
”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1793” 

 

1-3  Indholdsfortegnelse 

4-11  Jordebogsregnskab 1793 – med revisionsbemærkninger i margin. 

 Regnskabet er underskrevet 12. maj 1794 af Laurits Skierbech. 

12-80 Bilag til Jordebogsregnskab 1793 

 Pag. 14-17, 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. 18, No 2, ”Efter dend ved 1792 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. 19, No 3, (Kapitaltaksten for 1792, Underskrevet 6. marts 1793) Ligger i 1792-
 regnskabet. 

 Pag. 20-23, No 4, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved 
 Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1793” [Bemærk at 
 Hans Kofoed Jensen fæstede det såkaldede ”Falke Stæll” paa Hammershus Grund, som 
 Christen Pedersen Piil sidst havde, hvis enke fæsteren ægter.] 

 Pag. 24-25, No 5, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer 
 med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1793”.  

 Pag. 26, No 6, Mulkt til 1 sg i Aaker Lars Wefstsn, der havde glemt at betale kendelsespenge. 

 Pag. 27-29, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm 
 udi Aaret 1793 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og 
 Beviser. 

 Pag. 30-34, Litr. A-P, Samlet dokument med præsternes indberetning over lejermålene 
 (cirkularium) :  

 A. Ingen slegfred børn i Knudsker [slegfred betyder at par levede sammen udeb at være gift]. 
 B. I Vestermarie: Margrete, udbygger Jens Rasmussens datter fra Østermarie. Hun tjente i 
 Rønne og blev besvangret af Anders Jensen, der lærte til urmager hos K. Bidstrup. Barnet 
 døde. Pag. 32: Attest om at lærerdrengen hos Christian Bidstrup nægtede at være 
 barnefader. 

 C. Nylars -ingen lejermål 

 D. Aaker og Aakirkeby ingen lejermål 

 E. Pedersker heller ingen 

 F. Poulsker – ingen 

 G. Bodilsker – ingen lejermål bekendt 



 H. Ibsker: Et uægte drengebarn af pigen Karen Lasse Esbersens datter – barnefader Jens 
 Jensen fra Pedersker sogn tjenende hos Hans Munch i Stenseby i Bodilsker. Barne døbt Jens 
 den 10. marts. 

 J. Østermarie: 1. Anne Jens Espers hustru uægte drengebarn døbt 6. januar, som hun sagde, 
 avlet i Rønne, hvor hun selv er, ved en arbejder på den anlagde Porcelæns fabrik, som hun 
 ikke kendte. Det var hendes andet barn i hendes ægteskab. 2. Den 7/4 døbtes Margrete 
 Anderdatter uægte drengebarn barnefader udbygger Jens Nielsen, der var gift. Det var hans 
 andet barn udenfor ægteskab. 3. 23/6 døbtes Lisebeth Jensdatters uægte drengebarn-udlagt 
 barnefader ungkarl Hans Jørgensen. 

 K. Østerlars: Giertrud Peders datter som kom fra Østermarie og tjente i sognet hos en mand 
 ved navn Hans Biemand (?), hvor hun fødte barnet. Barnefaderen var Hans Hansen Lyster i 
 sognet. 

 L. Rø – ingen 

 M. Olsker: 1. uægte barn kaldet Anders Bentsen døbt 29/9 moderen var Kirstine Jensdatter. 
 Barnefaderen kendte hun ikke andet end at hun var blevet besvanget på vej til Rønne. 2. 
 4/12 døbtes uægte drengebarn kaldet Jørgen af moderen pigen Margrete Thoersdatter 
 Habbedam og faderen var ungkarl Jørgen Larsen. 

 N. Rutsker: Døbt uægte pigebarn den 14/4 kaldet Johanne Birgitte. Moderen var Birgitte 
 Margrete Nielsdatter på Spanneregaarden og barnefader udlagt vagtmester ved dragonerne 
 Hans Skou af Hasle. 

 O. Klemensker: 27/2 døbt et uægte pigebarn  kaldet Sidsele. Moderen var Bodil Kirstine 
 Pedersdatter og faderen Ole Clausen fra Rutsker. 

 P. Nyker: dødfødt barn født af Kirstine Jørgensdatter med hvilket hun var i barnsnød i 5 dage 
 før hun blev forløst. Barnefaderen blev udlagt ungkarl Povel Jensen. 

 R: Auditør Rasch indberetning om militære person i lejermålssager. 

 S: Auditær Rasch indberetning om national soldat Jørgen Larsen at han eh var i slægtskab 
 med Margrete Thorsdatter Happedam og at det var første gang han havde begået lejermål 

 Pag. 35, litr. T, Liste over 8 kvinder og en mand, der ikke skulle stå offentligt skrifte i kirken, 
 men i stedet afsonede 8 dages fængsel på vand og brød. 

 Pag. 36, No 8, Førlovspenge for 1793. Arv der er overført til arvinger udenfor Bornholm og 
 som betalte 1 rd. I alt 9. 

 Pag. 37-39, No 9-10, Rentekammerets meddelelse om at 481 td landgildebyg kunne sælges 
 til kapiteltaksten og andre 518 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste 
 over køberne. 

 Pag. 40-47, No 11-, Specifikation over vrag og drivgods i 1793. A. Auktion over et lille 
 skibsanker ved Gudhjem strand. B. Auktion over en fiskerbåd på Svaneke Bys strand. C. 
 Auktion ved Aarsdale over ankertov vurderet til 30 rd. Var annonceret i Berlingske Tidende 
 og Kiøbenhavns adresse blade. D. Ved Aarsdale blev auktioneret et anker 

 Pag. 48-52, No 12, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Ingen. 

 Pag. 53-54, No 13, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i 
 ægtpenge. 



 Pag. 55, No 14, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til 
 fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker. 

 Pag. 56-61, No 15, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået 
 moderation i landgilde for året 1793.  

 Pag. 62, No 16, Pro Memoria ang. målingen af landgilde og angivelse af gamle rummål, 
 således at landgildet måltes til 160 potter til hver tønde og den deraf beregnede pengeafgift. 

 Pag. 63-69, No 17-21, Rentekammerets bevilling af skattefrihed i 2 år til den 17 sg. i 
 Østermarie, som var ramt af ildebrand og totalskadet. Tingsvidne hvor den 17 gårds beboer 
 Niels Nielsen forklarer og bevidner om ildebranden som skete ml. kl. 11 og 12. fire længer på 
 i alt 46 stolperum var alle nye og ved god stand. 

 Pag. 64-70, No 18-22, Rentekammerets bevilling af skattefrihed til den 15. sg. Kanegaarden i 
 Knudsker, som var ramt af ildebrand og beskadiget ¾ af gårdens bygninger. Ilden skyldtes 
 tordenvejr den 21. juli. Gården 3 af 4 længer brændte. 

 Pag. 71, No 23,”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. 72-74, No 24-26, Kvitteringer for levering af landgilde til København. 

 Pag. 75-79, No 27-31, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til 
 bespisning på Christiansø.  

 Pag. 80, No 32,”Indsvindingsberegning” - Beregning af svind i landgildesæd modtaget 1. 
 oktober. 
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