
Forkortelser brugt ved indtastning  i   
databasen Bornholmske  Gårde. 

 
 
Jeg har lavet en liste over alle de forkortelser, der foreløbig er brugt ved indtastnig i 

databasen ”Bornholmske Gårde”. Listen er skrevet i vilkårlig rækkefølge. I samme 

forbindelse vil jeg gerne gentage foreningens opfordring til medlemmerne, om at sende os 

oplysninger om mangler og fejl, som I støder på ved brug af databasen. Disse oplysninger 

bedes sendt til Karl Nielsen på mail adressen gekanielsen@gmail.com 

 

(KrK) Kristian Kure (den oprindelige ophavsmand til hæfterne ”Kure´s Gårdregister”) 

(AaK) Aage Kure (Indtaster af alle oplysninger fra hæfterne “Kures´ Gårdregister) 

Susanne Susanne Ressel 

Anette Anette Schønwald 

(KN) Karl Nielsen 

(JK) Jørn Kjøller 

(AS) Anni Sode 

(JVH) Jesper Vang Hansen (se hans hjemmeside: www.vang-hansen.dk) 

(KB) Kirkebog 

(BV) Borgerlig vielse + sted 

(JW) Jens Wichmanns ”Kirkebogsregister”. 

(SK) Skøde 

(Sk) Skifte. 

(KP) Kendelsespenge, (betalt ved køb og salg af en gård) 

(JpB) Jul på Bornholm, register over afdøde med billede 

(BS) Bornholmske Samlinger (efterfulgt af serie, bind, side) 

(DG) Danske Gårde (Bornholm) 

(BV) Borgerlig vielse 

(BT) Bornholms Tidende, dødsannoncer 

(SK&P) Skøde & Panteprotokol, og Realregister for disse. 

(FæP) Fæsteprotokoller 

(BAJ) Samlet forkortelse for regnskabsbøger fra Hammershus, Jordebøger og 

Bornholms Amts Jordebøger. m.m. - efterfulgt af et årstal.   



(FT) Folketælling + årstal 

(SaB) Sandemandsbogen, 3 hefter over bornholmske sandemænd. 

(IT) Div. Oplysninger fra Internettet 

Slg. Selvejergård 

Vdg. Vornedegård 

Ft. Fortov (arealer fra ovennævnte gårde, som er fæstet ud til andre personer) 

Gr. Grund (arealer fra ovennævnte gårde, som er fæstet ud til andre personer) 

Pc. Parcel (arealer fra ovennævnte gårde, som er fæstet ud til andre personer) 

Sld. Slettedaler 

Rbd. Rigsbankdaler. 

Rd. Rigsdaler (sedler eller mønt) 

(SV) ”Sydsvenskere” en database over indvandrede svenskere af Jørn Kjøller. 

(VEJ) Bornholmske Vejvisere & Adressebøger + årstal. 

(BGI) Bornholmske Gravstene ved Fie Ellebye & Jack Funch. 

(DB) Degnebogen - Degne på Bornholm 

(TB) Tingbogen - læste skøder på Bornholm i nyere tid. (ejendomsoplysninger) 

(Oed) Oeders (en folketælling) 

(DcB) Decimantbogen (En decimant er en skatteyder, tiendeyder til Kongen) 

(BP) Bornholms Præstehistorie. (BS) bind 38. 

(P+L) Morten Pedersen og Lengnick, optegnelser over kirkelige handlinger i 

Klemensker. 

(KBTal) Til- og afgangslister i kirkebogen over til- og fraflyninger i sognet. (som John 

G. Christensen er ved at lave en database over.)  

(NHT) Nørre Herreds Tingbog + dato og år. (se hjemmeside: www.vang-hansen.dk) 

 

 

     Karl Nielsen. Juni 2019 

  

 


