Fig. 1. Marie Kofoeds stiftetse i 1922. Fotograferet af Hugo Mathiesen, Nationsimusees.

MARIE KOFOEDS STIFTELSE I R0NNE
Ai Niels-Helger Larsen

Lige inden Mellegade krydses af Byleds
gade ligger Marie Kofoeds stiftelse, en
20 fag Jang bindingsvserksbygning.
(Fig. 1).
I juni 1979 kunne Renne kommune,
der ejer huset, efter et :i.rs ombygningsar
bejde, fremvise en smukt restaureret
bygning, der au rummer fem beskyttede
pensionistboliger.
Den fredede bygning, der er opfert i
1846 som arbejdshus, srod inden om
bygningen vclbevaret med :ibne ildsce
der, gamle vinduer, dare m.m.; og der
for forecog Bornholms Museum, i samar
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bejde med Fredningsscyrelsen, eo under
segelse, hvis resultat bringes i denne ar
tikel,
Under byggearbejdec dukkede gamle
indvendige fundamencer frem, som gav
oplysoinger om den oprindelige rumop
deling, En del af bjelkerne og vinduerne
syntes dog en del a:ldre end 1846, og det
kunne ryde pa en genanvendelse, men
hvorfra? Vi blev imidlertid bragc p:l spo
ret af forhenva:rende forstander Helge
Ploug, der tilfeldigt traf os pa bygge
pladsen og fortalte, at bygningen vist
nok .i sin rid var flytter fra Kommandanc

garden i Storegade. Ved ea senere arkiv

undersegelse har vi fuldr faec dette be
krzfrer. Vi har sfiledes, foruden stiftel
sens historic, f:iet gode oplysninger om
ec af de hejest vnrderede beboeJseshuse
blandr 1700tallets rige kebmandsgarde
i Renne.

Etatsrddinde Mane Kofoed
Stiftdsen har navn efter Marie Kofoed,
sorn i 1811 sksenkede en stor sum penge
ril opferelse af skoler og arbejdshuse i
Renne, Nexe, Svaneke og Hasle.
Marie Kofoed (1), fedt 1760, var ud af
den store velhavende kebmandsslzgt
Bohn i Renne. De mange penge havde
bun dog efter sin anden a:gcemand, kap
taj n Haas Peter Kofoed, Kebenhavn.
Denne bavde tjent godt pa overseiske
rejser, og senere som brygger, grosserer
og godsejer. Han dede 3. jaouar 1812,
hvorefrer hustruen, Marie Kofoed, cl.rev
flere af hans virksornheder videre og der
ved foregede formueo, som der ikke var
arvinger ril, da a:gteskabet var bamlasr.
Marie Kofoed delre gavmildc ud af
pengene, og bun blev i 1818 hedrer af
kongen med titlen etatsradinde, De sid
ste 10 ar led Marie Kofoed desvzrre af
rungsind, men trods dette skznkede
hun fortsat penge ti! mange godgerende
formal, inden hun dede 20. april 1838.
Sand.rtenstavlenog gauebreve:
Mange bar vel set sandstenstavlen med
inskriptionen: sMaria Kofoed, 2. januar
1812«. som sidder indmuret i stiftelsens
facade mod Mallegade, og meget narur
ligc troet, at bygningen er opferr i 1812;
men dee forholder sig anderledes. Dato
en pa sandsrenstavlen er den dag, hvor
Marie Kofoed underskrev sit gavebrev,
og cavlen er flytret fra den bygning iTor
vegade, som i 1813 blev opfert som ar
bejdsbus. Med gavebrevet sksenkedes en

star sum penge til skoler og arbejdshuse i
fire bomholmske byer (2). For arbejds
husenes vedkornmende var der i Renne,
NeX0 og Svaneke til hver by afsat 8.500
rigsdaler og til Hasle 4. 500 rigsdaler. I
gavebrevecbedder det, at pengene skul
le •. . . hvert sred gjeres anvendelig:
a) Til Indkjeb af et passende Huus paa
hverr Seed, hvori de Uformuende og
Fattige kunne have adgang til, isa:r
om Vinteren, naar de ei have Brsend
sel, at sidde og arbeide i et varmt Va:
relse: enten for dern selv, and.re Ind
vaanere, eller for Arbeidshuset.
b) Til Indretning af Borde og Benke,
same Redskabers Anskaffelse for
dem, der ei bar Raad til at anskaffe
sig selv.
c) TiJ Indkjeb af raae Mareriale, for om
muligt af disse, mod en passende for
tjeneste, at anvise enhver Trzngecde
Arbeide, passende med dens Evner,
og han eller bun, saameget rnuligt,
derved bid.rages til egen Underhold
ning  disse raae Materialer maatte af
de Fattige bringes ved Fora:dling til
fuldkommenhed, og derefter selges
til Indremingens Nyrte.
d) Det, som fra disse Udgifter bliver ril
overs, gjeres frugtbringende paa lov
sikret Maade, og Renterne decaf an
vendes til Brsendsels Indkjeb og Ar
beidshusenes Forbedring og Nytte .. «
Brevet er underskrever 2. december
1812 af Marie Kofoed og sradfzstet af
kongen 27. januar 1813.

Arbe1d.rh1uet i Torvegade
Der var egendig den driftige kancellirad
Peder Jespersen, som tog initiativet til at
opfere et arbejdshus i Renne (3 ). Jesper
sen var j nser farnilie med Marie Kofoed,
og har maske haft en finger med i spiller
ved gavebrevets udformning.
Allerede 29. december 1812 ansegte
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ril et ar
bejdshus (4), men skovridder Remer i
Alroindingen kunne ikke Ievere den sco
re mzngde trse. Arbejdshuset i Torvega
de blev derfor opfort i grundmur, som
dengang var en ny og tillige en dyr byg
gerndde, og aile 8.500 rdl. blev derfor
brugt til byggeriet; Jespersen selv sksen
kede 1. 500 rdl., forudeo at ogsa kom
munen matte skyde penge til.
Da bygningen endelig stod fzrdig,
blev den imidlertid ik.ke anvendt til der
oprindelige formal, men fersr brugt til
sygehus, senere til fattighus (5) og i 1843
.indrertedes den ril skole. Bygningen var
i de sidste ir en de! af centralbiblioteket,
som desva::rre blev nedrevet i 1974.
Peder Jespersen om egeremmer

Et nyt arbejdshus
Indretningen af skole i Torvegadebyg
ningen (6) var dog pa betingelse af, at
kommunen opforre en ny bygning, som
kunne opfylde ordJyden i Marie Kofoeds
gavebrev fra 1812. Der var Fartigkom
missionens opgave at skaffe en ny byg
ning, og medlemmerne handlede bog
staveligt efrer gavebrevets ord: » ... Til
indkeb af et passende Huus«. Den 14.
juni 1845 blev der oprettet en kebekon
trakt mellem Fattigkommissionen og af
dede fru Wins10Ws arvioger om keb af
garden mate. ru. 404 i Nordre kvarter pa
hjernet af Storegade og Rosengade (7).
Pa ec made 17. juli samme ir vedtoges
der, at havelzngen dvs. den estre, i den
nyerbvervede gird skulle nedrages og
flyttes til en plads ved dee davserende sy
gehus i LL Madsesgade, hvor nu museer
ligger. Endvidere besluttede kommissio
nen, at de ciJbageblivende bygninger og
grund i Storegade skulle selges: og i et
brev ailerede den 23. juli, til oberstlejt
nanr Schenning (senere kommandant)
nsevnes en salgspris pa 2. 5 50 rdJ.
Arbejdet med flycningen bJev udbudr
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i Iicitation i avisen og med ttommeslag,
og efter ikke rnindre end rre Iicirationer
blev den endelige pris fastsat 12. sep
tember 1845 til 790 rdJ. Ved fersre licita
tion var mindste bud 1.000 rdl., men
flere senere underbud pressede altsa pri
sen ned (8).
Debatten omkring erhvervelsen af
garden i Storegade og den patrenkte flyt
ning af havelzngen til LI. Madsesgade
samt salget af de tilbageblevoe bygnin
ger var heftig, hvilket indlseg i samcidens
avis vidner om (9). Resultater blev dog,
at Fartigkommissionens planer for Store
gadegsrden blev fart ud i liver, dog
med den mindre rendring, at dee nye
fatcighus ikke blev opfert pa grundea i
LL Madsesgade, men pa den nuvzrende
placering i Mellegade.
Slutprisen for dee nye fatcighus blev
efter flytningen og salger af de resteren
de bygninger i Storegade 420 rdl. (8)
Som nzvnr blev der til genopbygoin
gen udfart regninger samr en plan, og
dee er formendig denne, der find es i
auktionsprorokollen (10), som beskrivel
se i forbindelse med licitarionen. Tek
sten giver gode oplysninger, bade for
bygningen som den var i Sroregade, og
som den blev i Mellegade.
Den flyttede havelcenge
Den 20 fag lange havelznge, der var den
estre i den store kebmandsgard. den nu
vserende kommandancgird pa hjernet af
Rosengade og Scoregade, er efrer alt at
dernme opferc efter 1740 (11), men
ihvertfald for 1761, hvoc den findes be
skrevet i braodtaksatioasprotokollen
(12), og den kan derefter felges frem til
1845. I 1761 beskrives den saledes:
» ... Dend astre Lengde bestaar af 20
Fag, staar paa Foedtrse (fodrem), Muure
de Vegge (murstenstavl), Teglcag over
alt, Brseddeloft over 18Fag, Kjzlder un

.B
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Fig.2. Reeonssruesion 1846. lnddelingena/ oarelseme(VAi.) til ha;refor kakkenet (K0.) er ikke sikker; maske harder varet udgang til gardenfra en forstue, el/erdirekte frakekkenet. Ligeleaes er kakkelovnem (K.)placering i varelse:overfor kokkenet 11sikker, (s« tekst). I beskrivelsen
naones k11n et kokken, men det andet ildsted(IW.) kan ogsti have fangeret som kekken, fomden indfynngttl j'ernbilteggerovnen (B.). Derdbningerindvendiger skennel. Der er ikke uist
oinduer, idet disse kan uareflyttede ved ombygningeme, men det bar varet vindnersom de nuuarende, hvora/nogle/ti stammerfra bygningen, daden stod i Rosengade.
(N.H.L. de/.)
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Fig. 3. lndretning 1978. Dette viser bygningenefser ombygningen 1 1870erne. bortset fra mmdre tendnnger og den syv fag store inspektarbolig.De .husvilde• har boet i de ni uarelser (V/!;.),
soma/le havde kakkelovne, og i desma kokkener (K0.) var der kom/urer.
(N.H. l. de/.)

der 12 Fag, Brseddegulv i 15 Fag, 2 skraa
Gavle af Tegl (hdvalmede gavle). Een
Skillevregsgavl pa Lofter. En Port paa be
mddce Lsengde. Ansat til 1.000 Rdl.«
Der er en bernzrkelsesvserdig star ksel
der, og vurderingen viser, at Izngen er
blaodc de kostbareste beboelseshuse pa
det tidspunkt i Renne. I 1771 oplyses
det, at lzngen er indrertet til srue og
pocthus, i 1781og1791 til sruer, pakhus
og port. Ac det var stuer med pragt be
kneftes klarr af de bygniogsarkreologiske
undersegelser. Nogle af bjzlkemes in
derste maliogslag afslerede s.Uedes, at
disse hac st:i.et redmalede med guldstaf
feting. ligesom ogsa nogle af vinduerne

havde guldstafferiog og macmoreret ma
Jing. Nogen egenclig rekonstruering af
bygniogen var dog ikke rnulig, idet en
del blev udskiftet og ombyttet ved flyt
niogen i 1845.

Arbe;dshuseti Maliegade
Den indrerning til acbejdshus, som Izn
gen fik efter flytoiogeo til Mellegade, er
det imidlertid muligt at rekonstruere
ved at sammenholde sporene af de ind
vendige fundamenter med licirarionsbe
skrivelsen (10), samt en inventarliste fra
31.12. 1846 (13), hvor arbejdshuser blev
cager i brug. (Fig. 2).
Af invenrarlisten fremgar dee, at der
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var et kakken, fo arbejdssrue og l O vse
relser. Licirarionsbeskrivelsen indeholder
mange oplysoinger, hvoraf blot nogle H.
skal nzvnes. Der skulle ikke anvendes
fodtemmer (dee gamle har sikkert vzret
for tinge), spserene skulle afkortes, sa der
kom nye samlinger (cager har altsa op
rindelig vzrer stejlere), og nyt guJv og
loft skulle legges over den 6 fags score
arbejdssrue, og i gaoge og ved skorstene
srengulve. lnventarlisceo er meget decal
jeret, men fortseller i hovedtrsek, ac ar
bejdssruen er mebleret med borde, bzn
ke, stole og et par hzngelysestager. Pud
sigt nok nzvnes ogsa en talerscol  ril
hvem? Endvidere nsevnes co bilzgger
kakkelovne, som vi ganske cigtigc fandc
spor af under ombygningen. De to bi
lzggere var ogsa genanvendte, idet de
blev overfert fra de gamle fanighuse.
som kommunen solgte i 1845 (7).
De ti vzrelser havde ialr 28 sengeplad
ser i form af kejesenge med stiger til,
fordelr siledes, at fem vzrelser hver hav
de to sengepladser, tre havde fire sen
gepladser, mens der i de resterende var
to senge same en mindre, formendig en
barneseng. Et af vserelserne var udsryret
med kakkelovn. Denne bar sikkert sraer i
dee rum, der ligger overfor kekkener,
idet der i dette rums va::g ind cil arbejds
stuen blev funder et ganske WJe vindue,
siddende i ejenhejde. Der har muligvis
vseret et inspektionsvindue (14} for en
opsynshavende, der vel gerne havde sit
rum opvarrnet. Af inventarliscen kan
man endvidere udlcde, at 23 af sengene
var i brug, og i regnskaberne ses dee, at
der blev spundec blar og udbetalt spin
delen, Scifcclsen har altsd i srarten fun
gerec efcer hensigten og blev da ogsa af
og til benzvnr som arbejdshus, men for
det rneste >Det aye Fartighuse.
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Ombygninger
I starten af l870'eme kaldres stiftelsen
>Dec gamle Partighuse, og var da, kun
ca. 25 ar efter opferelsen, i rec darlig
stand.
Velsagtens i forbindelse med en ny
fartiggdrds opferelse i 1871 (15}. opstod
der planer for en ombygning af dee gam
le fanighus, hvor arbejdssruen blev slej
fer og omdannec til vzrelser. H.P. Bid
strups byggeforreming og en rnurer Lau
udfzrdigede regning og overslag til en
ombygning ( 16), som man dog fandc for
dye, og salg af bygningen kom pa tale
(17). Man igangsacte dog alligevel en
istandssenelse og ornbygning, dee leb
over 20 ar ( 18). (Fig. 3 ).
Siden da fungerede scifcelsen som bo
lig for husvilde, og blev i dee vzsentlige
ikke ornbygger eller zndrec for vor rids
avancerede socialforsorg indrertede de
fem beskyttede pensionistboliger i stif
relsen. Ved den sidste ombygning for
svandt de lange midtergange med vzrel
ser pa hver side, men de score abne ild
steder blev bevaret i de aye kekkener, li
gesom en del gamle dere og vinduer blev
repareret og suppleret med nye af sarn
me form. Udvendig er der ikke skec vse
sentlige a::ndringer. At bygningen i sin
keme er fra rnidcen af 1700callec ger
den kun mere inreressanr og vi fik ved
undersegelsen (19}, omend kun i brud
srykker sa dog gode og sjreldne oplysnin
ger om den rids byggeri,

Aftlutning
Trods flere crusJer har bygningen alcsa
overlevet, og takkec vzre fredningeo, er
den nu sikret for efterriden. som cc min
de om Marie Kofoeds gavmildhed for
omkring 170 ar siden,
Sammeofaccende ma man dog sige, at
daciden ikke belt formaede at forvalte de

8.500 rdJ. efter Marie Kofoeds inrentio
ner i gavebrevet fra 1812. Man brugte i

1813 alle 8.500 rdl. til en koscbar byg
ning, som endda aldrig kom til ac funge
re som arbejdshus. Da komrnunen i
1845 blev rvunger cil at etablere arbejds
buser, ofrede mao kuo 1.500 rdl.
en
bygniog, der da mere fik karakter af et
factighus end det rznkte arbejdshus; og
der blev ikke ofrer rncger pa vedligehol
delse og drift som anfert i gavebrevet.
Hvad har Marie Kofoed rzmkt? Huo
dede jo i 1838 og har saledes va:rec vidoe
til en de! af sagens forleb. Var der moo
en rnedvirkende arsag til hendes cung
sind i hendes sidsre 10 Ievear? Og hvor
dan blev de andre mange penge forvaltet
til skoler og arbejdshuse i Nexe, Svaneke
og Hasle?
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