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 Pag. 54-72, No 1-2, Rentekammerets ordre vedr. erindringsposterne for de sidste tre 
 kvartaler i 1803. Bilag A til R – Pag. 55 omregningstabel for gammel og ny kornmål. Pag. 66 
 vedr. Svaneke Tinghus opførsel i år 1800 for i alt 1022 rd 24 sk. 

 Pag. 73, No 3, Attesteret oversigt over udbyggere, Gadehusmænd og strandsidderes 
 hjælpeskatter for 1804 

 Pag. 74, litr. M, No 3; Adolf Nielsen nægtede at være barnefader til Ingeborgs Svendsdatter i 
 Rutsker. (Fejlplaceret) 

 Pag. 75, No 4, Afgifter som betales i lods- eller havnepenge, toldrettigheder, afgifter til 
 skatkammerfondet og fyrafgift til Christiansø 

 Pag. 76-86, No 5-15, Byfogedernes anmeldelse af procentskattens betaling, samt uvisse 
 indtægter så som aftingede lejermålsbøder til amtstuen for hele året. 

 Pag. 87-91, No 16-17 (18 mangler), Rentekammerets ordre indbetaling af salg af vindfælder i 
 Almindingen (træer, der er blæst omkuld eller grene, der er faldet ned)  

 Pag. 92-102, No. 19, Fortegnelse over penge tilfalden justitskassen med bilag litr. A-M. 
 Oversigt over udstedte skiftebreve med stempelpenge og afgifter. 

 Pag. 103, No 20, Oberstløjtnant Funchs attest på at regimentsfeltskærer ingen svende eller 
 drenge havde i tjeneste. 

 Pag. 104, No 21, Provst Transes attest om at pastor Balle indbetaling til enkekassen  

 Pag. 105, No 22, Inspektør Egedes angivelse af stenværkets produktion, hans gage og hvilke 
 afgifter han skulle betale. 

 Pag. 105-127, No 23-24, Beregning af 1/8-del procentskat der blev pålignet alle lånesager. 
 Her findes alle udfærdigede lån, samt angivelse af lån, der i årets løb var blevet indfriet. 

1-119 Kontributionskatten 2. del 1804 

 Pag. 1-25, No 25, Ekstrakt over Toldindtægter samlet og for hver måned. 

 Pag. 26-31, No 26, Byfogdernes attester over deponerede arvemidler til fonden ad usus 
 publicus. Med bilag A-D. 



 Pag. 32-33, No 27a-27b, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af 
 land-kirurg Johan Andreas Hausmann. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne 
 og ¾ fra landdistrikterne. 

 Pag. 34-41, No 28a-33, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og 
 vielsesbreve. 

 Pag. 42, No 34, Overførsel af 180 rd. tilhørende Østerlars kirke til finanskassen amtsforvalter 
 Due til amtstuens udgifter. 

 Pag. 43-44, No 35-36, Sognepræst Peder Thomsen Balle betale til kreditkassen 13 rd 91 sk for 
 terminen 11. juni  og 11. december. 

 Pag. 45-46, No 37, Promemoria fra rentekammeret om at Mogens Andersen Lind på den 34 
 sg. i Olsker kunne for 20 rd købe den del af udmarksjorden, som han tidligere havde fæstet. 

 Pag. 47-50, No 38-40, Promemoria om at indbetale til enkekassen det resterende beløb 476 
 rd til sognepræst Jørgen Fogh i Østerlars enke indbetalinger til enkekassen. Endvidere et PM 
 om at indfrie en obligation på 505 rd 85 sk.  

 Pag. 51-54, No 41, Ordre fra Rentekammeret om at indbetale de 2017 rd. som kommissionen 
 i 1801 idømte en række militære personen at betale. Med bilag A-C. 

 Pag. 55-64, No 42-43, Fortegnelse over hoved revisionskontorets indtægter for skifterne fra 
 købstæderne og amtet. Med bilag litr. A-M med navne på de afdøde, dato for skiftet og 
 beløb. 

 Pag. 65-67, No 44-45, Ekstrakt over brandkassens restancer fra årene 1797-1802. 

 Pag. 68-69, No 46, Liste over forsikrede huse i de fire herreder og deres forsikringssummer. 
 Nu med 12 selvejergårde, et hus, en degnegaard og fyrpasserboligen i dagen mellem Stejle-
 og Ørnebjerget. De øvrige var præstegårdene. 

 Pag. 70-87, No 47-56, Indbetaling af brandkontigenter fra købstæderne, samt udgifter til 
 brand lidte, bla. ny opbygget hus i Hasle, samt løn til branddirektøren Rasch  

 Pag. 88-93, No 57-60, Pro Memoria ang. Rangskatte I flg. Forordningen 1764. Præsternes 
 indberetning om at der var ingen personer på Bornholm, der skulle betale rangskat. 

 Pag. 94, No 61, Liste over de 15 sogne. 

 Pag. 95-108, No 63, Fortegnelser over bygnings og mølleafgifter (Kvadratskatten) af 
 købstæderne i flg. forordning af 1. oktober 1802, med bilag litr. A-M  

 Pag. 109-109, No 64, 66, 71-72, 74, 76, 79, 84-85, 87 Indbetalinger til Zahlkammeret. 
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