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39-125  Bilag til kontributionsregnskaber 1. del 1805 

 39-65, Rentekammeret erindringsposterne for 1804 (65 poster). Med bilag. Rentekammerets 
 ordre på pag. 64.  

 Pag. 66, No 3, Beregning over hvad sædejord og kløvgang udbyggere i Aaret 1805 haver i 
 Brug, samt den deraf gaaende hjælpeskat. 

 Pag. 67, No 4, Afgifter som betales i lods- eller havnepenge, toldrettigheder, afgifter til 
 skatkammer og fyrafgift til Christiansø 

 Pag. 68-84, No 5-20, Byfogedernes anmeldelse af procentskattens betaling, samt uvisse 
 indtægter så som aftingede lejermålsbøder til amtstuen for hele året. 

 Pag. 85-97, No. 21, Fortegnelse over penge tilfalden justitskassen med bilag (usorterede). 
 Oversigt over udstedte skiftebreve med stempelpenge og afgifter. 

 Pag. 98-101, No 22-25, Amtmand Thaarups attest på at der ikke var opkrævet sjette og 
 tiendepenge, samt forlovspenge 

 Pag. 102-103, No 26-27, Amtamnden og oberstløjtnant Funchs attest på at 
 regimentsfeltskærer ingen svende eller drenge havde i tjeneste. 

 Pag. 104, No 28, Provst Transes attest om at pastor Balle indbetaling til enkekassen  

 Pag. 105, No 29, Inspektør Egedes angivelse af stenværkets produktion, hans gage og hvilke 
 afgifter han skulle betale. 

 Pag. 106-125, No 30-31, 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. 

1-102 Kontributionskatten 2. del 1805 

 Pag. 1-24, No 32, Ekstrakt over Toldindtægter samlet og for hver måned. 

 Pag. 25-27, No 33-35, Byfogdernes attester over deponerede arvemidler til fonden ad usus 
 publicus. 



 Pag. 28-29, No 36-37, 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. 30-37, No 38-45, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og 
 vielsesbreve. 

 Pag. 38, No 46, Amtsforvalter Due modtager 4000 rd af justitskassen til drift. 

 Pag. 39, No 47, Enkekassen modtog 575 rd 92 sk, som forstrækning. Kapitalen tilhørte  
 Michelle Georgine Kirstine Hjorth. 

 Pag. 40-41, No 48-49, Sognepræst Peder Thomsen Balle betale til kreditkassen 13 rd 44 sk for 
 terminen 11. juni og 11. december. 

 Pag. 42-43, No 50-51, Promemoria vedr. byfoged Wiborgs renter og afdrag på 24 rd. på en 
 udstedt indskudsobligation til enkekassen, samt byfoged Heiberg afdrag og renter på 31 rd 
 33 sk. 

 Pag. 44, No 52, Fyrinspektør Carl Andreas Christian Petersen skulle Ifølge udstedt 
 indskudsobligation på 100 rd. til enkekassen. 

 Pag. 45-46, No 53, 300 rd af deponerede penge for salg af Allinge og Sandvig jorde blev 
 udbetalt til Jacob J. Grønbek, som et forskud til opførelse af Tinghuset i Sandvig. Med 
 kvittering. 

 Pag. 47-58, No 54-55, Fortegnelse over hoved revisionskontorets indtægter for skifterne fra 
 købstæderne og amtet. Afgift på en 1/3-del procent af boets midler. Med bilag litr. A-M med 
 navne på de afdøde, dato for skiftet og beløb. Med bilag A-G. 

 Pag. 59-72, No 56. Rentekammerets PM vedr. forordning af 25. januar 1805 om forhøjelse af 
 12½ % på sportler og gebyrer, som var tillagt embedsmændene ved underretterne. 
 Indberetningerne fra underretterne. Indberetningerne beskriver domme og auktioner. 

 Pag. 73, No 57, kvittering for restance til brandkassen 1799. 

 Pag. 74-75, No 58, Liste over forsikrede huse i de fire herreder og deres forsikringssummer. 
 Nu med 15 selvejergårde og fyrpasserboligen i dagen mellem Stejle- og Ørnebjerget. De 
 øvrige var præstegårdene. 

 Pag. 76-93, No 59-68 (no 69 mgl), Indbetaling af brandkontigenter fra købstæderne, samt 
 udgifter til brand lidte, bla. ny opbygget hus i Hasle, samt løn til branddirektøren Rasch  

 Pag. 79-83, Fuldstændig liste over Svaneke Bygninger med ejernavne, vurdering og 
 kontribution. 

 Pag. 94-97, No 70-71, Præsternes indberetning om at der var ingen personer på Bornholm, 
 der skulle betale rangskat. 

 Pag. 98, No 72, Liste over de 15 sogne. 

 Pag. 99-102, No 73a, Promemoria fra Rentekammeret om ønsket om beregning og forklaring 
 over omkostningerne til opbygning af tinghuset i Svaneke. Amtmand Thaarups indberetning 



 og fuldstændige regnskab. Omkostninger 1077 rd 44 sk. Tinghuset betalte ved at påligne skat 
 for hvert sogn og i købstad. 
























































































































































































































































