
”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1794” 

 

1-3  Indholdsfortegnelse 

4-11  Jordebogsregnskab 1794 – med revisionsbemærkninger i margin. 

  Regnskabet er underskrevet 18. maj 1795 af Laurits Skierbech. 

12-  Bilag til Jordebogsregnskab 1794 

 Pag. 13-16, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, 
 som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere 
 end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre 
 herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af 
 den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af 
 Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”. 

 Pag. 17, No 2, ”Efter dend ved 1793 Aars Jordebogs Regnskab under No 2 fremlagde 
 forklaring over samme Aars Afgivter, af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i 
 den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 er inddragen og beregnede”.  

 Pag. 18, No 3, Kapitaltaksten for 1. maj 1794 til 1. maj 1795, Underskrevet 7. marts 1795. 

 Pag. 19-22, No 4, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved 
 Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1794”  

 Pag. 23-24, No 5, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer 
 med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1794”.  

 Pag. 25-27, No 6, Mulkt til dem der havde glemt at betale kendelsespenge. Med kvitteringer. 

 Pag. 28-30, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm 
 udi Aaret 1794 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og 
 Beviser. 

 Pag. 31-32, Litr. A-P, Samlet dokument med præsternes indberetning over lejermålene 
 (cirkularium) :  

  A. Ingen uægte børn i Knudsker 

 B. I Vestermarie: 1. Døbtes et drengebarn Ole Larsen af moderen Anne, udbygger Ole 
 Kristensens datter fra sognet og faderen forhenværende fajance Inspektør Davenprt i Rønne. 
 2. Et pigebarn kaldet Ellen Margrete hvis moder var afg. Bonde Rasmus Jensens datter 
 Kirstine og faderen løjtnant Lars West, begge fra sognet. 

  C. Nylars -ingen lejermål 

  D. Aaker: 1. Drengebarn kaldet Hans Andersen, moderen er Marike Hans Andersens datter 
 fra sognet og faderen Peer Peersen tjenende på 48. sg. 2. Et drenebarn kaldet Lars Hansen, 
 moderen Maren Hans Andersens datter, faderen Esper Olsen, som farer til søs, men siges 
 død. 

  E. Pedersker: 1. Pigebarn døbt Seigne den 1. janaur 1794 moderen afg. Udbygger Peder 
 Hansens datter Johanne og faderen Peder Mikelsen, udbygger på kongens mark i Aaker. 2. Et 
 pigebarn Karen døbt 22/6, noderen Ellen Hansdatter, som førhen har begået lejermål. 
 Faderen blev angivet at være en af skibsfolkene på kaptajn Jansons som strandede ud for 



 sognet i efteråret 1793. 3. Et drengebarn døbt Hans Nielsen den 21/12, noderen Kirsten afg. 
 Niels Mortensens datter og faderen Lars Herlufsen, tjenende Henning Pedersen i Poulsker. 

  F. Poulsker – ingen 

  G. Bodilsker – ingen lejermål bekendt 

  H. Ibsker:  Et pigebarn døbt Margrethe, moderen Birgitte afg. Jens Christensens datter og 
 ungkarl Anders Madsen, begge i Listed. 

  J. Østermarie: 1. 9/3 døbt et drengebarn Hans Hansen, moderen Ellen Mads datter af 
 Bodilshavn (Bølshavn) udlagt barnefader Hans Eskildsen Dich, værende hos sin fader på den 
 26. sg. i Østermarie. 2. 18/8 døbt et drengebarn kaldet Michel Jacobsen af enken Anne Peder 
 Hans. Udlagt til barnefader en gift mand Jacob Larsen, som nægter faktum. Pag. 37-39 
 Tingsvidne vedr. udbygger Jacob Larsen afgav ed på sin uskyld. 

  K. Østerlars: 1. Døbt et pigebarn Christiane Margretha, moderen Margretha Jensdatter, 
 udbygger Jens Erichsens datter i sognet, udlagt barnefader Marcus Christensen i Pedersker. 
 2. Et pigebarn døbt Anna Maria, moderen Elisabeth Jespers datter, opholder sig endnu her i 
 sognet. Kunne ikke angive faderens navn. Hun havde ladet sig beligge i Almindingen. 

 L. Rø – ingen 

  M. Olsker: Døbt et uægte barn Bent Pedersen, moderen var pigen Sidsele Larsdatter som 
 boede hos stedfaderen Mads Jensen i Tejn. Barnefaderen blev udlagt til sejlingskarl ved navn 
 Bent Pedersen, som i en tid boede hos Mads Kofoed på Dahlegaarden i Rutsker 

  N. Rutsker: 1. 6/4 døbt et pigebarn Kirstine, moderen var Katrine Lind og udlagt ungkarl 
 Anders Jacobsen, tjenende på 33 sg. i Rutsker. 2. 13/7 døbt et drengebarn kaldet Ole 
 Hansen, moderen Margrete Olsdatter, som tidligere en gang havde begået lejermål. Til 
 barnefader blev udlagt en fra et københavnsk skib i landkommen matros, der hed Hans 
 Jørgen, som ikke nu vides hvor er. 

  O. Klemensker: ingen lejermål 

  P. Nyker: ingen 

  Pag. 33, litr. Q: Jespersens promemoria om at den af Grethe Nielsdatter af Nexø udlagte 
 barnefader Jens Ibsen fra Pedersen, ikke kunne findes. 

 Pag. 34, litr. R. Attest fra Heiberg om, at fajancefabrikken forrige inspektør engelskmanden 
  Davenport i forrige år var bortrejst og ej vides hvorhen. 

 Pag. 35, Litr. S, Københavns attest på den bornholmske militære løjtnant Lars West 

 Pag. 36, litr. T, Auditør Rasch indberetning om militære person i lejermålssager. 

 Pag. 40-42, Litr. V-Y, Kgl. Danske kancellis meddelelse om, at de dømte kvinder i 
 lejermålssager ikke skulle betale stemplet papir, hvis de ikke kunne betale bøden, men blev 
 henvist til fængsel i stedet. I stedet skulle de dømte i nørre og vestre herreder betale 1 mark 
 til hospitalet i Rønne og søndre og østre herreder til Aakirkeby hospital 

  Pag. 43, No 8, Førlovspenge for 1794. Arv der er overført til arvinger udenfor Bornholm og 
 som betalte 1 rd. I alt 6. 



 Pag. 44-46, No 9-10, Rentekammerets meddelelse om at 501 td landgildebyg kunne sælges 
 til kapiteltaksten og andre 284 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste 
 over køberne. 

 Pag. 47-52, No 11, Specifikation over vrag og drivgods i 1794. A. Auktion over en skibsmast. 
 B. Auktion i Aarsdale over skibsmast og ankertov. C.  Auktion over lille skibsanker  

 Pag. 53-57, No 12, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Ingen. 

 Pag. 58-59, No 13, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i 
 ægtpenge. 

 Pag. 60, No 14, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til 
 fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker. 

 Pag. 61-66, No 15, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået 
 moderation i landgilde for året 1794.  

 Pag. 67, No 16, Kvittering fra Sommer om at, der var nydt skattefrihed til den 17 sg. i 
 Østermarie, som var ramt af ildebrand og totalskadet.  

 Pag. 68, No 17, H. Sodes kvittering for at have nydt skattefrihed til den 15. sg. Kanegaarden i 
 Knudsker, som var ramt af ildebrand. 

 Pag. 69, No 18, Skierbecks attest pr. 31. dec. 1794 om at de to afbrændte gårde igen var sat i 
 forsvarlig stand. 

 Pag. 70-71, No 19-20,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms 
 Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa 
 og hvor meget Topmaalet beregner sig”. Attest på at afregningen var rigtig beregnet 

 Pag. 72-73, No 21-22, Kvitteringer for levering af landgilde til København. 

 Pag. 74-75, No 23-24, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til 
 bespisning på Christiansø.  

 Pag. 76, No 25,”Indsvindingsberegning” - Beregning af svind i landgildesæd  
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