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 Aar 1861. den 20’ Februar afholdt den i Henhold  

til Lov af 31’ Marts f.A. valgte Skattelignings-Com- 

mission for Skagen sit første Møde hos Kommissio- 

nens Medlem L. Clemmensen. 

 Af Kommissionens Medlemmer ere: 

H. Bødker, J. C. Hansen Ruth, L. Clemmensen 

og L. Lønstrup valgte for et Tidsrum af 4 Aar 

og N. F. Fabricius, N. Jensen og L. Mosberg valgte 

paa 3 Aar. 

Samtlige Medlemmer vare tilstæde, ligeledes var  

tilstæde Byens Kæmner, Hrr. S. Møller. 

Til Formand valgtes N. F. Fabricius, der frem- 

lagde Skrivelse fra Magistraten af 7
de

 ds. tillige- 

med Overslaget over Byens Indtægter og Udgiv- 

ter for Aaret 1861, forsynet med Amtets Paateg- 

ning, og hvorefter for dette Aar et Beløb af Rdlr. 

3394. 1 mk 14 sk vil være at tilveiebringe ved Ligning 

paa Byens Skattepligtige Beboere efter Formue 

og Leilighed. 

 Kæmneren fremlagde Skillingstaxten fra forrige 

Aar, der blev gjennemgaaet, hvorefter skredtes til 

til Ligningen, hvorved Kæmneren førte Listerne, 

og efter at den fornødne Af- og Tilgang var foretaget 

ved forrige Aars Skillingstaxt, og de Forandringer note- 

rede, som Kommissionen havde fundet Anledning til 

at foretage, besluttedes det overensstemmende med 

de vedtagne Skatteansættelser at forfatte et Udkast 

til Ligningen, som efter at have circuleret til Gjen- 
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nemsyn blandt Kommiteens Medlemmer, vil 

være endelig at vedtage i næste Møde, der bestemtes 

at afholdes førstkommende Løverdag den 23
de

 ds. 

 Mødet hævet. – 

N. F. Fabricius  H. Bødker  N. Jensen  Jens Chr. Ruth 

L. Klemmensen   L. Mosberg   L. Lønstrup    

       S. Møller 

 

Aar 1861. den 23
de

 Februar vare Lignings-Commissio- 

nens Medlemmer samlede hos Formanden. 

Det overensstemmende med  den i Sidste Møde vedtag- 

ne Ligning affattede Udkast til Skillingstaxt, der 

har circuleret til Gjennemsyn blandt Commissionens 

Medlemmer, blev fremlagt, og da Ingen derved  

havde fundet yderligere at tilføie eller forandre 

blev Udkastet til Ligningen saaledes endelig vedta- 

get, og vil dette derefter være at tilstille Kæm- 

neren med Anmodning om overensstemmende  

med samme snarest muligt at affatte Skillings- 

taxten for Aaret 1861. 

 Ifølge den saaledes vedtagne Skatteligning ville 

Byens Udgivter for bemeldte Aar blive at fordele 

paa 3790 Point eller Skilling i Taxten, hvorved ud- 

kommer 86 Skilling Rigsmønt til hvert Point i 

Taxten, der for 3790 Point udgjør 3395 Rdr 20sk. 

der er  -  5mk 6sk mere end i Overslaget beregnet. 

 Med Hensyn til den Skillingstaxten for f.A. 

vedføiede Ligning af Godtgjørelse til adskillige 

Embeds- og Bestillingsmænd, hvorved disse ere 

beregnede Godtgjørelse (formentlig for Næringsskat) 

af det Hele Beboerne paalignede Skattebeløb, og  

altsaa ogsaa af Fattigskatten og Skoleskatten, be- 

sluttede Kommissionen at tilmelde Kommu- 
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nalbestyrelsen, at da Skattebeløbet i det Hele er paa- 

lignet efter Formue og Leilighed og uden Hensyn til 

om Vedkommende Skatteydere have deres Indtægter 

af et uvist Erhverv eller ere fastlønnede Bestillings- 

mænd i Kommunen, saa har Ligningscommissionen 

ikke fundet Anledning til at beregne nogen Godt- 

gjørelse til Byens Embeds- elller Bestillingsmænd i 

de disse paalignede Skattebeløb, saaledes som sees 

at være skeet ved Skatteligningen for foregaaende 

Aar.      Mødet derefter hævet. 

N. F. Fabricius  H. Bødker  N. Jensen  Jens Ch. Ruth 

L. Klemmensen   L. Mosberg   Lars Lønstrup    

       S. Møller 

 

Aar 1861, den 25
de

 Marts blev et Møde af Skattelig- 

ningscommissionen afholdt hos L. Clemmensen, for 

at tage Bestemmelse angaaende adskillige til Kommu- 

nalbestyrelsen indkomne Besværinger over Skatte- 

ligningen for d.A., over hvilke Besværinger Kom- 

munalbestyrelsen har begjært Commissionens 

Erklæring.   De fremkomne Besværinger 

har de foregaaende Dage circuleret blandt 

Commissionens Medlemmer, hvorved disse 

har havt Leilighed til forud at gjøre sig bekjendt 

med og overveie Samme. 

 Besværinger vare fremkomne fra: 

1.   Toldforvalter Walther 

2.   Toldassistent Thorbrøgger 

3.   Afskediget Toldbetjent Degn 

4.   Fisker Chresten N. Klarup 

5.       -     Jacob Tønnesen 
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6.   Thomas Tønnesen 

7.   Fyrmester Meyer 

8.   Skibstømmermand Windberg 

9.   Skolelærer Chrestensen 

Commissionen vedtog i Anledning (af) disse 

Besværinger at erklære: 

ad 1.   Toldforvalter Walther har en fast aarlig 

Løn af c. 1440 Rdlr foruden sine uvisse 

Indtægter ved Strandinger, hvilke sidste han ikke 

har opgivet, saalidet som hvormeget Godtgjørelse 

til Kontoirhold han oppebær. Til hans extra- 

ordinaire Udgivter i Anledning (af) hans Flytning 

er der ved hans Skatteansættelse taget Hensyn, idet 

man kun har ansat ham til Skattesvarelse 

efter en Indtægt af 1300
 rdr

 af hvilken Sum det 

ham Paalignede udgjør 5 Point i Taxten af hvert 

100
 rdr

 Indtægt.   Hans indgaaede Forpligtelser med 

Hensyn til Afbetaling af hans Gjæld, den han opgiver 

til 1700
 rdr

, kan der naturligviis ikke tages saadant 

Hensyn til, som Hr. Walther formener; thi det er  

indlysende, at han derefter, hvis han t.Ex. havde for- 

bundet sig til at afdrage 1400
 rdr

 i Aar, vilde været 

aldeles at fritage for Kommuneskat; der kan saale- 

des kun væsentlig tages Hensyn til til den Rente han 

har at svare af den skyldige Sum, hvilken Rente 

efter Walthers Opgivende vil udgjøre circa 100
 rdr

 

aarlig; imedens man maae forudsætte at Hr. Walther 

maae kjende Udvei til, enten ved Optagelse af Laan 

eller paa anden Maade at fyldestgjøre indgaaede For- 

pligtelser. – At Hr. Walthers Formand i Embedet 

har været alt for lavt ansat i Forhold til sine Indtæg- 

ter er ikke denne Ligningscommissions Skyld, man har  

ligesaalidt kunnet tage Hensyn til de ældre Ansæt- 

telser, forsaavidt man har fundet saadanne feilagtige, 
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som man kan have nogensomhelst Forpligtelse lige- 

overfor en Ligning\
Commissionen

/ikke selv har foretaget, og der 

kan saaledes i Anledning af dette Aars Skatteligning i det 

Hele ikke fornuftigviis ankes over at noget Pålæg 

eller Nedsættelse har fundet Sted ved nogen Skattean- 

sættelse for iaar; saalidet som Commissionen kan 

ansee sig berettiget til ved Skatteligningen at gjøre 

Humanitetshensyn gjældende mod nogen enkelt Skatte- 

pligtig, paa de andres Bekostning. 

 Naar Hr. Walther anker over at et af Lignings- 

commissionens Medlemmer tillige er Medlem af 

Kommunalbestyrelsen, og mener at saadant er striden- 

de mod Lovgivningens Aand, om ikke mod dens Bogstav, 

da kan Kommissionen ikke tilbageholde sin Forundriing 

over Hrr. Walthers derved fordagenlagte Uvidenhed lige 

overfor Loven af 31’ Marts f.A., en Lov han selv som Folke- 

thingsmand har været med at vedtage i Rigsdagen, 

og er det besynderligt at Hr. Walther ikke der er fremkom- 

men med Indsigelser, naar han fandt noget urigtigt 

i at noget Medlem af Kommunalbestyrelsen tillige 

var Ligningscommissair. 

Her Walthers Insinuation, ”at det er den almin- 

delige Formening at Formanden i Ligningscom- 

missionen har havt afgjørende Indflydelse 

paa Skatteligningen”, er saa værdiløs at det vil være 

overflødigt at imødegaae den deri mod 

Ligningscommissionen under den almindelige Forme- 

nings Maske fremførte Fornærmelse, da neppe  

Nogen uden enten af Maliør eller som hildet i 

forvirrende Begreber om Forretningsgangen i en 

Kommunal Forsamling, ville være istand til at 

debattere lignende. 

 I Betragtning af at Hr Walther beklæder det bedste 

høitlønnede Embede i Byen og iøvrigt vistnok har 
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ligesaastor om ikke større fast aarlig Indtægt 

som de størst Beskattede Eiendomsbesiddere med 

uvisse Indtægter, – finder Commissionen ikke 

Anledning til at gjøre nogen Forandring i hans 

Skatteansættelse. – 

ad 2.   Toldassistent Thorbrøgger er ansat efter en 

Indtægt af 600
 rdr

 aarlig til 30 Point, der er 5 

Points af hvert 100
 rdr

 Indtægt. Da han selv 

indrømmer, at hans Indtægter i det Hele kan 

anslaas til 600
 rdr

, saa finder Commissionen 

heller ikke noget ubilligt i hans Skattean- 

sættelse. I Sammenligning med Semberg 

har S denne vel 50
 rdr

 mere i Gage, men 

maae derimod svare c. 80
 rdr

 aarlig i Bidrag  

til Enkekassen, og har Semberg derhos Familie 

at underholde medens Thorbrøgger er ugift. 

Det er en Selvfølge, at Commissionen har 

maattet tage Hensyn saavel til Skatteydernes  

visse som uvisse Indtægter, da de med 

faste Indtægter Begunstigede ellers vilde kom- 

me til at udrede uoverkommelige Bidrag 

til Kommunens Udgivter. 

ad 3.   Afskediget Toldbetjent  J. Degn oppebærer 

200 Rd aarlig Pension, han fortjener desuden 

over 100
 rdr

 aarlig, har ingen Familie at  

forsørge og er i det Hele bedre stillet end 

nogen af de i Lighed med ham ansatte. 

ad 4.   Fisker Chresten N. Klarup. I Betragtning  

af, at han er en svagelig Mand anbefales han 

til en Nedsættelse til 26 Point. – 

ad 5.   Fisker Jacob Thonnesen har Fiskeri- og  

Baadspart i Fælledsskab med Jens P. Fage og 
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Peder Schou m.fl. og er lige med disse ansat til 

Skattesvarelse. Commissionen kan slet intet 

Begrundet finde i hans Besværing. 

ad 6.   Thomas Thonnesen har ligeledes Baads- 

part og er ansat i Lighed med andre der 

have Part i Baad, og derved større Indtægt. 

Man fandt heller ikke for hans Vedkommende 

nogen Anledning til Nedsættelse. 

ad 7.   Fyrmester Meyer opgiver sine Indtægter til 

500
 rdr

 aarlig Gage og Foderpenge til en Koe; men kan 

Kommissionen ikke erkjende dette Opgivende for paalideligt 

eller rigtigt, og maa derfor foreløbig holde sig til hvad 

den ved hans Ansættelse har fundet at maatte beskatte, 

nemlig: 

 a) Fyrmesterens Løn, incl Lønningstillæg  – c.  650
 rdr

 

 b) Foderpenge til en Ko, der ikke ere nøiere 

 opgiven men maa antages at være     c.           50
 rdr

 

 c) Fribolig, som passende vil kunne ansættes til  50
 rdr

 

   Tilsammen Rdr       750. – 

Naar nu andre Skatteydere, hvis Indtægt er calculeret 

til 700
 rdr

 og som ingen Fribolig have, ere ansatte lige med 

Meyer og deraf svare 5 Points af hvert 100
 rdr

 Indtægt, saa 

fremgaar deraf at Fyrmesteren, selv om der intet Hensyn 

tages til Friboligen som Indtægt, ikke er ansat til 

høiere Skat end den, han billigviis bør paalignes i 

Forhold til hans Indtægter og Skatteevne. 

 Naar Hr. Meyer fremstiller Skatteansættelsen for 

Pluraliteten af Commissionens Medlemmers Vedkommende 

som talende for, at han i Forhold til disse er for høit beskattet, 

og derfor bemærker, ”at det ikke vil kunne nægtes, at Kom- 

missionens har været meget facil, ved Ligningen af Skat- 

terne for deres egne Medlemmers Vedkommende,” - hvorved 
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han tilsyneladende antyder, at Kommissionen 

har favoriseret sig selv paa hans og andres Bekostning, 

da maae man paa det Bestemteste erklære saadan Sigtel- 
se og den deri indeholdte Fornærmelse mod Skattelig- 

ningscommissionen for ligesaa uberettiget som ube- 

føiet. Ingen af Kommissionens Medlemmer har 
havt nogensomhelst Indflydelse paa sin egen Ansættelse 

til Skat, da det ved Ligningens Begyndelse paa Forslag 

af Formanden blev vedtaget, at det Paagjældende Medlem 
skulde fjerne sig fra Ligningssalen imedens hans Skatte- 

ansættelse blev forhandlet, hvilken Regel ogsaa er bleven 

iagttaget. 
 Kommissionens Medlem H. Bødker, der er ansat til 

Skattesvarelse lige med Hr. Meyer, opgav paa Opfordring sine 

Indtægter for forløbne Aar, og paa Ære og Samvittighed, saa 
nøiagtigt som det var ham muligt, saaledes: 

Brutto Indtægt af Fiskeriet, idethøieste,    –        450 rdr 

  Derfra afgaaer: 
 Lønning til 2 Fiskekarle  -   -   -    90 rdr 

 Baades og Fiskeredskabers 

  Vedligeholdelse       100 – 
   ––––––––––  190  –____ 

  Netto Indtægt   –       260  – 

 Indtægt af Bjergelodder og som Forbjerger  c.   200  –  – 
     do.   af Vragspeculation  -   -   -   -   -   c.     4  –  – 

     do.    af Opbrækning af Vrag   -   -    -    -   -      0  –  – 

 Rente af eiende Kapital    -   -   -   -   -   -   -      30  –  – 
 Frit Fisk til Huusbrug   -   -   -   -   -   -   -      40  –  – 

  Summa Indtægt     534  – 

 Samt Indtægt af en liden Jordlod, 
  hvorpaa holdes en Ko   -  -  c.   50  –  – 

   I alt   –       584 rdr 
Efter dette Opgivende er H. Bødker altsaa for høit 

ansat i Forhold til Meyer, og Forholdet bliver saameget 

mere ulige, naar man samligner disse 2’ Skatteyderes 

daglige Huuspersonale og deres Familier. Bødker har 

saaledes 4 Børn at underholde medens Meyer ingen Børn 

har.  Af Bødkers Opgivende vil man ogsaa se at Meyer 

har et aldeles feil Begreb om Indtægten af Næringsdrif- 

ten her paa Stedet, den han langt overvurderer. 

Kommissionen kan heller ikke finde Meyer for høit ansat i Forhold 

til nogen af de øvrige af ham paapegede Skatteydere, og maa til- 

bagevise hans fornærmelige Yttringer om, at han ved sine frem- 

satte Sammenligninger har godtgjort ”at den Hele Ligning er foretaget 

med en Hensynsløshed, der søger sin Mage”, som fuldkommen ubeføiede og 
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Kommissionen vil søge ved næste Aars Ligning at erhverve 

paalidelige Oplysninger – ialtfald fra Marineministeriet – angaa- 
ende Hr. Meyers Indtægter, saavel de Visse som Uvisse. Som 

Uvisse der nemlig burde have været taget Hensyn til iaar 

blev fremhævet, en Leieindtægt af Fyretablissementets Lofter, som 
efter hvad der er Kommissionen bekjendt i c. ¼ Aar har været og endnu 

ere udleiede til en Kjøbmand i Aalborg, til derpaa at lagre et betydeligt 

Parti havareret vaad Caffe, hvorfor skal være accorderet en Leie af 
40 rdr . Men da Kommissionen ikke er underrettet om hvorvidt denne 

Leieindtægt falder Fyrmesteren eller Statskassen tilgode, saa har  

den heller ikke i Aar kunnet tage Hensyn dertil ved Fyrmeste- 
rens Skatteansættelse.  –  

ad 8.   Skibstømmermand Windberg har et godt Er- 

hverv som Baadebygger, og er maaske den af Haandvær- 
kerne her, der tjener bedst ved sit Arbeide. Han har der- 

hos ofte Bifortjenester ved Synsforretninger over 

strandede Skibe og undertiden Extrafortjenester ved  
Strandinger; Hans Kone er Dameskrædder, og man kan 

saaledes ikke finde nogen tilstrækkelig Anledning til 

nogen Forandring i hans Skatteansættelse for iaar. 

ad 9.   Skolelærer Chrestensens Opgivende af sine Indtægter 

er ikke ganske nøiagtig. Hans Indtægter saaledes som 

disse ere bekjendte for Kommissionen, ere 

 50 Tdr Byg efter Kapitelstaxten 4rd 4mk 7sk – Rdr. 236- 5mk 14sk 

 Pengeløn   -    -    -    -    -    -    -    -           -    200-    -       -    

 Skolepenge iaar   -    -    -    -    -    -           -      48-  3        -    
 Ildebrændselspenge   -    -    -    -    -    c.   -      33-   2       -    

 Fribolig kan anslaaes til    -    -    -    -  c.   -      30-   -        -    

 Derhos driver Chrestensen en liden Bog-  
 og Papiirhandel, hvis Netto Indtægt vel  

  kan anslaaes til   -     40   -      -     - 

    588 - 4 -   14 - 
 hvorfra til Skolefonden og Renter  -     38  -                   

                                 Igjen Nettoindtægt      Rdr.    550 - 4mk 14sk 

Han er beskattet efter en Indtægt af 500  rdr og er altsaa 
snarere for lavt end for høit ansat. Pigeløn og Huus- 

lægehonorar ere Huusholdningsudgivter, som Enhver maa 
udrede af den Indtægt han har at holde Huus med. –  

Protocollen oplæst, Mødet hævet. 

N. F. Fabricius  H. Bødker  L. Klemmensen   L. Mosberg    
  Lars Lønstrup   N. Jensen  Jens Ch. Ruth 
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 Aar 1862. Onsdagen den 12’ Februar  Kl. 9 Formidd.   

blev et Møde af Skatteligningscommissionen af- 

holdt paa Skagens Raadhuus. Samtlige Medlem- 

mer vare tilstede; ligeledes var tilstede Kæmner 

S. Møller. 

Formanden fremlagde det under 6’ ds. fra Byfog- 

den modtagne af Amtet approberede Overslag 

over Kommunens Indtægter og Udgivter for Aaret 

1862, hvorefter et Beløb af 3611 Rdlr 3mk 10sk i Aar 

vil være at tilveiebringe ved Ligning paa Byens 

skattepligtige Indvaanere efter Formue og Leilighed. 

Skillingstaxten for forrige Aar blev gjennem- 

gaaet, og efter at den fornødne Af- og Tilgang 

deri var foretagen og de Forandringer noterede, 

som Kommissionen havde fundet Anledning til 

at foretage, skredtes til Ligningen, ved hvilken 

Kæmneren førte Listerne. 

Efterat Kæmneren var anmodet om at besørge 

Opsummeringen af Listerne, blev et Møde beram- 

met til Løverdagen d 15’ ds. hvori Skillingstaxten 

vil blive endelig at vedtage, og Mødet for idag 

hævet  Kl 1. – 

N. F. Fabricius  H. Bødker  L. Klemmensen   N. Jensen 

 Jens Chrestensen Ruth    Lars Mosberg    Lars Lønstrup      

 

Aar 1862, Løverdagen den 15’ Februar Eftermiddag  

Kl. 4 var Ligningscommissionen samlet paa 

Skagens Raadhuus. Tilstede vare samtlige Lignings- 

commissairer.  Den i sidste Møde foretagne Ligning  

af Kommuneskatten blev gjennemgaaet og endelig 

vedtagen.  Kommunens Udgivter bliver derefter 

i Aar at fordele paa 3889 Point eller Skilling Taxt, 

hvorved udkommer 90 sk. Rigsmønt pr. Point i 

Taxten, der for 3889 Point udgjøre 3645
 rdr

 5mk 10sk 

som er 34
 rdr

 2mk  -   mere end i Overslaget 
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er beregnet. 

Den saaledes vedtagne Skillingstaxt for Aar 1862 

vil snarest muligt være at tilstille Kommunalbe- 

styrelsen. 

Protocollen oplæst og underskreven. 

 

N. F. Fabricius  H. Bødker  L. Klemmensen   N. Jensen 

 Jens Chrestensen Ruth    Lars Mosberg    Lars Lønstrup      

 

Aar 1862. den 14’ Marts Formiddag  Kl. 9 blev et  

Møde af Skatteligningscommissionen afholdt paa 

Raadstuen, for at tage Bestemmelse i Anledning  

af adskillige til Kommunalbestyrelsen indkomne  

Besværinger over Skatteligningen for d.A., over  

hvilke Besværinger Kommunalbestyrelsen har begjært  

Kommissionens Erklæring.   Besværinger over Skatte- 

ligningen vare fremkomne fra: 

1.   Niels Andersen 

2.   Skibstømmermand Windberg 

3.   Jens N. Clarup 

4.   Jens Jacobsen 

5.   Anders Andersen 

6.   Fyrmester Meyer 

7.   Skolelærer Chrestensen 

8.   Toldforvalter Walther 

Kommissionen vedtog i Anledning (af) disse Besvæ- 

ringer at erklære: 

ad  1.   Niels Andersen har ved Skibsbjergningen Ind- 

tægten af  1
2
/3 Lod; han har meget gode Indtæg- 

ter af Fiskeriet og er een af Byens driftigste 

Fiskere, han har derhos nogen Formue, lidt 

Jordbrug og kun en ringe Familie, og Kommis- 

sionen kan ikke finde at han er for høit beskattet. 

ad  2.   Skibstømrer Windberg driver et godt 
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og indbringende Erhverv som Baadebygger, han   

har ofte Fortjenester ved Synsforretninger 

over strandede Skibe, han har derhos Formue og 

hans Kone er Dameskrædder, og da han, uagtet 

55 Aar gammel uforandret driver sit Erhverv 

finder man ingen Grund til Forandring i hans 

Skatteansættelse. – 

ad  3.   Jens Nielsen Clarup er vel en aldrende 

Mand, men kan dog som bekjendt endnu selv 

erhverve noget ved Fiskeriet; han har ved  

Skibsbjergninger Indtægter af 2 Lodder, har en 

liden Jordlod, ingen uconfirmerede Børn 

og har derhos Formue, hans Skatteansættelse for- 

mener Kommissionen er passende. 

ad  4.   Jens Jacobsen er ogsaa een af Byens drif- 

tigste Fiskere og har som Følge deraf temmelig 

betydelige Indtægter af Fiskeriet; han har 

ingen Børn, har lidt Formue, og hans Vilkaar 

ere i det Hele ligesaa gode som nogle af de 

andres, der i Ligningen ere ansatte til samme 

Point som han. 

ad  5.   Anders Andersen (Anders Thomsens Søn) blev 

ifjor paalignet Kommuneskat, da han deels i Hjem- 

met havde jævnlig Smaafortjenester ved Op- 

brækning af Vrag og ved andet Arbeide, og da det 

blev oplyst, at han fra Mai til Novbr. forrige Aar 

var antaget i fast Arbeide hos en Tømmer- 

mand her i Byen paa Dagløn. – Da han, som 

nu er oplyst i Aar er udkommanderet til 

Soldat og saaledes formentlig snart skal 

møde paa Skolen, maae Kommissionen finde 

det billigt, at det ham iaar paalignede Skatte- 

beløb bortfalder. 

ad  6.   Fyrmester Meyer henholder sig til sin forrige 



Transskriberet af Henry Ammitzbøll, juni 2013 

Side 07 B 

Aar indgivne Besværing over hans Skatteansæt- 

telse, hvori han har opgivet sine Indtægter til 

500 Rdr. Løn og Foderpenge til 1 Koe; i hvilken An- 

ledning Kommissionen maa erklære, at den ikke 

har kunnet tage Hensyn til dette Opgivende, 

der ikke er overensstemmende med Rigtighed. 

Fyrmesterens Løn og øvrige Indtægter udgjøre 

efter hvad Kommissionen bekjendt: 

a) Fast Løn incl Lønningstillæg -  -  625
 rdr

 

b) Foderpenge til 2 Køer  -   -   -   -    80  - 

c) Fribolig, lavt ansat   -   -   -   -   -    50  - 

 Tilsammen    755
 rdr

 

Deraf skal han efter Ligningen svare iaar 

35 Point eller 32
 rdr

 4mk 14sk; han er ansat lige med 

Forbjerger H. Bødker, der paa Ære og Samvittig- 

hed har opgivet sine aarlige Indtægter til næppe 

600
 rdr

. Dertil kommer at Sidstnævnte har en stør- 

re Familie at underholde medens Fyrmesteren 

ingen Børn har. Det er saaledes Kommissionens 

faste Overbevisning, at Fyrmesterens Besvæ- 

ring er aldeles ugrundet og at han endog er 

meget lavt ansat i Forhold til hans Skatteevne 

og i Sammenligning med andre Skatteydere. 

ad  7.   Skolelærer Chrestensens Indtægter ere i 

Aar: 

 50 Tdr Byg efter Kapitelstaxt 4
rd

 4mk 15½sk  -   241
rd

 2mk 7sk 

 Pengeløn   -    -    -    -    -    -    -    -           -   200 -    -      -    

 Skolepenge     -    -    -    -    -    -    -           -     49 -    -      -    

 Ildebrændselspenge   -    -    -    -    -    -    -      33 -  2      -    

 Fribolig, der kan anssættes til    -    -    -    -      30 -   -      -    

    Tilsammen  553
 rdr

 4mk 7sk 

Derhos driver han en lille Handel, hvis Netto  

Indtægt vel kan anslaaes til 40
 rdr

 aarlig, og er 

han siden Nytaar Stempletpapiierforhandler. Hans  

Bidrag til Skolefonden er 30
 rdr

 aarlig. – Det vil 
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deraf sees, at Chrestensen iaar har over  

500
 rdr

  at leve af foruden fri Bolig; han er 

ansat til Skattesvarelse lige med Chresten N.  

Clarup og P. Thellefsen, og neppe nogen af  

disse have som Chrestensen en aarlig Netto- 

indtægt af 500
 rdr

  uanseet Friboligen. Kommis- 

sionen kjender ikke Motiverne til Chresten- 

sens Nedsættelse forrige Aar, den kan ved 

Paaligning af Skatterne kun handle efter 

sin Overbeviisning og Chrestensens Ansættel- 

se til 24 Point er eenstemmig vedtagen og 

er efter Kommissionens Skjønnende saa lav 

som den efter Billighed bør være. 

ad  8.   Toldforvalter Walther opgiver sine Ind- 

tægter til 1530
 rdr

 aarlig og sin Gjæld til 2500
 rdr

 

hvorhos han oplyser, at have forpligtet sig til 

Afdrag og Renter, der i Forbindelse med Indbeta- 

ling til Enkekassen udgjør for iaar c. 700
 rdr

 

hvorefter han iaar kun faar 830
 rdr

 i Behold 

til sit og Families Underhold. Ligningscom- 

missionen, der af Hr. Walthers Andragende f.A. 

var bekjendt med at Toldforvalteren havde en 

Gjæld, der lagde Beslag paa en Deel af hans Gage, 

har ved hans Skatteansættelse calkuleret den 

Sum, han kunde have tilovers til at leve af 

til 1200
 rdr

 og formener ikke derved at have 

overvurderet denne, naar der væsentlig tages 

Hensyn til Renten af og passende Afdrag paa Gjæl- 

den.  Vil man saaledes antage at Toldfor- 

valteren forrenter og afdrager sin Gjæld med  

10%, eller for iaar 250
 rdr

, saa bliver dog  

efter denne Beregning 1200
 rdr

 tilovers; opta- 

ger Toldforvalteren iaar et Laan af 400
 rdr

  

til f.Ex. 6%, for derved at see sig istand til 

at fyldestgjøre indgaaede Forpligtelser, kan han 
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ved Hjælp deraf ogsaa faae 1200
 rdr

 i Behold af  

sin Gage i Aar.    Man kan ikke dele Anskuelse 

med Hr. Walther naar han mener kun at kunne 

ansættes til Kommunebidrag af det Beløb, han efter 

den gjorte Beregning faaer tilovers af sine Ind- 

tægter, efterat det Afdrag, han har forpligtet sig til 

at betale paa sin Gjæld, er fratrukket, uanseet dettes 

Størrelse; thi efter denne Regel vilde t.Ex. en 

Mand med 1000
 rdr

 aarlig Gage, naar han havde en  

Gjæld paa 800
 rdr

, som var forfalden til Betaling, 

slet intet Kommunebidrag kunne paalignes for 

det paagjældende Aar, og det vilde dog see underligt 

ud, om een af de bedre lønnede Embedsmænd var 

fritagen for Kommuneskat, medens saamange 

andre Skatteydere, der maaskee er ligesaa daarligt 

stillede med Hensyn til Gjæld, og som have langt rin- 

gere Indtægter maa betale.  Med disse Bemærk- 

ninger henstiller Kommissionen til Kommunalbe- 

styrelsen hvorvidt den maatte finde Anledning 

til at foretage nogen Nedsættelse i det Toldfor- 

valteren paalignede Skattebeløb, da Kommissionen  

for sit Vedkommende ikke kan skjønne at hr. Walther 

er for høit ansat. Hvad angaar det midler- 

tidige Lønningstillæg, da vil der, hvis dette maatte  

bortfalde – men formentlig først da – billigviis 

blive at foretage en passende Nedsættelse saa- 

vel i Toldforvalterens som i Fyrmesterens 

Kommunebidrag. – 

 Protocollen oplæst Mødet hævet. 

N. F. Fabricius    H. Bødker    N. Jensen     Lars Mosberg     

L. Klemmensen   Lars Lønstrup   Jens Christensen Ruth    
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Aar 1862 den 23 September var Ligningscommis-  

sionen samlet hos L. Clemmensen for efter In- 

denrigsministeriets Forlangende at afgive Erklæ- 

ring om, til hvilket Beløb Toldforvalteren, der hav- 

de indgivet Besværing over Størrelsen af det ham 

for d.A. paalignede Skattebeløb, vilde være blevet 

ansat i Skat, saafremt en Skatteindtægt af 830
 rdr

 

istedetfor, som skeet er, af 1200
 rdr

, havde været lagt 

til Grund for Ansættelsen. 

I Anledning deraf besluttede Kommissionen at 

svare, at Toldforvalter Walther, naar en aarlig 

Indtægt af 830
 rdr

 bliver at lægge til Norm ved 

hans Skatteansættelse og under øvrige Forhold 

som de nærværende, vil blive ansat til 42 Point 

i Kommuneskat. 

Da intet Videre var at forhandle blev Mødet hævet. 

N. F. Fabricius   L. Klemmensen  N. Jensen  L. Mosberg     

   Lars Lønstrup    

 

 

Aar 1862. den 10’ December var Ligningscom- 

missionen samlede hos L. Clemmensen, paa Jens 

Chr. Ruth nær, for at afgive Erklæring over nogle 

den af Kommunalbestyrelsen tilstillede Andragender 

om Eftergivelse af Kommuneskatter for dette Aar. 

Andragenderne vare fra Chresten Uggerholdts Enke, 

Ole Clausen og Søren Uggerholdts Enke. 

 I Anledning af disse Andragender besluttede man 

at yttre: 

ad 1  –  Chresten Uggerholts Enke driver Værtshuus- 

hold, eier Huus og Grund og faaer en liden 
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Kommunebidrag, hvilket efter hendes nuværende Stilling 

og Vilkaar passende vil kunne ansættes til 1 Point 

(1
rdr

 iaar) Qvartalet?. Paa Grund deraf maa Commissionen 

anbefale hende til en Nedsættelse for 4’ Qvartal d.A. 

fra 3 til 1
rdr

. 

ad 2  –  Fisker Ole Clausen, der driver Fiskeri, ved 

hvilket han har Indtægten af 2 Kvindelodder, og 

som ingen Familie har at forsørge, skjønnes  

ikke at have Grund til at ansøge om Eftergivelse 

i det ham for iaar paalignede Skattebeløb. Han er 

ansat i Skat lige med Niels N. Ottesen, Ole Balthersen 

og Flere, der ere Familieforsørgere og ligesom han 

kun have Indtægten af 2 Kvindelodder ved Fiskeriet. 

ad 3   Søren Uggerholts Enke, hvis nu afdøde Mand 

i en meget lang Tid var sengeliggende og ude af 

Stand til at erhverve Noget til Familiens Un- 

derhold, lever nu, efter hvad Kommissionen bekjendt, 

i meget trange Kaar og er neppe istand til 

uden Hjælp at erhverve det Fornødne til sit og 

Børns Ophold, og man maae saaledes anbefale 

hende til den ansøgte Eftergivelse. – 

Mødet hævet 

N. F. Fabricius   H. Bødker    L. Klemmensen   

 N. Jensen     L. Mosberg     Lars Lønstrup    


