
”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1799” 

 

1-3  Indholdsfortegnelse 

4-11  Jordebogsregnskab 1799 – med revisionsbemærkninger i margin. 

  Regnskabet er underskrevet 23. maj 1800 af Laurits Skierbeck. 

12-76  Bilag til Jordebogsregnskab 1799 

 Pag. 13-17, 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. 17-18, No 2, ”Efter den ved 1798 Aars Jordebogs Regnskab under No 2 fremlagde 
 beregning 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 beregnet var 
 Jordebogens fulde Summa” – Intet i 1799 var indlagt. 

 Pag. 19, No 3, Kapitaltaksten for 1799, Underskrevet 15. februar 1800. 

 Pag. 20, No 4, Pro Memoria ang. ½ skp. Jord som blev tilladt Marcus Marcussen, 1. vg. i 
 Olsker, at drive i 3 år. Efter 3 år skal han igen overdrage engen til Kongens Udmark. 

 Pag. 21-23, No 5, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved 
 Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1799”  

 Pag. 24-25, No 6, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer 
 med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1799”.  

 Pag. 26-28, No 7, Mulkt til dem der havde glemt at betale kendelsespenge.  A. Dispensation 
 for betaling af kendelsespenge ved mageskifter. B. Pålæg til at indkræve mulkt for sent 
 betaling af kendelsespenge. 

 Pag. 29-30, No 8, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm 
 udi Aaret 1799 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og 
 Beviser. 

 Pag. 31-333, Litr. A-P, Samlet dokument med præsternes indberetning over lejermålene 
 (cirkularium) :  

  A. Ingen uægte børn i Knudsker  

  B. Nyker:  1. En dreng født af Catrine Christiansdatter da tjenende på Vallensgaard, nu i 
 Hasle. Barnefader en ungkarl Jens Hansen. 2. Dreng af Elsebeth Mortensdatter, da også 
 tjenende på Vallensgaard og udlagt barnefader ungkarl Claus Mortensen, som nu opholder 
 sig i Rønne. 

  C. Klemensker: ingen 

  D. Rutsker; I Hasle døbt 25/3 et pigebarn af moderen Ane Jensdatter. Udlagt barnefader 
 ungkarl Jens Hansen Munck i Rutsker. 2. 20/11 døbt en pige, hvis moder var Grete Larsdatter 
 og udlagt barnefader var tjenestedreng Bernt Nielsen Arnstrøm fra Rutsker 



 E. Olsker: Uægte drengebarn kaldet Jørgen Jødik, hvis moder Bodil Kirstine Jørgensdatter, 
 som opholder sig hos sin broder Peder Mauritsen i Tejn, udlagt barnefader ungkarl Jørgen 
 Jødik, tjenende i Rutsker. 

 E. Allinge – ingen uægte børn 

 F. Rø: 3. april døbt et pigebarn kaldet Else Kirstine, hvis moder var Karen Kirstine Nielsdatter, 
 da tjenende i Rønne, men sent i hendes svangerskab ”flygtet” til sine forældre i sognet. 
 Barnefader udlagdes Jens Jensen tjenende i Knudsker. 

 G. Østerlars ingen, men i Gudhjem blev et uægte pigebarn døbt Bodil Chirstine den 22. 
 søndag efter Trinitatis. Moderen var Sisel, nu opholdende sig hos sim moder i Melstad og 
 udlagde ægtemanden Mads Kofoed Ridder, forhen beboer på Pilegaarden i Østerlars. 

 H. Østermarie: 1. 26. januar er Marie Christiansdatters uægte drengebarn døbt. 
 Barnefaderen ukendt. 2. 13. februar døbtes Margrethe Kirstine Hansdatters uægte søn, 
 udlagt barnefader en sejlingskarl Hans Nordman. Margrethe opholdt sig i Nexø, da hun blev 
 frugtsommelig. 3. 13. oktober blev Ellen Pedersdatters døbt, udlagt barnefader en ugift 
 person nemlig Jens Larsen, som tjente i Ibsker. Ellen Pedersdatter var u konfirmeret. 

 J. Ibsker: Døbt et uægte barn, nemlig Kirstine, moderen var Karen Kirstine Jensdatter, som 
 levede adskilt fra sin ægtemand Thomas Madsen. Hun tjente i Østermarie præstegaard og 
 kom til Listed, dagen før hun barslede, som var den 28. oktober. Som barnefader blev udlagt 
 ungkarl Niels Jensen, som da hun blev besvangret, tjente tillige med hende på 
 præstegaarden. Ingen vidste hvor han nu opholdt sig. 

 K. Bodilsker: Seigne Arrestdatter lod døbe et pigebarn den 17. november 1799, som blev 
 kaldet Ane Kirstine. Udlagt barnefader en sejlingskarl Peder Jensen, hvis opholdssted ikke 
 kendtes. 

 L. Pousker: ingen 

 M. Pedersker: ingen 

 N. Aaker: 1. december døbtes et pigebarn af moderen Else Peer Sassersens datter kaldet 
 Margrethe Frederikke. Som barnefader udlagde hun en gift mand Friderich Bendtsen Kofod i 
 Nyby. Se attest pag. 35. 

 O. Nylars: Trinitatis søndag lod Ane Madsdatter døbe en dreng født udenfor ægteskab. Han 
 fik navnet Mogens Larsen. Barnefader blev udlagt en ubekendt, som havde mødt på byvejen. 

 P. Vestermarie: ingen 

 Q. Østerlars (Tilføjelse) 2. marts 1799 blev Magdalene Jensdatter uægte barn introduceret i 
 kirken og fik navnet Ellen. Barnet var hjemmedøbt af jordemoderen. Til barnefader blev 
 udlagt en ungkarl Jens Monsen Myre. 

 Pag. 34, Litr. R, Auditør Andreas Raschs attest på militære personer, der havde begået 
 lejermål. 

 Pag. 36-37, Litr. T-U, Danske Kancellis fritagelse for fattige for at betale stemplet papir og 
 sidde i fængsel. 

 Pag. 38, No 9, Førlovspenge for 1799. 2 arvekapitaler der betalte 1 rd til kongen for at føre 
 arvemidler fra Bornholm. 



 Pag. 39-48, No 10-15, Rentekammerets meddelelse om at 289 td landgildebyg kunne sælges 
 til kapiteltaksten og andre 510 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste 
 over køberne. Salg af 23 tønder landgilderug 1799, samt salg i 1798. Udgifter til 
 trommeslagning. 

 Pag. 49-52, No 16, Specifikation over vrag og drivgods i 1799. A+B. Skibsanker og ankertov i 
 Rønne og Arnager. Ved toldboden solg et anker brændevin. C. Ved Gudhjem solgt et 
 skibsskrog med bjælker til i alt 108 rd 5 mk  

 Pag. 53-58, No 17, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Inge5 

 Pag. 59-60, No 18, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i 
 ægtpenge. 

 Pag. 61, No 19, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til 
 fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker. 

 Pag. 62-67, No 20, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået 
 moderation i landgilde for året 1799.  

 Pag. 68, No 21,”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. 69, No 22, Amtmand Heibergs attest på at det bortauktionerede korn var solgt efter det 
 gamle mål, hvor en tønde svarede til 160 potter. 

 Pag. 70-71, No 23-24, Pro memoria. Licitationsforretning over transport af landgilde til 
 København i perioden 1799 til 1803 vundet af skipperne Anders Ancker og Bendt Henrichsen. 
 Udgifterne til vidner (1 rd) over licitationen og for byens tjener Niels Krampe for 
 trommeslags til licitationen (1 mk 8 sk). 

 Pag. 72, No 25, Oversigt over afsendelse af landgilde med skipperne til København. Enkelt 
 med angivelse af henholdsvis spiseligt og uspiseligt smør. 

 Pag. 73-75, No 26-28, Rentekammerets ordre til levering af 120 tønder rug til Christiansø 
 Christiansø og kvittering på leveringer.  

 Pag. 76, No 29,”Indsvindingsberegning” - Beregning af svind i landgildesæd  
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