
”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1795” 

 

1-3  Indholdsfortegnelse 

4-10  Jordebogsregnskab 1795 – med revisionsbemærkninger i margin. 

 Regnskabet er underskrevet 2. maj 1796 af Laurits Skierbeck. 

11-68 Bilag til Jordebogsregnskab 1795 

 Pag. 12-15, 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. 16-18, No 2, ”Beregning over 1795 Aars afgivter af de siden 1729 indtagne Udmarks 
 Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 er inddragen og 
 beregnet”. Med to bilag. 

 Pag. 19, No 3, Kapitaltaksten for 1. maj 1795 til 1. maj 1796, Underskrevet 12. februar 1796. 

 Pag. 20-22, No 4, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved 
 Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1795”  

 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 1795”.  

 Pag. 25-27, No 6, Mulkt til dem der havde glemt at betale kendelsespenge. Med 2 
 kvitteringer. 

 Pag. 28-29, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm 
 udi Aaret 1795 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og 
 Beviser. 

 Pag. 30-31, Litr. A-P, Samlet dokument med præsternes indberetning over lejermålene 
 (cirkularium) :  

  A. Ingen uægte børn i Knudsker 

  B. I Vestermarie: To dødfødte drengebørn- moderen Bodil Larsdatter og udlagt barnefader 
 Niels Jensen, enke- og undentagsmand på 7 sg. Pigen tjente hos ham. Pag. 32, litr. Q 
 præstens indberetning. 

  C. Nylars: Uægte drengebarn født i sognet, moderen var en gift kone, hvis mand opholdte sig 
 i København. Barnefader udlagt Hans Pedersen i Arnager, som var bleven enkemnd. De 
 havde  tidligere fået et uægte barn sammen. 

 D. Aaker: Et uægte barn – moderen var et ugift fruentimmer Maren Jensdatter, som 
 barnefader blev udlagt vice-konstabel Peter Hendrichsen Kofoed. Pag. 34, Litr. S. auditør 
 Andreas Raschs attest på at Kofoed var stillet for den militære justitsret. 

 E. Pedersker: ingen 

  F. Poulsker – ingen 



  G. Bodilsker – ingen  

  H. Ibsker - ingen 

  J. Østermarie: et uægte barn – moderen Anne Nielsdatter Jeppe Espersens hustru. 
 Ægtemanden var rejst fra landet – udlagt barnefader enkemand Hans Pedersen. Pag. 33, litr. 
 R, Tingsvidne om at Anne Nielsdatter skal hensættes i Københavns forbedringshus i 2 år for 
 3. gangs lejermål. Attest fra Bidstrup, at enkemand Hans Pedersen havde udstået 8 dages 
 fængsel. 

 K. Østerlars: 1. En uægte dreng af moderen Anna Nielsdatter. 2. Uægtedreng af Elisabeth 
 Hans Leslers datter. Begge havde udlagt ubekendt til barnefader. 

  L. Rø – ingen 

 M. Olsker: Pigen Karen Sophie Olsdatter – udlagt ukendt mandsperson som  mødte på vejen 
 til Gudhjem. 

  N. Rutsker: ingen 

  O. Klemensker: 1. Et uægte barn døbt af moderen Karen Haagensdatter, udlagt barnefader 
 udbygger Jørgen Hansen.  Pag. 36, litr. U, Tingsvidne Karen Haagensdatters barn blev døbt 
 Karen 1. søndag efter faste. Jørgen Hansen aflagde ed på at han ikke var barnefader. 

 2. moderen til det andet barn i Klemensker var Elsebeth Pedersdatter og 
 manden ved navn Arman, som er kommet i ægteskab med forrige adjudant Sonnes  i Rønne 
 hvor Elsebeth tjente, da pigen blev avlet. Pag. 38, Tingsvidne om dåben skete 17. september 
 og barnefaderen var Johan Christian Armand 

 P. Nyker: ingen 

 Pag. 39, No 8, Førlovspenge for 1794. Arv der er overført til arvinger udenfor Bornholm og 
 som betalte 1 rd. I alt 8. 

 Pag. 40-42, No 9-10, Rentekammerets meddelelse om at 686 td landgildebyg kunne sælges 
 til kapiteltaksten og andre 148 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste 
 over køberne. 

 Pag. 43-48, No 11, Specifikation over vrag og drivgods i 1795. A. I Nexå solgtes et skibsanker. 
 B. I Aarsdale i Ibsker auktion over anker og ankertov. C. Auktion i Svaneke over Rufdække og 
 fyrrebjælker. 

 Pag. 49-53, No 12, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Ingen. 

 Pag. 54-55, No 13, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i 
 ægtpenge. 

 Pag. 56, No 14, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til 
 fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker. 

 Pag. 57-62, No 15, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået 
 moderation i landgilde for året 1795.  

 Pag. 63, No 16,”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”.  



 Pag. 64, No 17, Amt Heibergs attest på at det bortautionerede korn var solgt efter det gamle 
 mål, hvor en tønde svarede til 160 potter. 

 Pag. 65, No 18, Søetatens kvittering på modtagelse af to leveringer af henholdsvis spiseligt 
 og uspiseligt korn. 

 Pag. 66-67, No 19-20, Rentekammerets ordre til levering af 150 tønder rug til Christiansø 
 Christiansø og kvittering på leveringer.  

 Pag. 68, No 21,”Indsvindingsberegning” - Beregning af svind i landgildesæd  
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