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J. A. Jørgensens „Bornholms Historie“, der oprindelig udsendtes 
i to bind 1900-1901, var den første samlede beskrivelse af øens 
historie, en bedrift der ikke senere har kunnet gentages. Samtidig 
er den forfatterens hovedværk. Det er her lykkedes ham i et klart 
og fl ydende sprog at skabe en enestående, folkelig fremstilling. 
I Palle Bruus Jensens genfortælling føres vore dages læser ube-
sværet gennem øens brogede fortid. Skønt senere generationers 
forskning på særlige områder har distanceret sig fra Jørgensens 
fremstilling, står denne stadigvæk som en milepæl i den born-
holmske historielitteratur. Der venter læseren mange gode ople-
velser i selskab med J. A. Jørgensen!

Ebbe Gert Rasmussen - dr. phil

JOHAN ANDREAS JØRGENSEN (1840-1908) kom fra Sønderjyl-
land, men tilbragte det meste af sit liv på Bornholm. Han var lærer og 
kirkesanger i Ibsker, men hans arkæologiske og historiske viden gjorde, 
at han gennemførte selvstændige udgravninger for Nationalmuseet. 
Gennem en årrække samarbejdede han med amtmand Vedel i undersø-
gelser af øens forhistorie ligesom han indsamlede og formidlede viden 
om Bornholms historie. J.A. Jørgensen var en af hovedkræfterne bag 
oprettelsen af Bornholms Museum (1894), hvis første leder han blev.
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forord

 
Det var med nogen betænkelighed, at jeg sagde ja til en opfordring fra  
William Dams Forlag i Rønne om at genfortælle J.A. Jørgensens oprin-
delige tobindsværk fra 1900 og 1901 om Bornholms historie fra oldtiden 
frem til år 1900.

Der har været to væsentlige faktorer ved genfortællingen af J.A. Jørgen- 
sens bøger. Den første var sproget, som var meget forskelligt fra det 
dansk, vi kender i dag, da han skrev om Bornholms historie i slutningen 
af 1800-tallet. Den anden af de væsentlige faktorer var, at J.A. Jørgensen 
ikke var historiker i ordets akademiske betydning. Han var en begavet, 
historieinteresseret lærer fra Ibsker, som blandt andet endte med at blive 
én af hovedkræfterne bag oprettelsen af Bornholms Museum og blev dets 
leder fra starten i 1894. Én af Jørgensens helt store interesser var arkæo-
logi, og få har som han, i den grad gennemgravet den bornholmske muld 
i jagten på at finde ting og sager, som kunne medvirke til at kaste lys over 
øens fortid.

Det har været en spændende opgave, og jeg kan sagtens stå inde for det 
færdige resultat. Jeg har dog sorteret en anelse i forskellige sproglige be-
greber, som var vigtige for forståelsen for over 100 år siden, men som i 
dag vil blive betragtet som overflødige selvfølgeligheder.

J.A. Jørgensen var i ordets bedste betydning en folkelig historiefortæller, 
og det har været mit mål at følge denne vigtige og gode tradition op her i 
det nye årtusinde.

Palle Bruus Jensen
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forord 

JOHAN ANDREAS JØRGENSEN (1840-1908) 
var sønderjyde. Efter tabet af Slesvig-Holsten i 1864 
blev han afskediget som skolelærer i Stenbjerg af ty-
skerne. Samme år blev han ansat som lærer og kirke-
sanger i Ibsker. Han varetog disse stillinger indtil sin 
afsked i 1902 for at hellige sig arbejdet som leder af 
Bornholms Museum.

J.A. Jørgensen har især indskrevet sit navn som indsamler og formidler af 
stof til Bornholms historie. Gennem en årrække samarbejdede han med 
amtmand Vedel i undersøgelser af øens forhistorie, ligesom han siden 
1871 gennemførte selvstændige udgravninger for Nationalmuseet. Des-
uden vakte han ved foredrag, avisindlæg og et med tiden omfangsrigt 
forfatterskab interesse for Bornholms fortid. Han var en af hovedkræf-
terne bag oprettelsen af Bornholms Museum (1894), hvis første leder han 
blev.

J.A. Jørgensens BORNHOLMS HISTORIE, der oprindelig udsendtes i 
to bind 1900-1901, var den første samlede beskrivelse af øens historie, en 
bedrift der ikke senere har kunnet gentages. Samtidig er den forfatterens 
hovedværk. Det er her lykkedes ham i et klart og flydende sprog at skabe 
en enestående, folkelig fremstilling. I Palle Bruus Jensens genfortælling 
føres vore dages læser ubesværet gennem øens brogede fortid. Skønt se-
nere generationers forskning  på særlige områder har distanceret sig fra 
Jørgensens fremstilling, står denne stadigvæk som en milepæl i den born-
holmske historielitteratur. 
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Efter en kort præsentation af istiden redegør Jørgensen for nogle af de 
vigtigste arkæologiske fund fra oldtiden. Vi stifter bekendtskab med  
stenalderens jættestuer og enkeltfund. Gennem bautasten, helleristninger 
og mindre fund indføres vi i bronzealderens rigere, men også mere klas-
sedelte samfund. Fra jernalderen fortæller mange rige fund - de talrige 
mønter og de imponerende tilflugtsborge som Gamleborg m. fl. - om  
den voksende rigdom, men også om krigeriske sammenstød. Bornholm 
var takket være sin beliggenhed i Østersøen ved de internationale han-
delsruter nu for alvor blevet en fast bestanddel af den europæiske verdens-
del.

Disse tendenser forstærkedes i historisk tid med sagnhistoriens kraftfulde 
skikkelser, Veset, Blod-Ejgil og andre. De 15 romanske kirker, herunder 
de fire rundkirker, og ruinkomplekserne Lilleborg og Hammershus samt 
de spredte rester af kapeller fortæller både om kristendommens sejrsgang 
efter ca. år 1000 og voldsomme magtkampe mellem konger og bisper. Så-
ledes blev øen fra 1149 delvis og fra begyndelsen af 1300-tallet som helhed 
administreret af ærkesædet i Lund. Som en følge af senere tiders politi- 
ske forviklinger og den store efterspørgsel efter sild kom hansestaden Lü-
beck i besiddelse af øen som brugspant (1525-76). Ikke nok med det. Til 
overflod kom efterhånden svigtende konjunkturer for hovederhvervene 
landbrug og fiskeri og - ikke mindst - en række opslidende krige mel-
lem Danmark og Sverige. I slutningen af Torstenssonkrigen (1643-45) 
erobrede svenskerne øen. Trods Svanekeborgeres heroiske forsvar ved 
Malkværn gik fjenden i land og udøvede i den kommende tid et sandt 
rædselsherredømme. Få år senere indtraf den største bedrift i den born-
holmske historie: Ved Roskildefreden i 1658 blev Bornholm i lighed med 
det øvrige Østdanmark afstået til Sverige. Det nye svenske styre på Ham-
mershus og den påfølgende opstand i december skildres indgående på 
grundlag af samtidige breve og beretninger. Her møder vi  frihedsskik-
kelser som Jens Kofoed, Povl Anker m.fl. Triumfen kulminerede, da en 
delegation af de oprørske bornholmere på Københavns Slot forærede de-
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res ø til den danske konge til evig arv og eje. Den højtidelige overræk-
kelse blev startskuddet til indførelsen af enevælden i Danmark halvandet 
år senere.

I denne periode oplever vi den ældre enevældes stærke trang  til ensartet-
hed og kontrol, men samtidig også frygt for enhver opposition: Ulykkeli-
ge skæbner som landsforræderen Corfitz Ulfeldt og hans hustru Leonora 
Christina henslæbte et par år som straffefanger på Hammershus, rigets 
uhyggelige statsfængsel. Det forfaldne anlæg blev endelig i 1684 afløst 
som fæstning af det nyanlagte Christiansø. Bornholmerne levede fortsat 
i skyggen af den udenrigspolitiske modsætning til Sverige. Under de fort-
satte krige var højdepunkterne mange: I forbindelse med det katastro-
fale, svenske flådeforlis ved Sose under Skånske Krig (1678) optrådte Jens 
Kofoed uheldigt. Senere under Store Nordiske Krig (1700-20) huserede 
Tordenskjold adskillige gange i bornholmsk farvand, ligesom den russi-
ske zar Peter ved en enkelt lejlighed (1716) satte fod på bornholmsk jord. 
I disse år med fortsat økonomisk trange kår var fattigdommen rystende 
på øen. Den var mærkbar overalt.

Med de første årtier af 1700-tallet gik det endelig mod lysere tider. Fre-
deligere forhold og stigende priser på eksportvarerne lagde grunden til 
ny foretagsomhed. Fremgangen i hovederhvervene blev ledsaget af nye 
erhverv som pottemageri, fremstilling af ure („bornholmere“) og sand-
stensbrydning.  I samme retning trak den yngre enevældes mere realisti-
ske økonomiske politik og den spirende trang til landbrugsreformer. Et 
stort skridt fremad var statens første forsøg på en løsning af det vanske-
lige udmarksproblem, den bornholmske parallel til de store landbrugs-
reformer i det øvrige land. I denne positive udvikling blev Englænder-
krigen (1807-14) en ubehagelig oplevelse for øsamfundet. Ganske vist 
kunne dristige eventyrere som Kaspar Henrik Wolfsen og andre med de-
res små kanonbåde vinde store gevinster; men samfundet som helhed led 
under isolation, stigende dyrtid og senest statsbankerot (1813). 
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Først med 1830 érne var krigens virkninger overvundet. Nye frugter kun-
ne efterhånden høstes af fredens arbejde. Med indførelsen af folkestyret 
(1848) blev der skabt et nyt grundlag: den første sandflugtsbekæmpelse 
med skovbeplantning, Hans Rømers genrejsning af Almindingen, den 
endelige løsning på udmarksproblemet og gunstige resultater med bryd-
ning af først kul og siden ler og granit samt vigtige nybrud inden for un-
dervisning lagde fundamentet til det store gennembrud på så at sige alle 
områder: det moderne landbrug med mekaniseret drift, den nye indu-
stri, udviklingen af moderne samfærdselsmidler som daglig dampskibs-
forbindelse med hovedstaden. Alt dette åbnede øen for omverdenen og 
beredte vejen for senere tiders turisme - og jernbanebyggeri - som gjorde 
Bornholm mindre. Det var også en tid med store nybrud indenfor ånds-
kulturen, især den kirkelige med Peter Chr. Tranberg og hans forkyn-
delse, men også højskolebevægelsen. Politiske partier dukkede frem med 
en ødækkende lokal presse. Med oprettelsen af skytte- og gymnastikfor-
eningerne skabtes grundlag for det moderne idræts- og friluftsliv. Vig-
tige videnskabelige undersøgelser - især på det geologiske og arkæologiske 
område - blev påbegyndt kort før år 1900, da hele samfundsudviklingen 
tenderede mod at udviske de mange, traditionelle forskelle mellem Born-
holm og det øvrige land. Det er denne spændende tid, J.A. Jørgensens 
bornholmske slægtled oplevede, og som han så veloplagt afsluttede sin 
fremstilling med. 

Der venter læseren mange gode oplevelser i selskab med J.A. Jørgensen.

Ebbe Gert Rasmussen
dr. phil.   
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IstIden

Bornholm har ikke altid været en ø. Videnskaben har for længst fastslået, 
at øen i tidernes morgen var landfast med Sverige - altså med Den skan-
dinaviske Halvø.

Det forholder sig præcis på samme måde med Østersøen. Havet om-
kring Bornholm har heller ikke altid været et hav. Østersøen var engang 
en enorm indsø - læg mærke til endelsen - søen - der blev forsynet med 
ferskvand fra kontinentet, og det var først i forbindelse med Istiden, at 
der blev skabt forbindelse til verdenshavene gennem de huller i landska-
bet, som senere kom til at hedde Øresund, Storebælt og Lillebælt.

I den periode af klodens historie, der er kendt som Istiden, var Born-
holm dækket af kolossale ismasser, som bedst af alt kan sammenlignes 
med indlandsisen i Grønland. Man kan populært sige, at Bornholm er et 
produkt af global opvarmning, som med andre ord ikke er et fænomen, 
der er opfundet i det 21. århundrede.

I takt med, at denne iskolos smeltede og satte sig i bevægelse, dukkede 
Bornholm bogstavelig talt frem på overfladen - begyndende med toppen 
af Rytterknægten, som stadig er øens højeste punkt. Hele vejen fra Den 
skandinaviske Halvø skubbede de vældige ismasser kæmpemæssige klip-
pestykker og alle former for mineraler foran sig og skabte dybe furer i det 
landskab, der dukkede op. Nogle af disse løsrevne klippeblokke endte på 
Bornholm, hvor de ligger den dag i dag og har fået navne. Rokkestenene 
i Almindingen og på Ibsker Højlyng er eksempler herpå. Når de kom til 
at hedde rokkestenene, skyldtes det alene, at naturens luner fik dem pla-
ceret, så det faktisk kunne lade sig gøre at rokke de mange tusinde tons 
tunge klippeblokke.
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Selv i mange tusinder af år efter istiden var forbi, boede der ikke men-
nesker på øen. Der skulle endnu mere global opvarmning til, før de første 
levende mennesker fandt det attraktivt at slå sig ned på øen i Østersøen. 
Videnskaben er stadig uenig om, hvorvidt de første danskere i virkelighe-
den var bornholmere …
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stenalderen

Det er måske nok ønsketænkning, men der er nogenlunde enighed om, 
at der begyndte at dukke mennesker op forskellige steder i Danmark i 
Stenalderen. Den har man så - for overskueligheden skyld - kaldt hen-
holdsvis „Den yngre“ og „Den ældre“, og der er ikke så lidt, der tyder på, 
at de første mennesker slog sig ned på Bornholm i Den yngre Stenalder - 
altså den, der er tættest på vores tidsregning.

Det er arkæologerne kommet frem til gennem undersøgelser af de sten-
alderredskaber, der gennem årene er dukket op på Bornholm. Det sker i 
øvrigt stadig, at der findes spændende ting i jorden, som fortæller nyt om 
vores fælles fortid. Hvor arkæologerne kommer lidt i tvivl om, hvornår 
de første mennesker kom til Bornholm, er, når der findes redskaber og 
andet, som man med sikkerhed kan fastslå stammer fra den periode, der 
ligger mellem Den ældre og Den yngre Stenalder ... så, hvem ved?

Noget tyder imidlertid på, at der kom mennesker til Bornholm nogen-
lunde samtidig med, at kyststrækningerne hele vejen rundt om Østersø-
en blev beboet. Det ved man med rimelig sikkerhed skete nogle tusinde 
år før vor tidsregning. To-tretusinde år - måske?

Til gengæld kommer det bag på få, at forskere gennem årene har ment 
at kunne fastslå, at de første bornholmere efter alt at dømme er kommet 
sejlende over fra det sydlige Sverige. Herfra har man i klart vejr kunne se 
noget ude i horisonten, som det nok var værd at undersøge.

De mennesker, der enten vovede sig over isen eller sejlede ud fra kysten 
i meget primitive fartøjer, anede ganske vist hverken, at de var svenskere 
eller, at de skulle blive de første bornholmere. 
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Udgravning af bornholmske stenaldergrave har for længst fastslået, at 
disse første bornholmere var skandinaver. Deres skeletter ligner i enhver 
henseende dem, man har fundet i stenaldergrave i både Danmark, Sve-
rige og Norge og disse adskiller sig på en række punkter fra skeletter fra 
samme tid, som er fundet i både Øst-, Nord- og Sydeuropa.

Der skal ikke så lidt fantasi til at forestille sig, hvordan det landskab så 
ud, der mødte disse første bornholmere. Den mest markante forskel på 
Bornholm dengang og i dag var, at øen bogstavelig talt var dækket af sten 
i alle størrelser og former, og at vegetationen har indskrænket sig til noget 
spredt, vindblæst buskads. Der skulle med andre ord arbejdes, hvis man 
skulle have den mindste chance for at overleve.

Det blev granitten, der reddede livet for disse første bornholmere og 
granit var der nok af. Dem lavede man flinteredskaber af, som man ken-
der dem fra fund i den øvrige del af landet, men i modsætning til det øv-
rige Danmark kom granitten allerede på dette tidspunkt til at spille en 
væsentlig rolle. Arkæologiske fund viser, hvordan bornholmerne i stenal-
deren fremstillede forskellige arbejdsredskaber af granit foruden naturlig-
vis stridsøkser, som man kunne bruge til at slå hinanden ihjel med, hvis 
behovet meldte sig.

I dag findes der adskillige såkaldte jættestuer rundt om på Bornholm. 
Det er stenaldergrave, som hver især har været med til at sætte den born-
holmske stenalder i perspektiv. Her har arkæologerne fundet utallige ef-
terladenskaber, som vidner om tilværelsen for de første mennesker på 
øen.

De første egentlige bopladser blev anlagt rundt om på kysten, hvor man 
kunne finde læ og ikke mindst drikkevand fra kilder, der løb ud i havet 
fra længere oppe på øen. Der blev naturligvis også fisket fra kysten med 
primitive kroge af grene og andet, der kunne anvendes til formålet.

Til gengæld har det været mere end småt med hensyn til de første born-
holmeres mulighed for at dyrke jorden. Der er ganske vist fundet aftryk 
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af hvedekorn i resterne af et lerkar i en jættestue ved Stenseby, men egent-
lig såsæd som sådan har givet været noget, der i beskedent omfang er ble-
vet fragtet over fra Sverige gennem adskillige hundrede år. Inden jorden 
kunne dyrkes, skulle der også flyttes store mængder af store og små sten, 
før der kunne sås noget som helst.

De første bornholmere har også gået på jagt, men det indskrænkede sig i 
sagens natur til jagt på de fugle, der enten havde slået sig ned på øen eller 
landede der på træk for at hvile vingerne. Vildt, som i dag findes overalt 
på Bornholm, som f.eks. harer og rådyr, var foreløbig forbeholdt de store, 
svenske skove. Fasaner kom først til adskillige tusinde år senere.

I det hele taget skal man forestille sig, at stort set alt levende på Born-
holm, undtaget alt, der kunne flyve, i stenalderen og tiden derefter, blev 
bragt over fra det sydlige Sverige med stenaldermenneskernes liv som 
indsats.

Fund ved en række af stenalderbopladserne rundt om på den born-
holmske kyst viser, at der i hvert fald fandtes almindelige husdyr, som 
svin, får og geder og ligefrem enkelte stykker kvæg i slutningen af Den 
yngre Stenalder. Det har givet været noget af en opgave at sejle disse store 
dyr over fra svenskekysten i små primitive fartøjer bygget af spinkle træ-
skeletter beklædt med garvede huder eller i udhulede træstammer.

Det er også fra stenalderbopladserne, at man har fundet den første indi-
kation af landbrug på Bornholm. Der er formentlig på et forholdsvis tid-
ligt tidspunkt blevet bragt en smule såsæd med over vandet, som er blevet 
lagt i jorden, hvor man kunne komme til for sten og krat. Den ældste in-
dikation af brødkorn på Bornholm er fundet i et skår af et lerkar, som er 
fundet ved udgravning af en jættestue i Bodilsker, hvor der i potteskåret 
var et synligt aftryk af et enkelt hvedekorn.

Det er også i jættestuer og andre gravpladser på Bornholm, at man har 
fundet ud af lidt mere om, hvordan stenalderfolkene på øen levede og 
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døde. Det ligger derfor nogenlunde fast, at de har troet på et liv efter 
døden og at i hvert fald dem, der „var noget“, blev begravet med manér. 
Nogle af de udgravede jættestuer har været sande skattekister med knive, 
økser, forskellige slags perler, lerkar og ravsmykker, som de døde skulle 
have med sig på rejsen til en anden verden, og der er ingen tvivl om, at 
de første bornholmere gjorde meget ud af, at deres døde fik det med, de 
skulle bruge på rejsen.

Der findes stadig jættestuer på Bornholm, men en del er gennem årene  
gået tabt. Dem, der er tilbage, kan man finde ved Tornegård i Nylars, i 
Jættedal i Aaker, i Ibsker er der to, én ved Knarregård og én ved Frenne-
gård.

Der findes også en enkelt af de noget større runddysser på Strandmar-
ken ved Nylars og en enkelt langdysse med hele to gravkamre ved Vase-
gård i Aaker.

Det mest interessante fund fra stenalderen på Bornholm blev gjort for 
over hundrede år siden i et moseområde ved Brogård i Pedersker. Det be-
stod af 19 flotte økser og 6 mejsler til at lave stenredskaber med. Et andet 
interessant fund er fra en mose i Nylars, hvor der blev fundet 3 store og 
meget smukke spydspidser.

De fleste redskaber og våben, der er fundet fra både yngre og ældre sten-
alder, er fremstillet af granit, og da de første arkæologer begyndte at grave 
i den bornholmske muld, gættede man på, at det måtte være ting, der  
på en eller anden måde var kommet til øen fra et af landene omkring 
Østersøen. Man kunne nemlig ikke finde forekomster af flint på Born-
holm. I dag betragtes det som en kendsgerning, at de granitvåben og red-
skaber, der er fundet på øen, rent faktisk er fremstillet af de første born-
holmere.

Det har været vanskeligt helt at præcisere, hvor længe de to stenaldre va-
rede på Bornholm. Man plejer at beregne overgangen fra stenalderen til 
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bronzealderen til det tidspunkt, hvor man begyndte at lave våben og red-
skaber af netop bronze. Det havde man gjort i Sydeuropa og andre steder 
i verden i mange hundrede år, inden det blev almindeligt i Danmark. 

Der er efter alt at dømme gået omkring 1000 år fra det øjeblik, de første 
bornholmere slog sig ned på øen, til man fandt ud af at fremstille og an-
vende bronze.
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Bronzealderen

Vi skal formentlig tilbage til omkring 2000 år før vores tidsregning for at 
tidsbestemme bronzealderen på Bornholm.

Selve metallet bronze består af 90 % kobber og 10 % tin, og ingen af 
delene findes som bekendt i den bornholmske undergrund. De første vå-
ben og redskaber af bronze må derfor nødvendigvis være kommet til øen 
gennem driftige handelsfolk fra kontinentet eller bornholmere, der har 
haft mod nok til at begive sig ud på en længere sørejse. Hvis det sidste har 
været tilfældet, må de spinkle fartøjer, som de første bornholmere måtte 
nøjes med i stenalderen, være blevet afløst af nogle mere sødygtige lavet af 
træ, og man må have lært sig en primitiv form for navigation.

Træ til at lave f.eks. skibe af har der været nok af på Bornholm her ved 
overgangen fra stenalderen til bronzealderen. Det stenede og golde land-
skab, der mødte de allerførste mennesker på øen, var her et par tusinde år 
efter blevet afløst af træer og buske af noget, der kunne minde om vild ur-
skov, hvor der indimellem var ryddet et stykke jord, som kunne dyrkes.

Der findes i sagens natur ingen helt konkrete oplysninger om hverken 
Bornholm eller resten af landet fra bronzealderen. Det reelt eneste bil-
lede, man har fra dengang, er igen arkæologernes talrige udgravninger 
gennem århundrede, og fund fra bronzealderen på Bornholm ligner til 
forveksling fund fra andre steder fra samme periode i Danmark og Skå-
ne. Det er også i udgravninger fra bronzealderen, at man har fundet de 
første smykker af guld fra den bornholmske fortid, og man har også kon-
stateret, at der er en smule forskel i designet på smykker fra Bornholm og 
dem, der er fundet i det øvrige Danmark.
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De mest synlige minder fra bronzealderen på Bornholm er de mange 
gravhøje, hvor de fleste findes på Sydlandet. Her har man også fundet 
en forskel i begravelsesskikkene fra stenalder til bronzealder. Hvor man 
i stenalderen begravede de døde, brændte man dem i vid udstrækning i 
bronzealderen, og ved udgravning af gravhøjene har man fundet adskil-
lige velbevarede urner.

Som noget temmelig enestående for Bornholm er der også fundet et 
større antal bautasten som dem, de fleste i dag bedst kun kender fra teg-
neserien „Asterix & Obelix“. 

De bornholmske bautasten er efter al sandsynlighed mindesten over 
afdøde, som er blevet begravet andre steder på øen. Der er i hvert fald 
ikke fundet jordiske rester fra mennesker under de bautasten, der er fun-
det stående frit forskellige steder i landskabet. Det er til gengæld tilfældet 
med to bautasten, som bornholmske arkæologer fandt i 1898 i en gravhøj 
fra bronzealderen. Under den ene af disse to bautasten var der placeret en 
lille stenkiste med brændte menneskeknogler. I den anden fandt man en 
lille knap af bronze.

Det største samlede fund af underjordiske bautasten blev gjort ved 
Lausgård i Østerlars. Her fandt man under jorden fem oprejste bauta-
sten.

De fleste bornholmske bautasten er fundet under jorden, hvor kun en 
lille meter af spidsen har raget op over jordoverfladen.

I modsætning til runesten, som er et langt senere fænomen, findes der 
ingen egentlige skrifttegn på de bornholmske bautasten. Derimod findes 
der adskillige såkaldte helleristninger, hvor man med lidt god vilje godt 
kan finde noget, der kan minde om tegninger af mennesker, hjul og an-
dre genkendelige ting.

En stor del af de mere end 100 bornholmske helleristninger er fundet 
syd for Nylars, mens dem der viser skitser med skibe, kun er fundet på 
Nordlandet. I øvrigt er det stadigt et mysterium, hvad det egentligt er, 
helleristningerne forsøger at fortælle os.
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Det er småt hvad vi ved om, hvordan bronzealderens bornholmere gik 
klædt i modsætning til bronzealderfund fra enkelte steder i Jylland. Der 
er imidlertid ingen tvivl om, at det var i bronzealderen, at der blev taget 
de første spæde skridt til noget, der kan minde om den samfundsstruk-
tur, som findes i dag, og de første skel mellem rige og fattige begyndte at 
vise sig, en udvikling der fortsatte i tiden efter.




