindelse med plane-
ring af omridet ned mod stengardet.

De tvergiende profiler viste, at gulvet i
den midterste og ostlige del af bygningen
var dekket af et op til 30 centimeter tykt
lag af hardet, brandt kalk. Lagets overside
var javnt og bar spor efter senere tiders
plojning. Selve gulvlaget fremtridte som
en plan, hird flade, der antagelig er stobt
eller eventuelt fremkommet ved hyppig
kalkleskning pi et fast jordgulv. Der
kunne konstateres nogen forskel sivel i
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gulvmaterialets struktur som i fyldlagene
mellem bygningens centrale del og sydsst-
enden, hvilket kunne indikere endnu en
tvergiende skilleveeg.

Gulvet skriner svagt mod nordost fra
kote 55,50 til kote 55,25 og fladen har altsi
ligget dekket af ca. 0,5 m tykke fyldlag.

Detvestlige hjornerum havde en gulvbe-
lagning svarende til den, som blev afdak-
ket i den centrale del af huset. Ovenpi
denne flade 16 et op til 60 centimeter ryit
lag af kompakt, ubrandt ler. Gulvniveauet
var noget lavere her nemlig omkring kote
55,20. Der kunne ikke pivises sikre rester
af skillevaggen mellem dette rum og det
nordlige hjornerum, men en temmelig
markant afgrensning af den beskrevne
gulvflade i forbindelse med spredte trare-
ster viste dens omtrentlige placering.

Nordrummet har haft jordgulv belig-
gende omkring kote 55,30. Den overlig-
gende fyld bestod fortrinsvis af sammen-
styrtningsmaterialer fra bygningen med
munke- og nonnetegl overst. Tvarsnit af
ydervaggenes syld viste, at lose blokke
eller en sammenhangende vold af
ubrandt ler er lagt ovenpi de flade sten
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antagelig som afretningslag for konstruk- ,
tionens fodtsmmer3, og der synes siledes
at vere tale om en bindingsvaerksbygning.
Denne detalje blev registreret i alle snit
bortset fra et kort forlsb sydost for syld-
stensskillevaggen. Forholdet kunne ryde
pi, at en dor eller port har varet Placeret pe
dette sted.

Den bevarede skillevag var pi samme
made rettet af med blokke af ler, og de
forkullede rester af en fodrem var bevaret.
Desverre sis ingen spor efter udsparringer
eller taphuller.

Pi giundlag af de hidtil fremdragne op-
lysninger kan intet siges om tagkonstruk-
tionen kun, at i hvert fald en del af bygnin-
gen har veret dakket med tegl.

Anlag II har varet i brug samtidiS med
ovnen og var ibenbart opbevaringssted for
den fardiebrandte kalk. Det forkullede

fodtsmmer samt en tr.ekulsblandet fyld
over de lavereliggende dele a{ kalkbun-
kerne og i nordrummet kunne tyde pi, at
laden har veret brandskadet, men en
eg€ntlig brandtomt synes der ikke at vare
tale om.

Anleg lll
Et snit vinkelret p& ladebygningens nord-
vestlige gavl afslsrede endnu et stenfun-
dament som strakte sig ind under de netop
undersogte gulvflader. Det anlaeg, som her
kom til syne var en brandtomt, der dels gav
gode fund dels mange konstruktionsmes-
sige detaljer.

To faser kunne pivises. I sin seneste
form har huset haft en bredde pi 5,3 m og
en langde pA 10,2 m, mens det eldste hus
kun har veret omkring 8 m langt' Udvidel-
sen er sket ved at fole et enkelt bredt fag til

Fis. 3. Opmalii{splan onleg I al katkounen. I bagteggen ud for lyringslbningetne ses den sneltede skalmuinS.
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Fig. 4. Toerprofil of oonens nordvestlige oet. Nedgav-
nin|en lan$ veSgens yderside tegner sig skotpt i det lyse

ndergrundssan.l.

den nordvestlige ende, hvilket kunne iagt-
tages ved at den tidligere gavls syldsten li
urort under gulvet.

Mens kalkladens fundament udeluk-
kende bestod af flade kalkstensblokke, har
man til denne bygning fortrinsvis anvendt
solide, utildannede marksten. Svlden
manglede i husets sydostlige ende, og den
store mangde brendt tre viste. at det sid-
ste fag har varet bygget udelukkende af

e .
Gulvene i hele huset har varet lerstam-

pede, og de to fasers niveau 16 henholdsvis
omkring kote 54,40 og 54,50 altsi ca. 1,3
m under recent overflade.

Omtrent midt for husets sydvestlige
langvag fandtes velbevarede rester af en
ovn. Hverken hvad form eller opbygning
angir har denne ovn noget tilfelles med
andre kendte ovnanleg af denne art pi
Bornholma. Grundplanen er rektanguler
ca. 1.7 x'1,,3 m med afrundede hjorner, og
ovnpanden, som er lagt af teglsten, er ha-
vet ca. 20 cm over gulvniveau. Det beva-
rede parti af siderne bestir af utildannede
marksten opmuret med lermortel. Den ca.
50 cm brede ind{yringslbning vender ind
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mod husets midte, og vest her{or er en
halvcirkel{ormet grue placeret, delvis op-
bygget af teglsten. Ovnens bagvag har
varet falles med husets nordostlige lang-
veg, og ovnkappen har altsi ikke, som det
senere er normalt, varet synlig pi ydersi-
oen.

Ildstedets ringe storrelse i lorbindelse
med dets seregne opbygning og placering
lader formode, at det bide har tjent til
opvarmning og fungeret som bageovn.
Denne antagelse blev yderligere under-
bygget ved fund af adskillige kakkelfrag-
menter omkring og i selve det sammen-
styrtede anleg. Muligvis er der tale om en
rogovn5.

I flugt med ovnens sydostlige langside
sis resterne af en skillevegsopbygning
hvilende pi en lav lersyld.

Ydervaggenes opbygning i den yngste
fase har det trak felles med kalkladen, at
fodremmen har hvilet pi et afretningslag
af ubrandt ler. Langs sydvestvaggen er
denne lervold skredet ind i huset, og umid-
delbart indenfor li resterne af det brandte
fodtommer. Ogsi vegstolperne var syn-
lige som forkullede trerester, ligesom syd-
ostendens vegbekladning delvis kunne
a{dakkes bradt for bredt. Nordoswag,
gens trakonstruktion var knap si velbeva-
ret, men de piviselige rester li fortrinsvis
pi syldens yderside. Af vagmaterialet i
ovrigt fandtes kun f& spor. Lose firkantede
blokke a{ ubrandt ler i de ovre lag kunne
tyde p6, at tavlene har bestAet af dette ma-
teriale, men der blev ogsi fundet rod-
brandte veegrester med stojleaftryk.

Inde i huset ca. I meter fra ydervaggene
fandtes i nederste gulvniveau spor af fire
stolpepar, hvis indbyrdes afstand var ca. 2
meter.

Huset i dets to faser kan pi grundlag af
de gjorte iagttagelser beskrives siledes:
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Eldste fase
En bygning pi ca. 8 x 5Vz meter, hvoraf de
sydostligste 2 meter muligvis er foiet til
senere. Ydervaggene synes at have vaeret
lerklinede med stojler, og taget en hoirems-

konstruktion bAret af indvendige stolper.
Huset var opdelt i to halvdele med en ovn
placeret i det nordvestlige rum. Indgan-
gens placering har ikke kunnet fastlagges.
Huset er helt eller delvis nedbreendt.

Yngste fase
Etia. 107: m langt bi ndingsvarkshus pi

seks fag opfort pA den gamle syld men med

et ekstra fag fojet til i nordsst. Ydervaegge-
nes tavl har antagelig v€eret opbygget af

lerblokke bortset fra det sidste fag mod
sydost samt gavlen, der har varet bradde-
bekledt. Veeggenes stolper har biret taget,
men et indvendigt stolpepar i det tilbyg-

eede fag mod nordvest kunne tyde p5, at

iagkonsiruktionen er endret pi et tids-
orl--t kt i d"ntt" fase. Det skal bemarkes, at
fylden i disse stolpehuller adskilte sig va-

\.s,e -

Fig.5. Opmdlingsplan al kalkladen N ed{aoninsen ' som
markeret no sstoagten, et vist med stiPlet linie

sentligt fra den underliggende fases stolpe-
{yld.

Bageovnen synes ikke at have varet
eendret, ligesom husets hovedopdeling er
oen samme.

Umiddelbart nordvest for skillevaggen
har doren varet. De {orkullede rester af
dorstolpen viste, at veeghojden under spa-
rene i hvert fald har varet 2 meter. Dette
hus er tydeligt nok nedbrandt til grunden.

Anlec IV
Fi meter syd for anleg I lokaliseredes tom-
ten af endnu et hus, der konstruktions-
messigt adskiller sig vasentligt fra de alle-
rede beskrevne. I hvert {ald to faser kunne

udskilles, og da de er forskellige af opbyg-
ning og storrelse vil de blive beskrevet hver
for sig.

Eldste fase
Grubehus hvis lerblandede jordgulv ligger
omkring kote 57,10, altsi ca. 70 centimeter
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under den fjernede markflade. Husets
langde er ca. 6 m og bredden ca.4 m. En
(bage)ovn af lignende konstruktion men
noget mindre end den ovenfor beskrevne
var placeret ved den sydvestlige langveg.
Ovnen er 1,4 meter lang og 1,2 meter bred.
Udenfor den 0,5 meter brede indfyring er
gruen opbygget af flade Limensgade-sten
op mod ydervaggen. Bund og sider er op-
bygget pi samme mide og a{ samme mate-
rialer som det tidligere beskrevne anleg.

OgsA denne ovn har antagelig varet an-
vendt sivel til brodbagning som til op-
varmmnS.

Huset har varet delt i to halvdele af en
wergiende skillevag pi stensyld. Forkul-
lede rester af fodtommer kunne erkendes
ovenp& stenrakken, ligesom den brandte
dorstolpe 16 valtet langs ovnkappens ud-
vendige leropbygning.

Talrige fund af rodbrandte lerklumper
med grenaftryk samt forkullede rester af
brandte trapinde langs husets konturer
gav oplysning om yderveggens opbyg-
nrn8.

To stolpehuller anbragt i midteraksen
kan muligvis sattes i forbindelse med ta-
gets berende konstruktion. Huset er totalt
nedbrandt.
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Yngste fase
Pi tomten af det brandte hus er rejst et nyt
af omtrent samme lanqde men 1 meter
bredere. Dets jordgulv 

-har 
ligget ca. 40

centimeter under den oprindelige overfla-
de, og der er siledes ogsi tale om et grube-
nus.

Kun fi spor var bevaret af de konstruk-
tionsmessige elementer. Fyringsanlagget
synes nogenlunde ueendret bortset fra, at
omridet foran fyringsibningen har varet
nedhulet til aldste fases niveau. Husets
opdeling er derimod andret, idet skille-
veggen er flyttet mod nordvest og nu flug-
ter med ovnens bagvag.

Stolpehuller sis kun i flugt med yder-
vaggene, hvilket mi betyde, at disse har
v€eret tagberende. Stadigvak er indgan-
gen placeret i husets sydostlige gavl.

OgsS dette er en brandtomt.

Anlag V
Til slut skal kort omtales en stenrakke,
som blev lokaliseret i omredets nordostlige
udkant. Stenene danner en ret linie pa 15,5
meter, bsjer i en vinkel pi 45'mod nord og
derpi igen efter 3 meters forlsb mod nord-
ost. De er lagt i en ca. 0,2 meter dyb
nedgravning i den oprindelige overflade,
men rakken standser brat i begge ender,
og intet sted kan de bringes i stratigrafisk
forbindelse med nogen gulvflade eller lig-
nende. Stenenes overkant folger et nasten
vandret plan i kote 54,05, alts& godt %
meter under den recente overflade.

Anlagget er tolket som syldsten til en
bygning, som imidlertid aldrig er blevet
fuldfsrt. Dets tilhsrsforhold til de ovrige
anl€g kan vanskeligt bestemmes.

Sdmmenf atning og d.atering
I det rnindste to af de beskrevne anlag har
varet i brug pa samme tid, nemlig kalkov-
nen og ladebygningen. Hvorvidt det lille

FiB.6.lldstedet i onletll set lrc sydoest. Fo est tiloenstrc
i billedet ses ilen stenkransede oskeprube.
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grubehus syd for ovnen har eksisteret sam-
tidigt, fremgir ikke klart af de lagte snit,
men fundene udelukker ikke, at dette kan
have varet tilfaldet. I hvert fald fandtes
tydelige beviser for, at sivel grubehuset i
begge faser som bygningen under kalkla-
den har fungeret i forbindelse med kalkov-
nen. Visse af teglstenene i de to huses ovn-
anlag havde p3 en af siderne den karakte-
ristis-ke grihvide overflade, som kendeteg-
ner de sten, der har varet anvendt ved
skalmuring af kalkovnens indre. Desuden
blev der fundet klumper dels af ri Limens-
gade-sten dels af brendt kalk i begge huse.

Anlag II's funktion har som nevnt fsrst
og fremmest veret at huse det fardig-
brandte produkt. Muligvis har ogsi lesk-
ningsprocessen fundet sted under tag, og
bygningens sydostlige del kan udmarket
have rummet en afdeling beregnet til dette
(ormil. Det vestlige hjornerum har tjent
som depot {or ler - et materiale som har
veret bruSt i store menSder, hver gang
ovnens skalmuring skulle udskiftes, samt
til reparationsarbeider.

nvilken funktion det nordlige hiorne-
rum har haft er usikkert, men fund af
speender og ringe samt forkullet towark
kunne tyde pi, at rummet har varet stald
for et par heste.

Langs bygningens nordastlige side
kunne resterne af en korevei belagt med

Fig. g. Fryingsanlattet ihusIV set ltasyd. Fladen umid-
delbat loran lyringsdbningen rcprasentercr husets
ynSste fose,

smisten og kalkaffald pivises. Denne vej-
rest boier mod syd rundt om ladens gavl og
har antagelig haft forbindelse med det for-
lob, der som navnt indledningsvis blev
lokaliseret syd for Slotsgirden. Laden har
altsi antagelig haft en eller flere portib-
ninger i denne side, og i travle byggeperio-
der mi den smalle vej have v€eret tat be-
fardet af koretojer, tungt lastet med byg-
gematerialer og kalk til slottets mure.

De to mindre huse, anlag III og IV, kan
have tjent som beboelse eller vagtstue for
kalkbranderen, en mand der ligesom tegl-
branderen drog fra sted til sted og var
antaget til bestemte byggeopgaver.

At alle fire huse (begge byggefaser) sy-
nes at v€ere nedbrendt, kan umiddelbart
forekomme markeligt. En i bogstavelig
forstand narliggende irsag til et si drama-
tisk forlob kan imidlertid vere kalkovnen.

Kalkbrandingen, som strakte sig over
2-3 dogn, mitte noje overviges bide dag
og nat. For kraftig fyring eller en pludselig
andring i vindretningen kunne pA fA mi-
nutter give sl voldsom naring til ilden, at
ovnen lsb lobsk, og i bedste fald blev kal-
ken overophedet og mitte kasseres. Men
det kunne fi langt alvorligere folger. Hvis
branderen mistede kontrollen over fyrin-
gen, kunne ild og gnister sli ovenud af
skakten, og eventuelle omkringliggende
bygninger ville selvsagt vare alvorligt tru-

Flere ting tyder pi, at dette netop har
veret brandersagen - i hvert fald i forbin-
delse med anleg III's yngste fase. Som
tid[gere navnt var alt det brendte tsm-
mer styrtet sammen mod nordsst, altsi
bort fra ovnen. En pludselig sydvesten-
storm kan have hvirvlet gloder med sig og
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antandt huset, hvis brandende rester se-
nere er blevet lagt ned af vindens pres.

Det er heller ikke vanskeligt at forestille
sig folgerne af en pludselig vinddrejning
fra vest til nordost, hvor suset ville sta ret
ind gennem fyringskanalerne.

Hvorledes selve kalkovnen har set ud
kan ikke med sikkerhed siges. Adskillige
afbildninger af lignende anlag kendes fra
1700-tallets litteratur og falles lor dem er
at de har tag. Fig. 10, der stammer fra en
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beskrivelse af brandingsprocessen udgivet
17846, har en pyramideformet overdak-
ning b6ret af en reekke udvendige stolper. I
andre tilfalde hviler taget direkte pi selve
ovnens vegge. Da der ikke her er fundet
spor af stolper rundt om ovnen, er det
sandsynligt at ovnvaggene har veret det
berende element; men ovne helt uden tae
kendes ogsi. Disse blev inden hver branl
ding lukket foroven af flade sten sammen-
kittet med ler.



Fig.  11.  Spadebeslag nonteret  pd rekonstruetet  t rEspade.

tseslaSet,  sam blet)  fundet i  en sase: ! rof t  ost  fat  o,rnen,  har

s ikkert  teret  anuendt i  forbindt lse ned kalk l renst i l l in

s€'

Vaggenes hojde har antagelig veeret4-5
meter, og i den ene side eller i bagvzeggen
fandtes en ibning, hvorigennem kalkste-
nen blev bragt ind og den fardigbrandte
kalk biret ud a{ ovnen. Under brandingen
blev 6bningen tilmuret.

Fund fra selve ovnen, nemlig f ra sammen-
styrtningsmaterialerne og {ra nedgravnin-
gen omkring dens vagge, var sparsomme
og bestod af jernnagler og som, der ikke Iod
sig datere. Tre prover blev imidlertid udta-
get af murvarket og vil af Niels Abraham-
sen, Laboratoriet for Geofysik i Arhus,
blive forsogt dateret e{ter den arkaeomag-
netiske metode. Tildakningstidspunktet
kan som navnt fastleegges til omkring
1750, hvilket stemmer udmarket overens
med den eneste historiske kilde, som be-
skriver anlagget.

Amtmand Urne bemarker i en synsfor-
retning over Hammershus d. 11. august
17567, at der uden for slottet . . ,endnu
ses Rudera af Ovne hvori vel baade Kalk
saa og Stene ere blevne brandten, og han
tilfojer, at . . . ,de fleste Bonder-Gaarde
staar endnu her i Landsens Jordebog fra
Alders Tiid ansatte for hver et Las Liim-
steen som een Landgilde . . .n

Desvarre er beliggenheden ikke nojere
beskrevet, men der er al mulig grund til at
tro, at de beskrevne rester er identiske med
den nu afdakkede kalkovn. Formilet med
Urnes besigtigelse var at opgore de skader,
som mange 6rs systematisk nedbrydning
af det forfaldne slot havde forvoldt, samt
undersoge muligheden for at udbedre dem.

Mens ovnen altsi vanskeligt lader sig
datere pi fundmaterialet alene, er forhol-
det et ganske andet for de ovrige bygnin-
eers vedkommende.

Fra anlag II stammer den bagerste del af
en hjulspore med lang hals, en type som
traffes i slutningen a{ 1400-tallet og i

i 1 ' '
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Fig. 12. To af de lundne sporclrasmenter. 1:1. Den eldste med lang, den yngste med koft hals. H. C. cull6r, del.
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forste halvdel af 1500-tallet. To nasten ens
sporer med noget kortere hals blev fundet
henholdsvis i anleeg III, yngste fase og an-
lag IV, yngste fase. Disse er af en lidt
aldre type end den fsrste men kan ud-
market stamme fra omkring ir L500E.

Anlag III's yngste fase var sarlig rig pi
sk6r af runde pottekakler med firesidet
munding, alle af en type, som er alminde-
lig gennem hele det 15. irhundrede. En af
disse havde en dybde pi 19 centimeter,
udvendig milt. Fra samme hus hidrorer en
intakt kuglepotte med udadkravet mun-
dingsrand som i den ene side er forsynet
med randtud. I nederste gulvlag blev fun-
det en mont, nemlig en gros (nipenning)
sl6et af Erik af Pommern pi Gurre slot
omkring 1435. Pe forsiden ses en konge-
krone omgivet a{ indskriften: ERICVS DI
GRA REX DSN, mens der pi bagsiden,
som er delt af et stort kors, stir: CASTRI
GORGE. Pragets udformning er en smule
anderledes end pi de hidtil kendte monter
af denne art.

Fra anleg II's nederste fase stammer to
hangel6se af tromlelisetypen. Tilsvarende
fund kendes fra undersogelserne af Arhus
Sondervolde, hvor de er dateret til begyn-
delsen af 1300-tallet, men typen fore-
kommer langt op i 1500-tallet.

Yngste fases gulvlag var navnligt karak-
teriseret ved store forekomster af sten-
taisskir af hvilke to nasten hele kander
kunne samles. Som det ses af fig. 15, er der
tale om den slanke, fintforarbejdede type,
der antagelig er fremstillet i Siegburg i
begyndelsen af 1500-tallet. Der synes si-
ledes at vare nogenlunde dateringsmas-
sip overensstemmelse melem ovnens
sa-ndsynlige alder og alderen pi de fund,
som hidrsrer fra de omkringliggende byg-
ninger. En mere snever datering eller et
skon over, hvor lange ovnen har varet i
brug, kan nappe opnis udfra de gjorte

Fig. 13. Kuglepotte, induendist glaserct, fundet i  hus l l l ,
hoide a. 1s cm.

fund og iagttagelser, men forhibentlig vil
resultatet af de arkaomagnetiske daterin-
ger bidrage med oplysninger herom.

Hvorledes stemmer nu de hermed opniede
resultater overens med de sparsomme op-
lysninger, vi har om slottets bygningshi-
storie?

Forholdene pi Bornholm under bispe-
herredommet fra begyndelsen a{ 1300-tal-
let til slutningen af 1400-tallet var nogen-
lunde rolige, og bortset fra enkelte mindre
ombygninger omkring 1330 undergik
Hammershus sividt vides ingen andrin-
ger.

Forst da spandingen mellem Danmark
og Sverige omkring ir 1500 ogedes og se-
nere forstarkedes pi grund af Lybeck's eks-

Fig. 14a og 14b. For- og bagside af gros sldet al Erik af
Pommern omkt. 1435. Anleg II I ,  eldste lase.
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pansionspolitik i @stersoomridet, blev
fastningen truet. Fremmede overfald pi
de bornholmske ksbsteder blev hyppige,
befolkningen brandskattedes, og hele sogn
blev lagt ode.

Det lille samfund var blevet kastebold i
opgoret om overherredommet i Zsterssen.

Omsider d. 15. august 1522 skete kata-
strofen, idet en forenet Svensk/Lybsk flide
giorde landgang, plyndrede oen for rig-
domme og indtog Hammershus. Og ikke
nok med det. Samme efterAr giorde Ly-
beckerne igen landgang, og nu mitte oens
bonder lide den tort at blive tvangsudskre-
vet til sammen med invasionsstyrkerne at
nedbryde Hammershus' forsvarsvarker.
Arbejdet stod dog kun pi i 5 dage, men tre
ir senere blev Bornholms og slottets
skaebne beseglet for det kommende halve
irhundrede.

Stridighederne mellem Danmark og
Sverige havde taget en ny vending, da Ly-
beck 1523 gik ind pi at hjeelpe Frederik den
forste pi tronen. Dette lofte blev indfriet,
men samtidig satte Lybeck sig fast pi Got-
land, som tilhorte den danske krone. Ved
den folgende fredsslutning 1525 tilbyaede
kongen sig Bornholm fra erkebispen i
Lund, men for at fi Gotland tilbage mitte
Danmark g& ind pi at overlade Bornholm
som len til Lybeck for 50 lr. Desuden
skulle be{olkningen stadig svare skat til
arkebispen.

Ved overdragelsen blev det bestemt, at
kun de nodvendigste udbedringer af det
starkt odelagte Hammershus mitte fore-
tages. De byggearbejder, som allerede iret
efter blev sat i gang, gik dog langt ud over
de indgiede aftaler. Ikke alene det indre af
borgen blev udbygget, men ogsi ringmu-
ren blev forbedret og forsynet med kanon-
tirne. Til dette arbejde blev sens bonder
wangsudskrevet. Den {orste hovedsmand,
Berent Knop, lod opfore et teglverk inden-

Fig.16.To kandet af rhinlandsk stentoi fundet i  onletIV,

VnSste lase, hoide 25 cm og 28 cm.

for slottets mure, og som tidligere nevnt
fremgir det af jordebogerne, at de fleste
girde mitte levere Limensgade-sten til
bygningssten og til kalkf remstilling. Ogsi
brandsel til tegl- og kalkfremstillingen
skulle bonderne skaffe. Hvor stort et ind-
hug dette har gjort i de nordbornholmske
skove laeses rydeligt af en ca. 150 ir senere
synsforretning over Hammershus og dets
omgivelserr0. Slottas skove findes beskre-
vet som punkt B: ,Et stk. Skov mellem
Slottet og Sandvig ganske ode, borte og
ruineret. Nok befandtes der 29 Trae
Stomper, som vare Toppen afhuggede og
kunne ei agtes for nogen Skov. Et stk. Skov
i Koedammen; der er ei uden 5 eller 6
Treer, dog ei nogen som nyelig afhug-
gen.u

Der er al mulig grund til at s€tte det nu
afdakkede kalkbranderi i lorbindelse med
disse omfattende byggeaktiviteter og de
dode murrester fir pi denne mide liv.
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F4. 17. Stik fru 1784, som oiset med hoilke ptimitive nidler btydningen al kolksten fotegik.

Hvor lange byggeriet stod p6, og der-
med hvor lange ovnen har varet i brug, er
ikke helt klart. Da de menige bonder igen i
et kongebrev fra Frederik den anden 1583r I

bliver pllagt at deltage i byggearbeider p&
Hammershus, oplyses det. at der nu ikke
lengere findes noget teglvark pe slottet.
Senere, i 1605, fremglr det, at kalk til
murearbejdet indfores fta Simris-
hamnr2. . . ,efterat den borringholmske
Kalk ilJ<e er dygtig dertil, . . .<

Men hermed er den bornholmske kalk-
brandings historie ikke slut.

Frederik Thaarup oplyser 181013. at en
vis major Schorr 1765 fir privilegium pl
kalk- og cementfremstilling. Han har imid-
lertid store afsetningsvanskeligheder, og
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foretagendet mA snart efter standse.
Desuden berettes om resterne af €n ovn

ved Limensgade, og det hedder: uSkulle
hiin ovn ikke skrive sig fra den tid, (ty-
beckerperioden) og Limensgadens Naven
soge sin oprindelse i derfra hentede Liim-
ste€n og ovnen brandt Liim?<

Rawert og Garlieb fortaller fra deres
rejse til oen \877ra , at der stadig i Ronne
findes en mand, som brander kalk. og
fremgangsmiden er ret noje beskrevet:

>I en iben grube legger han Cement-
steen lagvis med bornholmske kul. Ilden
forstarkes lidt efter lidt; thi ellers sam-
mensintrer Cementstenen til en kompakt
masse hvorved kulsyren, som bekiendt
ikke frigores.
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Fis. 18. Fdrurl ' t r  tegni ng ol Hannershus dateret 1736. For|| ,entl is den eldste albi ldnins, hror f lere af bvgningerne

t a S. H e r ens by gninssti enestes atktu

\:1^'<j,,\: ^<
;i*5: \-{

Til 40 tonder Steen bruges 32 tsnder
Kul .

Nir kalken er tilstrakkeligen brandt og
afkjolet, renses den fra asken og kulslagge
og er da fardig til salg.

Efter at vare brandt mi den ikke ligge
for laenge da den ellers hardes, og bliver
stenagtrS.

Braendt ligner den almindelig kalk..

Og stadig den dag i dag kores kalk til slot-
tets mure. Dog ikke brendt a{ bornholm-
ske ristoffer - ej heller pi samme mide.
Den byggeaktivitet, som nu {oregar Pa den
forblaste klippeknude, er ingen magtde-
monstration men et {orsog pi at bevare
resterne af det bygningsverk, som pi 6n
gang vidner om storhed og velmagt og
samtidig er et monument over et lille sam-
funds undertrykkelse.

l .
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