
Kontributionsregnskab 1807 

1-3  Indholdsfortegnelse (1.+2. del) 

4-8  Summarisk ekstrakt over kontributions-, jordebogs og ammunitionsregnskaberne 1807 

8- 18 kontributionsregnskabet 1807, med fyldige noter i margin.  

19-137 Bilag til kontributionsregnskaber 1. del 1807 

 Pag. 19-21, No 1, Designation over dokumenter og beviser for kontributionsregnskaber, 
 regnskabet efter forordningen 1. oktober 1802, ammunitionsregnskabet og 
 jordebogsregnskabet 

 Pag. 22-39, No 2, Erindringsposter for kontributionsregnskabet 1806 

 Pag. 40-70, Bilag til erindringsposterne 1804-1806 – flere lejermåls og horerisager 

 Pag. 40, litr. A, Magrethe Hans Matthiasens datter døde i et borgehjem i Rønne efter hun var 
 kommet fra Forbredringshuset på Christianshavn. 

 Pag. 41, Dom over Peter Jensen Drejer i Melsted for anden gangs hor. 

 Pag. 71. No 3, Oversigt over udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskat i 1807 sat og lignet 
 efter den jord der er i brug. 

 Pag. 72, No 4, Pro Memoria fra rentekammeret. Hvad der er betalt i lods- eller havnepenge, 
 toldrettigheder, afgifter til skatkammer og fyrafgift på Christiansø, 

 Pag. 73-83+87, No 5-13+15, Byfogedernes anmeldelse af 1/8-procentskattens betaling, samt 
 uvisse indtægter så som aftingede lejermålsbøder til amtstuen for hele året. 

 Pag. 84-86, No 14, Auktion over 24 td. landgilde rug og 308 td. Landgildebyg , med 
 konditioner og købernavne 

 Pag. 88-104, 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-H. 

 Pag. 105-108, No 17-20, herredernes indberetning om, at  der ikke var opkrævet sjette og 
 tiendepenge, samt forlovspenge. 

 Pag. 109-110, No 21-22, Major Rømers og amtmandens attest på at regimentsfeltskærer 
 ingen svende eller drenge havde i tjeneste. 

 Pag. 111-112, 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. 113, No 24, Amtsprovst Jensens attest om at pastor Balle indbetaling til enkekassen til 
 formandens enke. 

 Pag. 114-115, No 25-26, Inspektør Egedes gage og hvilke afgifter han skulle betale. 



 Pag. 116-137, No 27-28, 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. 

1-121 Kontributionskatten 2. del 1807 

 Pag. 1-25, No 29, Beregning over toldindtægter samlet og for hver måned. 

 Pag. 27-31, No 30-34, Byfogdernes attester over deponerede arvemidler til fonden ad usus 
 publicus. 

 Pag. 32-33, No 35-36, 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 37-44, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og 
 vielsesbreve.  

 Pag. 42+45, No 45+48, Sognepræst Peder Thomsen Balle betalte til kreditkassen 13 rd 42 sk 
 for terminen 11. juni og 48 rd 72 sk den 11. december. 

 Pag. 43-44+46, No 46-47+49, Promemoria vedr. byfoged Wiborgs renter og afdrag på 24 rd. 
 på en udstedt indskudsobligation til enkekassen, samt byfoged Heiberg afdrag og renter på 
 62 rd 18 sk. 

 Pag. 47, No 50, Finanskassens direktion om at der til Søkvæsthuset og til Assistenshuset 
 skulle betale 1 procent af salg af prisedømte skibe og ladninger. 

 Pag. 48-50, No 51-53, Salg af prisedømte ”The Million” for 39450 rd og ”The Humber of Hall” 
 for 37064 rd. m.fl. 

 Pag. 51-52, No 54, Inventarium over de ifølge forordning af 9. september 1807 paa Bornholm 
 anholdte Engelske Penge og vare. Flere oplysninger bla. at der var givet tilladelse til udlån af 
 kanoner til kaperfartøjer. 

 Pag. 53-57, No 55-57, Attester på solgt engelsk ejendom. 

 Pag. 58-74, No 58-59, Fortegnelse over indbetalinger af afgifter for skifteforretningerne, 
 bilag med navne for afdøde. 

 Pag. 75-87, No 60-61, 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. 88-108, No 62-82, Herrederne og købstædernes indbetaling af afdrag på den 
 ekstraordinære brandskat ifølge reskript af 28. marts 1807. På grund af de betydelige  
 brandskader skulle der indkræves ekstraordinære brandhjælp på 20 sk. pr. 100 rd. 
 forsikringssum. 

 Pag. 109-116, No 83-90, Ordre og kvittering på udbetaling af honorar til branddirektøren 
 kvartermester Rasch. 



 Pag. 117-119, No 91-93, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat 
 og præsternes indberetning om at der var ingen personer på Bornholm, der skulle betale 
 rangskat. 

 Pag. 120, Liste over de 15 sogne. 

 Pag. 121, Haagen Hansen Mørcks kvittering fra 14. juli 1808 for at oversætte løjtnant Beok 
 (Beck ?) af Artilleriet til Bornholm, samt udgifter på rejsen til hans underholdning. 25 rd.  

 

 
















































































































































































































































































