
”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1796” 

 

1-3  Indholdsfortegnelse 

4-10  Jordebogsregnskab 1796 – med revisionsbemærkninger i margin. 

  Regnskabet er underskrevet 30. april 1797 af Laurits Skierbeck. 

11-84 Bilag til Jordebogsregnskab 1796 

 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 1796 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, der bevilger Ole Jacobsen ret til at opdyrke en del af smålyngen, 
 som han formedelst sandflugt har måtte nedbryde og bygge sig et nyt hus på. 

 Pag. 19, No 3, Kapitaltaksten for 1796, Underskrevet 6. februar 1797. 

 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 1796”  

 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 1795”.  

 Pag. 26, No 6, Mulkt til dem der havde glemt at betale kendelsespenge.  

 Pag. 27-28, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm 
 udi Aaret 1796 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og 
 Beviser. 

 Pag. 29-30, Litr. A-P, Samlet dokument med præsternes indberetning over lejermålene 
 (cirkularium) :  

  A. Ingen uægte børn i Knudsker 

  B. Nyker ingen 

 C. Klemensker. Døbt midfaste søndag, moderen Anne Marie Pedersdatter, barnefader Povel 
 Jensen, Jens Hansens søn i Nyker, hvor moderen tjente da barnet blev avlet. 

 D. Rutsker: Uægte drengebarn kaldet Jørgen, moderen var Susanne Jørgensdatter på 10. sg., 
 udlagt barnefader ungkarl Niels Pedersen i Sandvig, som druknede i november årets før. 

 E. Olsker: ingen 

 F. Rø: ingen 

 G: Østerlars: ingen 

 H. Øsermarie: ingen 

 J. Ibsker: ingen 



 K. Bodilsker: ingen 

 L. Poulsker: ingen 

 M. Pedersker: 6. søndag efter påske døbtes et uægte drengebarn kaldet Jens. Moderen var 
 Karen, Svend Larsen Schous hustru, hvis mand havde været borte i seks år. Udlagt 
 barnefader ungkarl Jens Nielsen, der tjenende i sognet.  

 N. Nylars: ingen 

 O. Vestermarie: ingen 

 P. Aakirke: Karen Lars Mortensens datter døbte et uægte barn kaldet Kisten. Barnefader var 
 Jens Lundberg, som sejle med et svensk fartøj og som ikke opholdte sig på Bornholm. 

 Q. Attest på at Poul Jensen var gevorben soldat i København og som havde besvangret Anna 
 Marie Pedersdatter i Klemensker. 

 R. Attest på at ungkarl Jens Nielsen havde afsonet 8 dages fængsel. 

 S. pag. 33-36, Tingsvidne søndre herred ang. Svend Larsens hustru Karen skulle have begået 
 horeri med Jens Nielsen fra Bodilsker. Svend Larsen skulle have været rytter i det sjællandske 
 rytterregimente, men nu ikke længere var det. Oberst ved det sjællandske rytterregiment 
 kendte ikke personen.Karen oplyste at Svend Larsen havde været borte i 8 år og Karen var 
 kun 22 år gammel da han forlod hende. Karen havde døbt sin dreng Jens 6. søndag efter 
 påske. Det ansås for sandsynligt, at manden var død. Hun dømtes derfor ikke dobbelte 
 lejermål, men 6 rd. og fængsel i 8 dage på vand og brød. 

 T. Danske kancellis pålæg om at fritage Anne Marie Pedersdatter i Klemensker for at betale 
 omkostninger og fængselsstraffen. 

 U. Danske kancellis bevilling til 6 kvinder for at betale sædvanlige omkostninger og sidde på 
 vand og brød formedelst der uformuehed 

 Pag. 39, No 8, Førlovspenge for 1796. 2 arvekapitaler der betalte 1 rd til kongen for at føre 
 arvemidler fra Bornholm. 

 Pag. 40-42, No 9-10, Rentekammerets meddelelse om at 390 td landgildebyg kunne sælges 
 til kapiteltaksten og andre 398 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste 
 over køberne. Udgifter til trommeslagning. 

 Pag. 43-62, No 11, Specifikation over vrag og drivgods i 1796. A. I Nyker auktion over 
 skibsanker – det var annonceret ved trommeslagning. B. I Svaneke solgt en bjælke. C-D. En 
 del fyrreplanker mm drevet i land i Pedersker. No 1. Foustager med tobaksblade hos Hans 
 Kofoed Munch i Pedersker. I alt 53 lispund våd tobak solgt for 5 rd. No 2 liste over plankerne. 
 No 3. Skibsanker fundet ud for Poulsker sogn. No 4. Skibsanker fundet ud for Snogebæk. No 
 5 Flere planker. No 6-7 Toldregning for plankerne. No 8-10 Udgifter for at håndtere 84 
 stykker fyrreplanker 

 Pag. 63-67, No 12, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Ingen. 

 Pag. 68-69, No 13, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i 
 ægtpenge. 

 Pag. 70, No 14, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til 
 fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker. 



 Pag. 71-76, No 15, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået 
 moderation i landgilde for året 1796.  

 Pag. 77, 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. 78, No 17, Amtmand Heibergs attest på at det bortautionerede korn var solgt efter det 
 gamle mål, hvor en tønde svarede til 160 potter. 

 Pag. 79-81, No 18-20, Søetatens kvittering på modtagelse af skipper Herman Carlsen, skipper 
 Poul Carlsen og skipper Carl M. Bergs leveringer af henholdsvis spiseligt og uspiseligt smør. 

 Pag. 82-83, No 21-22, Rentekammerets ordre til levering af 150 tønder rug til Christiansø 
 Christiansø og kvittering på leveringer.  

 Pag. 84, No 23,”Indsvindingsberegning” - Beregning af svind i landgildesæd  
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