Øen Hirtsholmen !
Bekjendtgjørelse for Søfarende !
Ifølge Kongelig allernaadigst Befaling er, især til Sikkerhed for den
Deel af Skibsfarten i Kattegattet, der gaaer vesten om Øen Læsøe eller
gjennem den saakaldte Læsøe Rende, paa den Øe Hirtsholmen
oprettet et nyt Lampe=Blinkfyr, bestaaende af een Lampe med 3 Reverbe—
rer, hvis Omdreiningstid foreløbigen er bestemt til11/2 Minut, saa at man
i denne Tid seer 3 Blink, mellem hvilke Lyset forsvinder. Fyret, som er
anbragt i en Lygte paa et lille fiirkantet Taarn, er omtrent 42 danske Fod
høit over Vandfladen , og vil kunne sees i hele Omkredsen, naar Øiet er 10
Fod over Vandet, i en Afstand af 2 ¾ danske Miil. Dets Beliggenhed
er i S. t. V. ½ V. omtrent 3 5/8 Miil fra Fyret paa Skagen, i N. O. t.
O. ¼ O. 1 Miil fra Frederikshavn, og i N. V. t. V. ½ V. misvisende,
5 ¼ Miil fra Fyrskibet v ed Grunden Trindelen, nordostlig for Læsøe.
Fyrtaarnet vil bestandig blive holdt hv it, og giver derved ogsaa
om Dagen et kjendeligt Sømærke.
Bemeldte Fyr tændes første Gang den 1ste November indeværende
Aar, og vil derefter bestandig blive holdt brændende, fra Paaske til Michel
dag 1 Time, og fra Michelsdag til Paaske ½ Time efter Solens Nedgang
indtil dens Opgang.

Kjøbenhavn,
i Generaltoldkammer- og Commerce-Collegium, den 2den Octbr. 1838
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Contract !

oprettet mellem Grosserer Em. L. Svitser og Medinteressentere paa
den ene Side og Øboerne paa Hirtsholmene eller dem det maatte
vedkomme , paa den anden Side, om i Fællesskab at yde Asistance
til, eller bjerge Skibe, Inventarier og Ladninger som grundstøder
strande eller synke paa Hirtsholmene eller dets District, indtil en
Dybde af indtil 4 Favne Vand.
1.
Jeg Svitser og Medinteressentere forpligter os til fra 1ste October
til 1ste April at holde en Dampbaad stationeret i Frederikshavn, for—
synet med Dykker, Dykkerapparat, Damppumpe, Løfteskjættinger,
Gier,Blokke og andre Redskaber, henhørende til Bjergningsfaget
for egen Regning, uden Udgift for Hirtsholmsboerne for at arbejde
i Forening med dem ved Bjerningen af alle de Skibe , Inven—
tarier og Ladninger, der maatte grundstøde eller strande paa eller
i Nærheden af Øerne, eller sammes District eller som synke til
en Dybde af indtil 4 Favne Vand, og finde denne Dampbaad med
dets Redskaber tiæl Strandingsstedet saa snart jeg faaer Underret—
ning om, at der nten er afsluttet Kontrakt med Øboerne eller
disses Formand omBjerning af noget forulykket Skib eller Ladning
selvfølgelig kun under Forudsætning af at denne Dampbaad ikke er
beskjæftiget noget andet Sted i hvilket Tilfælde den skal komme
saasnart den forehavende Forretning er fuldendt, eller at Dampbaaden er under Repration, samt i Tidsrummet fra 1ste April
til 1ste October at sende det i Kjøbenhavn stationeret Dam pskib un—
der lignende Forhold, hvorimod Øboerne paa Hitsholmenne levere
det fornødne Mandskab og Baade, Alt for egen Regning
uden Udgift for mig Svitser og Medinteressentere.

2.
Bjergelønnen fordeles saaledes, at jeg Svitser og Medinteres—
sentere faar det Halve af alle Kontracters paalydende Sum
eller Fortjeneste, og den anden Halvdeel faar Øboerne paa
Hirtsholmene for at levere de fornødne Baade og Folk,og
give den Asistance de formaar.
3.
Naar mit Dampskib tilkaldes til en Bjergning eller Stran—
ding af Øboerne paa Hirtholmene, og den ankommer, da deles
Kommandoren over Arbeidets Udførelse mellem den Kapitain der
førerDampskibet, og Formanden for Øboerne, og alle de andre
man rette sig derefter, og udføre villig og flink hvad disse befaler
4.
Skulle Skibe eller Ladninger synke paa en Dybde af 4 Favne
Vand eller derover da er den Fortjeneste jeg kan have derved
Øboerne udvedkommende, da disse intet kunne udrette, og næv—
te Øboere maa ikke concervere med migom saadanne For—
retninger, dog skulle Øboerne beholde Andel efter foregaaende §.§ naar
grundstaaende Skibe, hvorom der har været oprettet Kontrakt om
Assistance, efter at være bragte flot, siden skulle synke paa
en Dybde af over 4 Favne.
5.
Ved ethvert Bjerningsforetagende levere Øboerne alt for—
nødent Mandskab og Baade og jeg Svitser og Medinteressen—
tere Dampskib etc ifølge §1.
Hvad Tab eller Skade, Parterne lide paa deres Eiendele, bæres
af den Part der tilhøre samme . Skulde ved Losning af Lad—
ninger, som ikke kunne taale at komme i aaben Baade,Lægtere behøve—
de skeer dette fælleds Regning, saavel Leien deraf, som Havne udgifter
og Ladepenge af disse fratrækkes først forinden Delingen skeer.

6.
Denne Kontracts Indhold gjæller for alle Anordre, der gjøres
om at give forulykkede Skibe eller Ladninger Assistance
i dette District, uden Hensyn til om Kontracten afsluttes
af mig eller Øboerne ene, dog undtages herfra, som nævnt i §4
Skibe stc. i 4 Favns Dybde og derover.
7.
Enhver Deeltager paa Hirtsholmene, der tiltræder denne
Kontract, er uberettiget til, saalænge Kontracten bestaaer
at deltage directe eller indirecte i nogen Bjergning,
eller at udføre noget Arbeide ved saadan, der ikke er
contraseret for vor Regning.
8.
Denne Kontract kan fra begge Sider opsiges med et
Aars Varsel til Ophør den 31 December.
9.
Da vi ere enige om denne Kontracts Indhold, have
forsynet samme med vore Underskrifter.
Kjøbenhavn
Em Svitser

den October 1866

Hirtsholmens Sogneraad tillader sig ærbødigst at
anmode om Deres Højvelbarenheds vellige Vei—
ledning med Hensyn til §20 i Landcommunalloven
af 6te Juli d.A. Thi denne §s Bestemmelse, at den aar—
lige Skatteligning skal foretages i December Maaned,
medføre den Vaskelighed, at i denne Kommune
en forholdsvis betydelig Deel af den aarlige Skat,
nemlig Skolelærens Løn, beregnes efter Kapitaltaqt
hvilket for hvert Aar højst fastsættes i Februar Maaned.
Sogneraadet faar kun to Alternativer, som begge
synes mindre heldige. Thi hvis Skattepaalignet i
December, skal beregnes efter sidste Aars Kapitalstaqt
vil Skolelærerens Løn tværtimod Hensigten med Kapitals—
taqtberegningen ikke svare til de eventuelle Korn—
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priser, idet den navnlig i et Dyrtidsaar vil blive be—
tydeligt under det ham tilkommende Beøb, hvilket Tab
ikke billigviis kan ansees erstattet derved, at Lønnen
i det følgende Aar blev saa meget større . Men dersom
Sogneraadet paa den anden Side skal ved at i Decem—
ber fattet Skjøn over den sandsynlige Størrelse af den
i Februar næste Aar fastsøttende Kapitalstaqt beregne
Skatten saa høi, at Skolelærens Løn deraf kan udredes
udsættes Skatteligningen for at overstige det Nødven—
dige, og skjøndt det saaledes overstigende Beløb vil kom—
me næste Aars Ligning tilgode, saa er dog denne
fattige Kommunes Skatte???? saa ringe, at et
større Paalæg end det allernødvendigste vil nemlig
i Dyrtid være meget trykkende og med Rette
ansees her ubilligt af Skatteyderne. Derfor til—
lader Sogneraadet sig ærbødigst at udbede Deres
Højvelbaarenheds ærede Raad i denne Sag.
Hirtsholmen pr. Frederikshavn den 25de November 1867
Paa Sogneraadets Vegne
ærbædigst
M.Christensen

Højvelbaarne
Hr.Baron, Amtmand Wedell-Wedellsborg
i Hjørring

Det sees ikke hvorledes denne Mislighed kan
undgaaes. Skatteligningen skal foretages i December
Maaned og være bygget paa et Overslag over Communens
Udgifter og Indtægter, affattet efter det Sogneforstander—
skabet herfra under 2 dennes tilstillede Schema.

I

dette Overslag maa Skolelærerens Løn beregnes efter
den Pengesværdi, som efter de Oplysninger, der
haver paa den Tid, Overslaget affattes, kan antages
at ville komme til at svare til Capitaltaqten, den
først sættes i Februar Maaned. Selvfølgelig er denne
Beregning kun calculatorisk, men den heri liggende
Usikkerhed kan ikke undgaaes.
Hjøring Amt den 5 Decbr. 1867
P. A. N.
Chr. Muhle

Ved i sidste Møde at forhandle om Sogneforstan—
derskabets Andragende om Hjælp til Øens Fattigvæsen
vedtog Amtsraadet, efter at have ladet Forholdene
sammesteds undersøge ved en Committe af sin
Midle, i Betragning af Kommunens høist trykkede
øconomiske Stilling at komme samme til Hjælp
med Opførelsen af et efter Øens Forhold passende Fat—
tighus i anstundende Foraar, paa følgende nærmere
Vilkaar:
1.Bygningen opføres efter en af Amsraadet oppro—
beret Tegning samt Overslag af de dermed for—
budne Omkostninger.
2. Bekostingen afholdes med 9/10 af Amtsfattig—
kassen og 1/10 af Sognecommunen, dog udredes
Sognecommunens Andel forskudsviis af Amts—
fattigkassen og godtgjøres denne ved Al—
bagebetaling i 5 Aar. I Amtsfattigkassens
Adel afkortes derhos den Godtgjørelse, som
Hirtsholmen eventuelt maatte tilkomme i
Anledning af dets Jordemoderboligs Overgang
til Amtet i Henhold til §49 i den nye Landcom—
munallov af 6 Juli d:A.
3. Uden Betaling overføres Beboerne til Øen

alle Materialier, der behøves til Bygningen,
og forrette ligeledes uden Betaling alt Haand—
langerarbejdeide derved.
4. Den fornødne Grund til Fattighuset afgives
gratis af Øens Eier.
5. Beboerne forbinder sig, i Overensstemmelse
med hvad derom er vedtaget, paa et almin—
deligt Sognemøde, til i forekommende Stra—
dingstilfælde hver Gang at afgive 3Bjergelodder
til Kommunens Fattighuse.
Hvilket herved meddeles til behagelig Efterretning,
med Tilhørende, atder selvfølgelig ikke vil
kunne begyndes paa Byggearbeidet, forinden den
endnu ikke fremkomne Tegning med Overslag har
erhodlt Amtsraadets Approbation.
Hjøring Amt d. 31 Decbr. 1867.
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Til
Hirtsholmen Sogneforstanderskab

