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26-92  Bilag til kontributionsregnskaber 1. del 1806 

 Pag. 26. No 1, Oversigt over udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskat i 1806 sat og lignet 
 efter den jord der er i brug. 

 Pag. 27, No 2, Pro Memoria fra rentekammeret. Hvad der er betalt i lods- eller havnepenge, 
 toldrettigheder, afgifter til skatkammer og fyrafgift på Christiansø, 

 Pag. 28-41, No 3-15, Byfogedernes anmeldelse af 1/8-procentskattens betaling, samt uvisse 
 indtægter så som aftingede lejermålsbøder til amtstuen for hele året. 

 Pag. 42-64, No. 16, Designation over hvad der var blevet betalt til amtstuen. Fortegnelse 
 over penge tilfalden justitskassen med bilag (usorterede). Oversigt over udstedte skiftebreve 
 med dato, stempelpenge og afgifter. Bilag A-O. 

 Pag. 65-68, No 17-20, Amtmand Thaarups attesterer på herredernes indberetning om, at der 
 ikke var opkrævet sjette og tiendepenge, samt forlovspenge 

 Pag. 69-70, No 21-22, Amtmanden og oberstløjtnant Funchs attest på at regimentsfeltskærer 
 ingen svende eller drenge havde i tjeneste. 

 Pag. 71-72, No 23, Beregning over godtgørelse til embedsmænd, betjente og andres 
 embedsskat, afgift for beneficerede jorder eller tiende mm. Med navne på sognepræster, 
 degne og kapellaner som modtagere. 

 Pag. 73, No 24, Konstitueret provst Jensens attest om at pastor Balle indbetaling til  
 enkekassen  

 Pag. 74, No 25, Inspektør Egedes angivelse af stenværkets produktion, hans gage og hvilke 
 afgifter han skulle betale. 

 Pag. 75-92, No 26-27, Beregning af 1/8-del procentskat der blev pålignet alle lånesager 
 (Tinglyste obligationer). Her findes alle udfærdigede lån, samt angivelse af lån, der i årets løb 
 var blevet indfriet. Med bilag A-D. 

1-109  Kontributionskatten 2. del 1806 

 Pag. 1-26, No 28, Ekstrakt over toldindtægter samlet og for hver måned. 



 Pag. 27-31, No 29-33, Byfogdernes attester over deponerede arvemidler til fonden ad usus 
 publicus. 

 Pag. 32-33, No 34-35, 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 38-43, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og 
 vielsesbreve.  

 Pag. 42+44, No 44+46, 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. 43, No 45, Sognepræst Peder Thomsen Balle betalte til kreditkassen 12 rd 94 sk for 
 terminen 11. juni og 11. december. 

 Pag. 47-49, No 47-50, Promemoria. Amtmand Thaarup havde lånt 800 rd af justitskassen til 
 drift- Beløbet skulle forrente med 12 rd, og blev trukket af amtmandens gage. 

 Pag. 50, No 51, 360 rd. var udbetalt til entreprænør Jacob Jørgen Grønbek for opførelse af 
 Sandvig Tinghus. De resterende 60 rd. blev anvist til udbetaling 

 Pag. 51-52, No 52-53, Inspektør Egede, Frederiks Stenbrud, blev idømt 1 måneds mulkt for 
 udeblivelse af regnskabet for stenbruddet i 1805. Kvittering for 2 måneders mulkt for 
 regnskabets udeblivelse.   

 Pag. 53-62, No 54, Fortegnelse over indbetalinger af afgifter for skifteforretningerne, bilag A 
 til J med navne for afdøde. 

 Pag. 62, No 54, Kammerherre Stiboldt havde nægtet at indbetale afgift efter skifte efter 
 afdøde kammerherreinde Wolfsens stervbo. Skiftet var administreret uden herredets 
 jurisdiktion.  

 Pag. 63-67, No 55, Fortegnelse over arv, der tilfaldt andre end livsarvinger, hvorfor der 
 betaltes særskilt afgift. Bilag A-G. 

 Pag. 68-76, No 56, Fortegnelse over hoved revisionskontorets indtægter for skifterne og 
 andre forretninger fra købstæderne og amtet ifølge forordning af 25. januar 1805. 
 Embedsmændene skulle betale 12½ % af indtægterne til amtstuen. Indberetningerne fra 
 underretterne. Indberetningerne beskriver domme og auktioner. Med bilag. 

 Pag. 77, No 57, Økonomi- og commercekollegiet havde meddelt amtmanden, at på grund af 
 de betydelige brandskader skulle der indkræves ekstraordinære brandhjælp på 20 sk. pr. 100 
 rd. forsikringssum. 

 Pag. 78-79, No 58, Liste over forsikrede huse i de fire herreder og deres forsikringssummer. 
 Nu flere selvejergårde. I Olsker sogn forsikredes General Toldkammeret, fyrpasserboligen i 
 dalen mellem Stejle- og Ørnebjerget, Kullehuset i Seenebugten og et kullehus på 
 Thilebjerget. 

 Pag. 80-90, No 59-69, Indbetaling af brandkontigenter fra købstæderne’  



 Pag. 90-95, No 70-74, Brandskader i Rønne by – bla. Professor Andresens gård på nr. 324 

 Pag. 96-103, No 75-82, Brandinspektør Raschs honorar og kvitteringer for modtagelse 

 Pag. 104-108, No 83-85, Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes 
 indberetning om at der var ingen personer på Bornholm, der skulle betale rangskat. 

 Pag. 109, No 86, Liste over de 15 sogne. 

 

 




















































































































































































