
Eftersom vi  E.k.M. Navigations Skoles Directeur Bagge Wandel haver tilholdet, han sig flittig skulde  
erkyndige om  Bornholms Situation, Beskaffenhed og Lejlighed, og om der bekvem nogen Havn indrettes 
kunde, da haver han, efter flittig Udforskning, ved sin til os indgivne Memorial givet tilkende, at hos Landet 
lige ud fra Vestermarks Kirke skal være en belejlig Plads; hvor Svensken, da han fik Landet, havde i Sinde en 
Havn, at lade gøre og derforuden et andet Sted, og endelig det tredje paa Landets  Ost-Nord-Ost Ende udi 
Ertholmen, hvor og Skibe skal kunne lade sig behjælpe, naar Stedet noget vorder repareret. Hvilket 
mathematice og exact at demonstrere til papir bringe han sig at understaa, med mindre han paa Landet 
var. Og saasom denne Lejlighed sig præsenterer med E. k. M. Orlogsflaade at kunne did rejse, ønskede han 
gærne, at hannem maatte tillades, dermed at bortgaa, og saadant  i Værk stille til E. k. M. Fornøjelse og 
Nytte og med E. k. M. Befaling Amtmanden allen. forsees, at han hannem til saadant sit Forsæt at fuldbyrde 
med Baad og Folk vorder behjælpelig. For saadan sin Umage han ej andet begærer end at han, foruden et 
halvt Aar Løn, maatte, saalænge  han ude er, nyde Kaptajns Kostpenge. Og eftersom hans Ansøgning og 
Forslag er  grundet paa Billighed, og udi Fremtiden kunde være større Gavn for E. k. M. og den Kgl. Flaade, 
mindes os vores underd. Pligt og Omhyggelighed, for E. k. M. Tjeneste saadant E. k. M: underd. at 
foredrage, og E. k. M. allern. Vilje og Resolution derom i dybeste Und. vil forvente, stedse forblivende etc. 

H. Bielcke. Chr. Gerstorf. M. Rodstehn. 

Alb. Guldensparre. P. Pedersen.  Lercke. Hans Nansen. 

Datum Admiralitetet d. 30. Martii 1676. 

 

Beordres hermed til H.k.M. Tjeneste Navig. Skolens Directeur Bagge Wandel, at han med første 
forefaldende Lejlighed uden nogen Forsømmelse begiver sig paa Rejse til Borringholm, der han haver efter 
egne gjorte Forslag Landets Situation ret at Observere og nøje besigtige, og over Landet et rigtigt Landkort 
til H. k M. Fornøjelse og Efterkommernes Gavn og Nytte at forfatte. Fornemmelig haver han, medens han 
der er, at give nøje Agt paa, hvor nogen Havn der paa Landet bekvemt indrettes kan, paa det den kgl. 
Orlogsflaade, om den formedelst Storm og Uvejr ej kunde holde Søen, den da nogen Sted der udi 
Nærværelsen til sin Frelse udi Fremtiden kunde finde. Hvilket naar vel og forsvarlig af hannem er forrettet, 
skal han sig lige ind til Kbhvn igen forføje. Midlertid han ude er, skal han for alting H. k. M. Tjeneste og Gavn 
beobagte og sig saaledes forholde, som det H. k. M. tro Tjeneste vel anstaar, og han bekendt vil være. 

Datum Admiralitetet, d. 17. April Ao 1676. 

H. Bielcke. M. Rodstehn., Chr. Gerstorff. Alb. Guldensparre. 


