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1-3  Indholdsfortegnelse til 1. og 2. del 

4-8 Summarisk ekstrakt over kontributions- jordebogs, ammunitions og material regnskabet for 
 1809 aflagt ved forrige amtsforvalter Peter Severin Due 

9-17  Kontributionsregnskabet 1809, underskrevet 30. april 1810 af Due. 

18-29 Antegnelser til kontributionsregnskabet 1809. Med rentekammerets påskrivning den 26. 
 marts 1814 og med svar Rønne 23. september 1815 og decision 7. august 1816. Kladde til 
 antegnelser. 

30-114 Bilag til kontributionsregnskaber 1809. 1. del 

 Pag. 30-35, Designation over dokumenter og beviser som vedhører og følge de af mig for 
 Bornholms Land allerunderdanigst aflagte Regnskaber  for Aaret 1809. 2 eksemplarer. 

 Pag. 36-40, No 2, Erindringsposter til regnskaberne 1806 med tilhørende besvarelser og 
 tingsvidner, bla. efterlysning af sejlingskarl Jeppe Hansen fra Gudhjem, som var udlagt til 
 fader til Ellen, Jens Mortensens barn. 

 Pag. 41-52, No 3, Erindringsposter til regnskaberne 1807 og 1808 med bilag A-G 

 Bilag F, Rømers skrift angående engen ved Borresø i Almindingen, som han fik overdraget 
 efter Bidstrups død. 

 Pag. 53, No 4, Beregning over Udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskatter for 1809– 
 sognevis – i alt indtægter 103 rd 51 sk. 

 Pag. 54-55, No 5-6, Pro Memoria fra rentekammeret. Hvad der er betalt i lods- eller havnepenge, 
 toldrettigheder, afgifter til skatkammer og fyrafgift på Christiansø 

 Pag. 56-64, No 7-15, Byfogedernes anmeldelse af 1/8-procentskattens betaling til amtstuen 
 for de to terminer. 

 Pag. 65-66, No 16-17, Kvitteringer for indbetaling af lejermålsbøder. 

 Pag. 67-89, No 18, Designation over justitskassens indtægter 1808, med kvitteringer (litr. A- 
 R) fra hver enkelt jurisdiktion over skifter med navn, dato og beløb. 

 Pag. 90-93, No 20-22, Attester for at der ikke var nogen 6. eller 10. penge-indtægter. 

 Pag. 94-104, No 23-33, Attester på afgift til søkvæsthuset efter salg af prisedømte engelske 
 skibe (Hector, Haabet, Minervas ladning, Helena, William, admiral Kannikoff, Aurora (?), 
 Georg Ludvig, Anna Elisabeth, Pinden(?), Admiral Kanickofs ladning, Venclids ladning) 

 Pag. 105-106, No 34-35, Amtskriver Dues og amtmandens attest på at regimentsfeltskærer 
 ingen svende eller drenge havde i tjeneste. 

 Pag. 107, No 36, 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. 108, No 37, Amtsprovst Jensens attest om at pastor Balle indbetaling til enkekassen til 
 formandens enke. 

 Pag. 109, No 38, Inspektør Grams kvittering for gage (243 rd 32 sk.) og hvilke afgifter (9 rd 70 
 1/4 sk kvartalet) han skulle betale for Frederiks stenbrud 



 Pag. 110-114, No 39a-b, 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. 

1-124 2. del af bilag til kontributionsregnskabet 

 Pag. 1-3, No 39c-d, 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. 

 Pag. 4, Beregning over toldindtægter samlet og for hver måned. (Ingen bilag) 

 Pag. 5, Promemoria over ubetalte 1/8 procent skat, som ikke kunne inddrives på grund af 
 dødfald og uformuede udbyggere i perioden 1803-1808 

 Pag. 6-23, No 42-44, Byfogdernes attester over deponerede arvemidler til fonden ad usus 
 publicus. Bilag A-J. bla. Arvemidler tilfalden Hans Pedersen Kina (China) efter hans afdøde 
 broder Peder Kina med bilag. Hans Pedersen Kina var fraværende og hans arvedel blev indsat 
 i fonden. 

 Pag. 24-25, No 45-46, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af 
 landkirurg. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne. 

 Pag. 26-34, No 47-55, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og 
 vielsesbreve.  

 Pag. 35-37, No 56 ”Allernaadigst Regnskab for den ved forordningen af 1. oktober 1802 paa 
 budne Afgivt af besiddelser, Nyette og brug af faste ejendomme paa Bornholm, saa og for 
 den forordning af 21. oktober 1803, 6. juni 1806 og d. 8. april 1808” anordnede aarlige  
 forhøjelse i oven meldte Afgivt for Aaret 1809. 

 Pag. 38-42, Erindringsposter for for jordafgiften 1805-1808 

 Pag. 43-64, Litr. A-B, ad 1-21, Attester for indbetalinger af jordafgiften fra købstæderne og 
 herrederne 

 Pag. 65-71, No 57-64, Promemoria vedr. terminindbetaling fra sognepræsten Peter Thomsen 
 Balle i Aaker, herredsfoged Heiberg og byfoged Wiborg 

 Pag. 72, No 65, attest for pengebeholdning tilhørende Jonas Peter Lindberg efter stranding 
 i 1807 af en svensk chalup. 

 Pag. 73, No 66. Attest på engelske penge fra det strandende skib Henry Charler” i 1806 i alt 
 4664 rd 

 Pag. 74, No 67, Attest for skibet Sara Classine der strandende ud for Listed i december 1808, 
 der på auktion indbragte 12400 rd. 

 Pag. 75-77, litr. A-b No 68Pro Memoria på manglende gæstgiverafgift på 1 rd, som Fredrik 
 Møller i Finnmarken, som han havde betalt til amtskriveren, da han var amtskriver i Finmarken. 

 Pag. 78-79, No 69-70, Undentagsmand Hans Pedersen i Vestermarie fik en mulkt på 20x det 
 rette stemplede papir. Mulkt til Frederiks stenbrud. 

 Pag. 80,  Promemoria om afsendelse af 500 rigsdaler i 12 og 8 skillings sedler til amtstuen. 

 Pag. 81, Promemoria om at amtsforvalteren til at modtage de gejstlige brandsocietets indkomne 
 summer. 

 Pag. 82-83, Promemoria fra Rentekammeret om at dømme 8 udbyggere af Nørremark, som 
 uden tilladelse havde indtaget kongelig udmark. 



 Pag. 84, No 74, Beregning over indtægter fra skifteforvalternes indsendelse af attester og 
 fortegnelser, som de skulle betale 1/3 procent i 1809 af til revisionskontoret. Efter forordning af 13. 
 januar 1792. 

 Pag. 85-89, No 75, Fortegnelse over arv til tilfaldt andre end ægtefolk, livsarvinger, forældre 
 betalte en arveafgift i flg. forordningen af 12. september 1792. Med bilag A-G 

 Pag. 90, No 76, 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.  

 Pag. 91-93, No 77-79, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat 
 og præsternes indberetning om at der var ingen personer på Bornholm, der skulle betale 
 rangskat. 

 Pag. 94, No 80, Liste over de 15 sogne. 

 Pag. 95, Konstitueret amtmand Jespersen accept af 1 procent afgiften af kapitaler fra år 
 1810. 

 Pag. 96, No 82, Kvittering for modtagelse af 2006 rd fra amtsforvalter Schestedt for mulkter 

 Pag. 97, Beregning over brandhjælpen beregnet af præstegaarde og andre gårde på Bornholm. Med 
 forsikringsværdi og afgifter. 

 Pag. 98-107, No 84-93, 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. 108-112, No 94-98, Ordre og kvittering på udbetaling af honorar til branddirektøren 
 kvartermester Rasch. 

 Pag. 113-114, No 99-100, Regnskab for de forsikrede landbygninger siden 1806. I alt 72 rd, 5 
 mk 14 sk. med kvitteringer. 

 Pag. 115-117, No 101-103, Oversigt over modtagne og udslidte overskårne banknoter (pengesedler), 
 men som blev smidt overbord på vej til København. I alt for 1450 rd. Sedlerne skulle være kommet ind 
 til brændselshjælp. 

 Pag. 118, No 104, Attester for købstæders bygninger 1806-1810 og landbygningers 
 brandhjælpepenge 1809-1810 

 Pag. 119-120, No 105-106, Gouvernementets Qvarter i Rønne den 15/10 1809 skriver til 
 amtforvalter Due. Med kongens tilladelse er det opbragte skib Industrie, med skipper Darmer af 
 Wolgast, solgt på auktion for 4671 rd 40 sk. og opbragt af kaperfører Hans Kofoed. Skibet Dorothea 
 opbragt af samme kaperfører, solgt for 7315 rd 71½ sk. Skibet die Krone opbragt af kaperfører Hans 
 Bøcker, solgt fpr 3901 rd 33 ¾ sk. Skibet Aurora, opbragt af kaperfører Broder Nansen for 6516 rd 43 
 sk. Skibet die Hoffnung opbragt af kaperfører P.A.Grønbech for 883 rd 58 sk. Skibet Bellone opbragt af 
 kaperfører Broder Nansen for 3706 rd 81 sk . Skiber Christina opbragt af samme kaperfører for 3629 
 rd 31 sk. 

 Pag. 121-122, Amtmand anmodning am finansiering af løn til en dyrlæge, der kunne ansættes når 
 tiderne blev bedre. Der var samlet 187 rd 24 sk ind og håber var at få nogle af delinkventindtægterne 
 til denne post. 

 Pag. 123-124, Sehestedts modtagelse af amtsforvalter Dues kontributionsregnskab og for modtagelse 
 af 32.428 rd 4½ sk,, samt hvordan indtægterne igen blev udbetalte i 1810. (Pengene blev ikke afregnet 
 i København, sandsynligvis fordi pengene kunne forsvinde på vej over Østersøen) 
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