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I middelalderen 
sejlede man gerne langs 
med kysterne, hvor man 

kunne orientere sig ved mar-
kante punkter i landskabet og 
lægge til, hvis det blev uvejr. 

Bornholm var sådan et 
pejlemærke. 

TRANSPORT
Hvis man 

skulle sejle over 
det åbne hav, ankrede 

man gerne op et sikkert 
sted og ventede til vinden 

kom fra den passende retning. 
På den måde kunne man 

komme til at ligge i læ 
af Bornholm i flere 

dage.

TRANSPORT

Ved de bornholm-
ske kyster kunne man 

møde skibe mange forskellige 
steder fra. De havde måske ikke 

alle sammen et ærinde på øen, men 
kom alligevel her forbi, da de brugte 
øen som en slags ”tankstation”.Her 

kunne man gå i land og købe ny 
proviant til besætningen – eller 

fylde skibets ferskvandsre-
server op.

TRANSPORT

Der findes mange 
beretninger om skibsforlis 

ved Bornholm. Det skyldes nok 
både det vanskelige farvand og 

de mange skibe, der søgte læ her i 
uvejr. Bornholmerne hjalp ofte med 

at bjærge godset fra forliste skibe 
– og nogle gange beholdt de det 

selv i stedet for at give det 
tilbage til ejeren. 

FARER

Bornholm var særligt 
udsat for angreb. Hvis den 

danske konge eller ærkebispen 
i Lund (i middelalderen herren over 

Bornholm), kom i konflikt med andre 
magthavere i Østersøområdet, kunne det 
nemt gå ud over Bornholm. Bornholm lå 

nemlig lige ved nogle vigtige sejlruter, og al-
ligevel tog det lidt ekstra tid at hente hjælp 

fra Danmark, hvis man blev angrebet. 
Derfor var Bornholm ofte første mål 
for plyndringer og brandskatninger, 

hvis en fjende ville skade 
Danmark. 

FARER

Øer har ofte begrænsede 
ressourcer. Sådan var det 

også på Bornholm. F.eks. skulle 
man importere salt til at salte de 
mange sild. Også byggetømmer 
og korn kunne man nogle gange 

komme til at mangle på 
Bornholm. 

RESSOURCER

OPGAVE
Hvordan var det at bo på en ø i middelalderen?

 



RESSOURCER

TRANSPORT

TR
ANSPORT

FARER

FARER

RESSOURCER

OPGAVE
Hvad betyder det at leve på en ø – i dag? 

 

Diskuter spørgsmålene for jeres emne to og to. 
Måske ved I allerede noget om det selv, ellers kan 
I undersøge emnerne på nettet. Bliv enige om en 
konklusion i jeres gruppe: På hvilke punkter er det 
anderledes end i middelalderen? Er der ting som ikke 
har ændret sig? Skriv de vigtigste stikord ind i bobler-
ne. Præsenter jeres resultater for resten af klassen. 

TRANSPORT: 

Hvordan kan man komme til og 
fra Bornholm? 

Hvad koster det? 

Hvad koster det sammenlignet 
med en tilsvarende rejse på 
landjorden? (Luftlinje er der 
ca. 150 km mellem København 
og Rønne. Lige så langt som fra 
Odense til København.) 

Du kan bruge Færgens eller 
Bornholmslinjens hjemmesider 
til at finde aktuelle billetpriser 
for rejser Bornholm. For at finde 
priser på andre rejser kan du 
f.eks. bruge rejsenplanen.dk og 
for at finde ud af afstande kan 
du bruge maps.google.dk. 

RESSOURCER: 

Kan du komme i tanke om ting, som ikke produce-
res på Bornholm i dag? Hvor får vi dem fra? (F.eks. 
strøm, computerteknik, frugt, etc.)

Kan du komme i tanke om ting, som findes kun eller 
specielt meget på Bornholm? Er der noget, som 
Bornholm eksporterer til andre steder? Hvornår er 
noget virkelig ”bornholmsk”?

Læs f.eks. om granit på zurface.dk, røgede fisk på 
smagbornholm.dk, kiks på rugkiks.dk, glas på bal-
ticseaglass.com, øl på svanekebryghus.dk, mel på 
bornholms-valsemoelle.dk eller bolcher på svaneke-
bolcher.dk. 

Find ud af hvilke uddannelser man kan tage på Born-
holm i dag. Har du eksempler på uddannelser man 
ikke kan tage på Bornholm? 

Kig f.eks. på flyttilbornholm.dk/uddannelse/videre-
gaaende-uddannelser eller campusbornholm.dk/
erhvervsuddannelser-oversigt. 

FARER 

Er Bornholm stadig særligt 
udsat for angreb? Hvorfor/
hvorfor ikke? Kan du komme 
i tanker om en situation i 
nyere tid, hvor Bornholm var 
særligt udsat? 

Prøv at søge på nettet efter 
f.eks. bombardementet af 
Rønne og Nexø i 1945 (f.eks. 
wikipedia) eller russiske 
bombeflys øvelser i Øster-
søen ved Bornholm under 
folkemødet i 2014 og 2017 
(f.eks. dr.dk/nyheder/ind-
land/rusland-oevede-luftan-
greb-mod-bornholm).

Hvordan har forholdene omkring Born-
holm ændret sig siden middelalderen? 
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Skånemarkedet

I middelalderen var Bornholm en del af det 
store sildemarked i Østersøen. Sildemar-
kedet startede oprindeligt i Skanör og Fal-
sterbo ved den skånske kyst, men spredtes 
efterhånden til flere steder, f.eks. Dragør på 
Amager, Malmö, Ystad, Simrishamn i Skåne, 
og Bornholm. Sildemarkedet blev afholdt 
hvert efterår. Mange fiskere kom langvejs 
fra for at fiske sild. Handelsfolk medbragte 
det salt, der var nødvendigt til nedsaltnin-
gen af fiskene, og fragtede de konserverede 
sild ned til Europa. Der var stor forskel 
mellem sildemarkedets deltagere. Nogle 
var simple fiskebønder, der ville fiske til 
eget behov og måske sælge lidt. Andre var 
storkøbmænd og havde måske også andre 
handelsvarer med, f.eks. stof, voks, kul, 
tjære, korn eller byggetømmer. 

Handelslivet på Bornholm

På Bornholm har sildemarkedet nok været 
lidt mindre end i Skåne. Sildene i havet om-
kring Bornholm voksede heller ikke helt så 
store som i Øresund og blev derfor regnet 
som af lidt ringere kvalitet. Alligevel var der 
rigtig mange, der rejste hertil for at deltage 
i fiskeriet. 

Nogle af købmændene blev på Bornholm i 
længere tid og organiserede handel mellem 
Bornholm og købstæderne ved Østersøens 
sydkyst. Købmænd fra byen Greifswald 
havde et gildehus – en slags forsamlingshus 
– og et kapel i Rønne, mens købmænd fra 
byen Kolberg (Kołobrzeg, i dag i Polen) hav-
de det samme i Nexø. Der kom også mange 
fiskere fra det preussiske område (den 
tyske Ordens stat, som ligger i det nuvæ-

rende Polen og Baltikum). De fiskede bl.a. 
sild til forsyning af landets mange gejstlige 
og soldater. 

Flere tyske købmænd havde ejendom på 
Bornholm, som ved deres død blev testa-
menteret til deres arvinger. Ejendommen 
kan både have været fiskegrej eller varer, 
f.eks. salt, som de havde efterladt til deres 
næste besøg, men også byggegrunde eller 
huse, som de havde erhvervet i de små 
bornholmske købstæder. 

INTRODUKTION
Handelslivet på Bornholm i middelalderen
 

Middelalderlige kilder

På de følgende sider finder I fire ca-
ses fra middelalderen om folk, som er 
flyttet til Bornholm. Hvert case har en 
kilde – en tekst fra middelalderen. 

Kilder fra middelalderen er normalt 
skrevet på pergament eller papir.  
Det kunne være løse ark, f.eks. breve, 
eller bøger, f.eks. regnskabsbøger. 

Når man arbejder med kilder skal 
man altid gøre sig klart, hvem der var 
afsenderen og hvad vedkommendes 
hensigter var med at skrive teksten, 
for det kan påvirke indholdet. Er der 
ting, som afsenderen har overdrevet 
eller fortiet? Er der ting som helt 
naturligt ikke kan fremgå af denne 
type tekst? (F.eks. en regnskabsbog 
fortæller sjældent om politik.) Hvem 
skulle læse teksten? 



CASE 1
Herman Seteler – en sæsonfisker 

Den tyske Orden i Preussen havde to 
såkaldte storskaffere, høje embedsmænd 
som var en slags indkøbere, - og dermed 
ansvarlige for at skaffe forsyninger til orde-
nens mange riddere og gejstlige. Storskaf-
ferne samarbejdede med købmænd eller 
hyrede tjenestefolk til at skaffe varer. Nogle 
af disse ”tjenestefolk” var faktisk selv drifti-
ge købmænd ved siden af. 

Tilfældigvis kender vi navnet på storskaffe-
rens tjener i Årsdale på Bornholm. Han hed 
Herman Seteler, - andre gange stavet Zetler 
eller Zeteler – man tog det ikke så nøje med 
stavning i middelalderen. Herman kom fra 
Danzig. Hver sommer kom han til Bornholm 
for at styre storskafferens fiskeri, handle 
med forretningspartnerne, og sikkert også 
for selv at fiske. Sammen med storskafferen 
ejede han to sejlskibe. 

Da Herman forlod Bornholm i 1409 efterlod 
han følgende ting på øen: 

»  Storskafferens opgørelser:  
 
Disse efterfølgende ting har Vi og Her-
man Zeteler på Bornholm i Årsdale, de 
tilhører os begge i fællesskab og blev 
efterladt der i 1409:  
 
For det første 11 læster1 og 7 tønder 
salt, 45 læster tomme tønder, 12 
læster vidjetønder2, 100 bundter garn, 
dertil hør og hørreb. Og 32 stenreb3. 
Og så har vi en bod og et skur.  
 
Og på vores gård 20 brædder. Og 2 hø-
tyve. Og 2 hamre. Og 1 spade, kurve 
og trug, som man behøver dertil. Og 
1 sejl, 2 ankre. Og 2 master. Og en rå4. 
Og 1 kedel. Og 2 gryder. Og 2 økser. Og 
1 vognstang. Og 4 steyn leyter5.  
 
 

 
Og så har vi to skuder6 med alt tilbe-
hør. Og 1 jernstang og andet tilbehør. 

Når man læser listen, kan der ikke være 
tvivl om at Herman Seteler har været ret 
godt installeret på Bornholm. Et andet sted 
får vi at vide, at han endda havde sin kone 
og sin søn med sig på Bornholm. 

Vi kender også nogle af hans forretnings-
partnere på Bornholm. En af dem, Peter 
Paulsen, må efter navnet at dømme have 
været dansker, en anden var præst. Da sæ-
sonen 1410 var afsluttet, skyldte de begge 
to stadig penge til Herman. De gik sikkert 
ud fra at han ville vende tilbage næste år, 
så de kunne betale ham… 

Diskussion: 

Pendlere i dag: 

Kender du nogen, som pendler og bor to forskellige steder på skift? Hvorfor 
pendler folk i dag? 

Diskuter spørgsmålene to og to. Saml jeres resultater i klassen. 

Hjemmeopgave: 

Kender du nogen, som pendler mellem f.eks. din by og et andet sted, så 
interview ham eller hende. Hvorfor pendler de? Hvor ofte kommer de hjem? 
Hvordan er det at leve sit liv på to steder på samme tid?  

Opgaver til kilden:

Læs teksten og kilden grundigt og svar på spørgsmålene: 
1.  Beskriv kort med dine egne ord hvad kilden handler om. 2.  Hvad tror du, alle tingene på listen blev brugt til? 

3.  Hvorfor var det vigtigt at skrive en liste over tingene? 

Foto: Leo Seidl

Foto: Ukranenland

1 - Middelalderlig vægtenhed, svarer til ca. 1668 liter. 

2 - Tønder, som har tøndebånd af pil. 

3 - Måske reb med vægte til nedsynkning af net?

4 -  En vandret drejelig stang der sidder på tværs af en skibsmast og 
holder et råsejls ene kant. 

5 -  Det er uklart hvad steyn leyter er, men sandsynligvis er det en bæ-
rebør, altså et redskab, man kan bære tunge ting, f.eks. sten på. 

6 - Mindre sejlskibe.



CASE 2
Unge mænd på eventyr 

I 1410 skete der noget omvæltende i  
Preussen. I slaget ved Grunwald oplevede 
den Tyske Orden et dramatisk nederlag 
mod sine modstandere Polen og Litauen. 
Nederlaget var katastrofalt med mange 
døde. Stort set hele den Tyske Ordens 
ledelse faldt i slaget. I de efterfølgende 
fredsforhandlinger blev det besluttet at 
den Tyske Orden skulle betale en stor sum 
penge som godtgørelse. 

Alt dette har sikkert chokeret befolkningen. 
Måske forudså de at regningen som så ofte 
ville blive afleveret hos indbyggerne. Måske 
var de med Ordenens nederlag pludselig 
blevet ”arbejdsløse”. 

I hvert fald hører vi i de efterfølgende år 
flere gange om unge mænd, der stak af fra 
Preussen og tog til Bornholm. De lod sig 
hyre som besætningsmedlemmer i fisker-
både med målet Bornholm. Men når de 
var kommet i land på øen, stak de af– vel 

at mærke efter at have fået deres hyre 
udbetalt... 

I Preussen vakte det stor forargelse. Derfor 
bestemte preusserne en voldsom straf, hvis 
man fik fat i de bortløbne: 

Beslutning fra en forsamling af de preussi-
ske byer, 24. marts 1412: 

»  Og så er byerne sammen med vores 
herre, Højmesteren, blevet enige om 
de karle, der lader sig hyre på sku-
derne på Bornholm eller i Skåne, hvis 
nogen af dem stikker af fra skipperen 
med deres løn:  
Hvis lønnen er under en halv mark, 
skal den karl, som har gjort det, 
piskes.  
Hvis lønnen er over en halv mark, skal 
han halshugges, hvis skipperen og to 
eller tre af hans besætningsmedlem-
mer kan bevidne det.

Vi må håbe på at man ikke fik fat på de 
stakkels unge mænd, som satsede på en 
bedre fremtid uden for Preussen. 

Valgte de at slå sig ned på Bornholm? Eller 
brugte de bare Bornholm som ”spring-
bræt”, hvor de kunne komme med på et 
skib, som førte dem endnu længere bort? 
Vi ved det ikke. Men måske har nogle af 
dem været heldige at få hyre som stald-
karle eller fiskerdrenge på Bornholm og er 
blevet her for altid… 

Diskussion: 

Flygtninge i dag: 

Kender du områder, hvor mennesker flygter fra i dag? Hvorfor flygter de? 
Hvor vil de hen? Og hvad håber de at opnå det nye sted? 

Du kan finde information f.eks. på flygtningebørn.dk, flygtning.dk,  
refugees.dk eller dr.dk. 

Diskuter spørgsmålene to og to. Saml jeres resultater i klassen.

Hjemmeopgave: 

Kender du en flygtning, så interview ham eller hende. Hvorfor kom de hertil? 
Hvad var deres håb og drømme? Hvorfor ville de væk hjemmefra? 

Opgaver til kilden:

Læs teksten og kilden grundigt og svar på spørgsmålene: 
1.  Beskriv kort med dine egne ord hvad kilden handler om. 2.  Hvilke straffe kunne man få for at løbe væk fra sin skipper? 3.  Hvad var afgørende for, hvil-ken straf man fik? 

4.  Der var en forudsætning for at straffen kunne være halshug-ning. Hvilken?

Fotos: Semko Balcerski



CASE 3
Jørgen Warborg – en uheldig kvindehelt
 

Da Bornholm i 1525-1575 var pantsat til 
den tyske købstad Lübeck, var der mange 
klager over den lübeckske foged, Bernt 
Knop. Han skal have ført et hårdt regimente 
på øen. Det gik også ud over købmænd fra 
andre tyske byer, da Lübeckerne gerne ville 
have så meget af Bornholm for sig selv, som 
overhovedet muligt. 

En af dem, der kom i konflikt med Bernt 
Knop, er Jørgen Warborg fra Stralsund. 
Jørgen var sandsynligvis skipper eller køb-
mand, og han havde i længere tid ejet en 
gård i Nexø. Der var så sket det, at han var 
blevet glad for en anden mands kone. Bernt 
Knop skriver at han havde ”stjålet og belig-
get” Per Andersens kone. Mon ikke konen 
også selv syntes godt om Jørgen? 

Det gjorde Per Andersen i hvert fald ikke. 
Han gik fra sin kone. Så giftede Jørgen 
Warborg sig med hende, mod Bernt Knops 
forbud. De blev sammen og fik flere børn. 
Det var uhørte sager den gang. Men refor-
mationen i 1536 havde måske medvirket 
til at man ikke umiddelbart vidste, hvor-
dan man skulle håndtere situationen. Lige 
umiddelbart var der ikke nogen, der gjorde 
noget ved det, men alle i Nexø vidste, hvad 

der var sket. Da superintendenten (den nye 
biskop efter reformationen) besøgte Born-
holm, blev sagen så taget op. Bernt Knop 
angav i 1544, at han på superintendentens 
befaling havde fordrevet Jørgen Warborg 
samt kone og børn fra Bornholm. De måtte 
kun tage det med, som de havde på sig, og 
al deres ejendom tilfaldt herskabet, dvs. 
Lübeckerne. Jørgen vendte senere tilbage 
for at gøre krav på sin gård, for sine børns 
skyld. Han fik noget af sin ejendom tilbage, 
dog ikke det hele. 

Bernt Knop beretter i et brev til sine over-
ordnede i Lybæk i 1544:  

»  […] Jeg har modtaget Jeres brev 
og klageskrivelsen fra de herrer i 
Stralsund. Som de skriver, skulle jeg 
på ulovlig og uretmæssig vis have 
taget hele arven og godset fra en som 
hedder Jørgen Warborg. Men sådan 
var det ikke i virkeligheden. 

For det var faktisk sådan at denne Jørgen 
Warborg har stjålet og beligget hustruen 
til en som hedder Per Andersen. Derfor 

havde denne Per Andersen forladt sin 
hustru, og Jørgen havde så, mod vores 
forbud, giftet sig med hende. Så var de 
sammen i et stykke tid og fik børn sam-
men, og det ved alle folk i Nexø og på 
hele Bornholm. Så kom superintendenten 
fra Skåne til Bornholm for at tage sig af 
sådanne og andre sager, der har med reli-
gion osv. at gøre. 

Så kom Per Andersen og hans venner til 
superintendenten og klagede på det skar-
peste over Jørgen og konen. Efter tiltale og 
andet udviste superintendenten Jørgen og 
konen samt deres børn fra landet, ved stor 
nåde og forbøn. De måtte ikke tage mere 
med sig end hvad de gik og stod i. 

Og alt hvad de ellers havde af arv og 
besiddelser på landet skulle komme i her-
skabets [dvs. Lübeckernes] hænder. 

Da superintendenten igen rejste fra lan-
det, fik jeg ordre på at Jørgen med kone 
og børn skulle forlade landet den første 
i næste måned, så Per Andersen og hans 
venner ikke længere skulle forarges over 
dem. På forbøn af en række fromme folk 
gav jeg Jørgen en del af hans ejendele 

Foto: Sukey Brown



CASE 3 FORTSAT

Diskussion: 

Kærester i dag: 

Kender du nogen, som er flyttet derhen hvor hans/hendes kæreste bor? Er 
der tilfælde i dag, hvor folk bliver fordrevet eller tvunget til at flytte fordi de 
lever i et parforhold, som deres land ikke accepterer? 

Diskuter spørgsmålene to og to. Saml jeres resultater i klassen.

Hjemmeopgave: 

Kender du nogen, som er flyttet for kærlighedens skyld? Interview ham eller 
hende: Hvordan var det at flytte? Hvor mødte de deres kæreste? Hvor valgte 
parret at bosætte sig og hvorfor? 

tilbage, hvilket borgmesteren og rådet i 
Nexø godt er klare over. Og hvad jeg ellers 
havde modtaget på slottet af de besiddel-
ser, det har jeg aflagt regnskab på over for 
mine herrer, selv om jeg ikke skyldte noget 
af det til ham og hans kone, eftersom de 
havde opført sig som sådanne folk plejer 
at gøre, så alle folk i Nexø takkede Gud for 
at de kom væk herfra. 

Sidste år kom Jørgen så igen til Bornholm 
og bedte mine herrer, Nikolaus Bardewik 
og Ewert Stortelberg [borgmestre i Lü-
beck] med store bønner om en arv som 
Jørgen havde købt og som siden ikke var 
blevet solgt videre. Mine herrer gav ham 
den tilbage for sine stakkels børns skyld, 

[nemlig] gården ved kirkegården som 
Jørgen havde købt med alle tilliggende 
grunde osv. som fra gamle dage har hørt 
dertil, som jeg heller ikke siden dengang 
havde bekymret mig om. 

Men der er [også] flere agre og brakmar-
ker, som Jørgen havde fået fra en anden 
have i Nexø, som lå ved Hans Wilmersens 
gård. Og i denne have boede nu en som 
blev kaldt Anders Hallandsfarer, og hans 
kone. Konen havde tjent mig trofast i 
mange år og da Jørgens besiddelser blev 
frakendt ham, bedte Anders Hallandsfa-
rers kone mig mange gange om at jeg skul-
le købe den ager og eng, som oprindeligt 
hørte til hendes arv, og som Jørgen havde 

fået – indtil de selv havde fået rettet op 
på økonomien, så ville de igen købe det 
af mig for at det skulle komme tilbage til 
rette arv. 

Denne sum har jeg lagt ud for ageren og 
brakmarken, og aflagt regnskab for mine 
herrer over de 34 mark, og det kan jeg 
bevise med mine herrers register fra året 
1540, samt at ageren og brakmarken som 
jeg har brugt mine penge på, retteligt til-
hører Anders Hallandsfarers arv og ikke til 
den arv ved kirkegården, som børnene [til 
Jørgen Warborg] har fået tilbage. 

Opgaver til kilden:

Læs teksten og kilden grundigt og svar på spørgsmålene: 
1.  Beskriv kort med dine egne ord hvad kilden handler om. 2.  Hvorfor mener Bernt Knop at han var i sin gode ret til at fordrive Jørgen Warborg? 

3.  Hvad skete med Jørgen War-borgs ejendom efter at han var blevet tvunget til at forlade Born-holm? 
4.  Hvem gav Jørgen Warborg sin gård tilbage? 
5.  Hvorfor kunne Jørgen Warborg ikke få hele sin ejendom tilbage? 

Foto: Semko Balcerski



CASE 4
Peter Kofoed – en mand, der blev bornholmer 

Efternavnet Kofoed er i dag næsten indbe-
grebet af et bornholmsk efternavn. Er du 
en rigtig bornholmer, har du sandsynligvis 
også en Kofoed i familien. Men nogle me-
ner at slægten Kofoed oprindeligt er ind-
vandret fra Tyskland, f.eks. fra Lübeck eller 
Wismar. Den første Kofoed, der slog sig ned 
på Bornholm var måske ”Peter Kovot van 
Bornholm”. Han var skipper mellem Born-
holm og Lübeck i 1492. I sin båd fragtede 
han varer for lübeckske købmænd, f.eks. 
smør, sild og kød. Han sejlede altså frem 
og tilbage mellem Bornholm og Lübeck og 
havde sikkert gode kontakter begge steder. 

Men da Lübeckerne i 1510 angreb Born-
holm, plyndrede og brandskattede øen og 
tog gisler, da optræder også en mand ved 
navn Peter Kovoth. Det kan enten være den 
samme Peter som i 1492, eller f.eks. hans 
søn. Men nu står han helt klart på Bornhol-
mernes side. 

Aftale mellem Bornholmerne og Lübecks 
høvedsmænd fra 16. juli 1510: 

»  Vi, her Peter Laurentzen, her Nik-
las Hintzkesen og her Johan Kopke, 
præster, Peter Kovoth, Olof Atersen, 
landsdommer, fuldmægtig af landet 
Bornholm, har for os og vores efter-
kommere forhandlet med […] de her-
rer og fuldmægtige Bernd Bomhauer 
og Hermann Falke, og høvedsmand 
Klaus Hermelin, på grund af […følgen-
de…]:  
 
Anno 1510 på Jomfru Margrethes 
aften [dvs. den 12. juli 1510] har de 
ærværdige Lübeckere og deres for-
bundsfæller med Guds hjælp indtaget 
landet Bornholm, så de kunne have 
ødelagt det med mord og brand. 
Således skete det at de ovennævn-
te fuldmægtige af landet Bornholm 

ydmygt har bedt de ærværdige fra 
Lübeck og deres forbundsfæller om 
at stoppe mord og brand. For dette 
ville de give en stor brandskat, en sum 
på 4.000 gylden, dvs. 8.000 lod sølv 
[…]. Det er således at de har betalt 
krigskarlenes andel på 2.000 gylden (i 
sølv, 2 lod for en gylden). Derudover 
har de betalt 1.000 lod sølv og 100 
gylden i guld til Lübeckerne og deres 
forbundsfæller. Dvs. at de stadig skyl-
der de ærværdige Lübeckere og deres 
forbundsfæller 1.410 gylden, som de 
har lovet frivilligt at betale i Lübeck 
inden for 6 uger til det ærværdige råd 
og dets forbundsfæller. Som gidsler 
for dette indsættes Peter Kovoth, Per 
Lauwertzen og Jons Skåning, for at 
betale for dem alle sammen og deres 
efterkommere. […]

Nu var Peter Kovoth (eller Kofoed, som vi 
skriver navnet i dag) altså en af dem, som 
på Bornholmernes side forhandlede med 
Lübeckerne, og han var endda også en af 
dem, som blev taget med til Lübeck som 
gidsel for at sikre at resten af brandskatten 
også blev betalt. 

I 1522 er Peter Kofoed tilbage på Born-
holm, og da er han blevet borgmester i 
Rønne. Måske var det ham, som havde be-
talt en stor del af brandskatten, og måske 
var det derfor han var blevet borgmester?

Diskussion: 

Tilflyttere i dag: 

Hvorfor bor du hvor du bor? Er du glad for stedet du bor? Har du tænkt dig 
at blive her for altid? Hvorfor / Hvorfor ikke? 

Kender du folk, som ikke stammer fra din by/dit område, men som i dag har 
fået en vigtig rolle i det samfund du lever i? 

Diskuter spørgsmålene to og to. Saml jeres resultater i klassen. 

Hjemmeopgave: 

Kender du en tilflytter, som har boet i dit område længe, så interview ham 
eller hende. Hvordan var det at komme dertil første gang? Hvorfor blev han/
hun glad for stedet? Føler han/hun sig som ”bornholmer”/ ”fynbo”/ ”sjæl-
lænder”/ ”jyde”? Hvorfor/hvorfor ikke? Har han/hun tænkt sig at blive her 
for altid?  

Opgaver til kilden:

Læs teksten og kilden grundigt og svar på spørgsmålene: 
1.  Beskriv kort med dine egne ord hvad kilden handler om. 2.  Hvor mange penge fik  Lübeckerne i brandskat? 3.  Hvad var Peter Kovoths rolle i forliget mellem Lübeckerne og bornholmerne? 

4.  Hvordan vil du beskrive Peter Kovoths udvikling fra starten som skipper til udnævnelsen som borgmester? 

Foto: Semko Balcerski



CASE 5
Lidt fakta om migration til og fra Bornholm i dag 

Hvor mange udlændinge bor på 
Bornholm i dag? 

Her i starten af 2018 bor der 2.359 indvan-
drere på Bornholm. Mens den danske be-
folkning på Bornholm igennem de seneste 
10 år er faldet med over 4.000 personer, 
er antallet af indvandrere steget med over 
900 personer siden 2008. 

Indvandrerne på Bornholm  
kommer fra følgende lande: 

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Argentina, 
Armenien, Australien, Belgien, Bhutan, Bo-
livia, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Bulga-

rien, Cambodja, Canada, Chile, Colombia, 
Congo, Cuba, Egypten, Eritrea, Estland, 
Etiopien, Filippinerne, Finland, Frankrig, 
Gambia, Georgien, Ghana, Grækenland, 
Hviderusland, Indien, Indonesien, Irak, Iran, 
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordan, 
Jugoslavien, Kenya, Kina, Kosovo, Kroatien, 
Kuwait, Letland, Libanon, Litauen, Lu-
xembourg, Makedonien, Malaysia, Malta, 
Marokko, Mexico, Moldova, Mozambique, 
Myanmar, Nederlandene, Nepal, New Zea-
land, Nigeria, Nordkorea, Norge, Pakistan, 
Peru, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, 
Schweiz, Senegal, Serbien, Singapore, Slo-
vakiet, Slovenien, Sovjetunionen, Spanien, 
Sri Lanka, Storbritannien, Sudan, Sverige, 
Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Taiwan, Tan-

zania, Thailand, Tjekkiet, Tjekkoslovakiet, 
Trinidad og Tobago, Tyrkiet, Tyskland, 
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, USA, 
Usbekistan, Vietnam, Zimbabwe, Østrig. 

Fra de fleste af landene bor der under 10, 
oftest kun 1-2 personer på Bornholm. 

Flytning til og fra Bornholm

Inden for Danmarks egne grænser var 
antallet af tilflyttere til Bornholm igennem 
de seneste 10 år altid lavere end antallet af 
fraflyttere. Men i 2016 ser kurven ud til at 
være vendt: 

Diskussion: 

Bornholm i dag

Skal der komme flere indvandrere til Bornholm for at rette op på befolkningsnedgangen? 

Skal der komme flere folk fra resten af Danmark? Hvad synes du? 

Skal vi på Bornholm gøre noget for at tiltrække tilflyttere? Hvis ja, hvad? Hvis nej, hvorfor ikke? 

Hvorfor tror du at folk flytter væk fra ”udkantsdanmark”? Tror du den udvikling fortsætter? Hvorfor/ hvorfor ikke? 

Hvad vil folk i de store byer i dag? 

Ville du kunne finde på at flytte til ”udkantsdanmark”, når du bliver voksen? Hvorfor / Hvorfor ikke?

Diskuter spørgsmålene i klassen.

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tilflyttere til Bornholm 1299 1268 1132 947 999 939 866 954 1046 1150 1278 1279

Fraflyttere fra Bornholm 1322 1369 1289 1196 1135 1181 1238 1318 1273 1229 1255 1186

Resultat -23 -101 -157 -249 -136 -242 -372 -364 -227 -79 +23 +93

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Befolkningstal i årets første kvartal 42.817 42.563 42.154 41.802 41.303 40.715 40.215 39.828 39.756 39.695 39.632 

I alt bor der i dag (2018) 39.632 mennesker på Bornholm. Bornholms samlede befolkningstal er fortsat faldende: 

Column, stacked column, and area charts compare 
data from multiple categories. For example, you can 
compare the annual sales of three products. The x-axis 
shows years and the y-axis shows quantities.

Comparison of Units Sold by Year

DESCRIPTION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tillyttere til 
Bornholm

1299 1268 1132 947 999 939 866 954 1046 1150 1278 1279

Fraflyttere fra 
Bornholm

1322 1369 1289 1196 1135 1181 1238 1318 1273 1229 1255 1186

Difference -23 -101 -157 -249 -136 -242 -372 -364 -227 -79 23 93

Befolkningstal 
årets første kvartal

- - 42817 42563 42154 41802 41303 40715 40215 39828 39756 39695
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