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 Aar 1863. den 6’ Marts blev et Møde af Skatte- 

ligningscommissionen afholdt hos L. Clemmensen for 

at foretage Ligning af Kommuneskatten for indevæ- 

rende Aar, samtlige Medlemmer vare tilstæde.  

Formanden fremlagde det idag modtagne Overslag 

over Kommunens formodede Udgivter og Indtægter i 

Aar, hvorefter et Beløb af 4611
Rdlr

 3mk 6sk vil være at 

tilveiebringe ved Ligning paa de Skattepligtige Beboere.  

Kæmneren fremlagde Skatteligningen for f.A. til 

Afbenyttelse ved Ligningen, og førte Listerne. 

Ved Opsummering af Pointerne, befandtes disse at 

udgjøre 3751, som ansatte til 7mk 8sk pr. Point 

udgjør 4688
 rdr

 4mk 8sk hvilket er 77
 rdr

1mk 2sk mere 

end i Overslaget er beregnet. 

Skillingstaxten for 1863 blev derpaa affattet 

og vedtaget i et Møde som i den Anledning  

blev afholdt hos Formanden d 8’ Marts og vil nu 

blive at tilstille Kommunalbestyrelsen. 

N. F. Fabricius  H. Bødker  N. Jensen   J. C. Ruth     

  L. Mosberg    Lars Lønstrup      

 

Aar 1863, den 8’ April Eftermiddag  Kl. 6 blev et Møde  

af Skatteligningscommissionen afholdt hos L. Clemmensen 

for at vedtage Erklæringer over nogle til Kommunalbe- 

styrelsen indgivne Andragender om Nedsættelse i de 

for indeværende Aar paalignede Kommuneskatter, og 

over hvilke Andragender Kommunalbestyrelsen har begjært 

Kommissionens Erklæring.   Samtlige Medlemmer, 

paa Jens Chr. Ruth nær, vare tilstæde. 

 Besværinger over Skatteligningen vare fremkomne  

fra: 

 1.   Fyrmester Meyer  

 2.   Jens Jacob Simonsen 
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 3.   Skibstømrer Windberg  

 4.   Christen N. Thrane 

 5.   Jens Andr. Nielsen 

 6.   Jens Mosberg 

 7.   Thomas Thonnesen 

 8.   Skolelærer Chrestensen 

 9.   Peder Bagh 

10.  Niels Troldborg 

11.  Simon Trane 

12.  Fyrpasser Ohlsen 

13.  Fyrassistent Jensen 

14.  Toldforvalter Walther 

Kommissionen vedtog i Anledning disse Andragender  

at erklære: 

ad  1.   Det er Kommissionen bekjendt, at Fyrmesterens 

Gage incl. Lønningstillæg og Foderpenge til 2 Køer 

udgjør over 700 Rdlr. derhos har han fri Bolig, og 

han er i Forhold til andre Skatteydere med Lignen- 

de Indtægter ansat meget lavt og ihvertfald 

saa lavt, som han med nogenlunde Billighed kan 

ansættes. 

ad  2.   Jens Jacob Simonsen er en ung og driftig Fisker, 

han har kun 2 Børn og er ikke ansat høiere end 

andre Fiskere, der ere i samme Stilling og have 

samme Skatteevne som han. 

ad  3.   Kommissionen kan ikke gaae ind paa Windbergs Op- 

gjørelse af hans Indtægter, eller finde den rigtig. Det 

er bekjendt at han har meget gode Fortjenester ved 

sit Haandværk, da han er en stræbsom og duelig Arbei- 

der i sit Fag. Det er derhos Kommissionen bekjendt at 

han har Formue, og man kan ikke finde Grund til 
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nogen Nedsættelse i det ham for indeværende Aar 

paalignede Skattebeløb. 

ad  4.   Christen N. Thrane er en ung rask Mand, der driver 

Fiskeri, er Haandværker og Arbeidsmand. Han har ikke 

nogen stor Familie, og Kommissionen kan ikke skjønne 

at han er for høit ansat. 

ad  5.   Paa Grund af de Oplysninger Andragendet indeholder 

finder Kommissionen, at der er meget der taler for at 

hans det ham\
Angrageren

 paalignede Skattebeløb nedsættes fra 12 til 

10 Point. 

ad  6.  Det er Kommissionen bekjendt at Jens Mosberg har  

flere Penge paa Rente end de, han opgiver at forren- 

te, og den finder ikke at Andrageren er ansat 

for høit. 

ad  7.   Paa Grund af det i Andragendet Oplyste, navnlig om  

Andragerens Gjæld og Mangel paa Hedelod vedtog 

man at anbefale Thomas Thonnesen til en Nedsæt- 

telse fra 14 til 12 Point. 

ad  8.   Skolelærer Chrestensen har en fast aarlig Løn af 

over 500
rdr

 foruden Fribolig. Han fortjener der- 

hos Noget saavel ved privat Underviisning som 

ved den Bog- og Papiirhandel, han som bekjendt driver. 

og da han kun er ansat i Lighed med Saadanne, hvis 

Bruttoindtægt kunde calculeres til ikke over\
imellem

 4 og  

500
 rdr

 aarlig, kan Kommissionen ingensomhelst Grund 

finde til nogen Forandring i den skeete Skattean- 

sættelse for Andragerens Vedkommende. 

ad  9.   Kommissionen finder ikke at der er tilstrækkelig An- 

ledning til at lade Peder J. Bagh senior udgaae 

af Skatteligningen, da han endnu ikke er uskikket 

til at erhverve om end kun lidet; dog maa man 

paa Grund af det i Andragendet Oplyste finde det 

passende, at han nedsættes fra 4 til 2 Point. 

ad 10.  Fisker Niels Troldborg har en Heel Vaadpart og ligeledes 
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en heel Lod ved Skibsbjergning, alt ligesom i mange 

forudgaaende Aar. Han er kun ansat til 10 Point i 

Lighed med Jørgen Thøgersen, Rasmus Clarup, Jens J. Kjøb- 

stad og andre s??  Fiskere, og Kommissionen finder in- 

gen Grund til at han Nedsættelse i det ham paalignede 

Skattebeløb. 

ad 11.  Paa Grund af at Simon Thrane afvigte Sommer 

havde det Uheld at faae Skade paa det ene Been, hvor- 

ved han i lang Tid blev fængslet til Hjemmet og Sen- 

gen og derved led et betyde føleligt Tab i sit Erhverv. 

finder Commissionen Anledning til at anbefale ham 

til en Nedsættelse fra 12 til 10 Point. 

ad 12.  Fyrpasser Ohlsen opgiver sine Indtægter til 288 rdr; 

derhos har han fri Bolig, og ingen Børn. – Han er ansat 

til en Skattesvarelse af 8 Point (ikke som han anfører 

12 rdr) i Lighed med de fattigste Fiskere og Dagleiere, og det 

er Kommissionens fuldkomne Overbeviisning, at ingen 

af de i Lighed med Ohlsen ansatte have de Indtægter 

han opgiver at have; hvorimod de allerfleste af de 

i 8 Point ansatte Skatteydere have langt ringere 

Skatteevne og ved Siden deraf en stor Familie at 

ernære. – 

ad 13.  Fyrassistent Jensen opgiver sin hele samlede Gage til 

338 rdr, aarlig, derhos har han fri Bolig og tillige udenfor Tjenesten 

Tid til sin Disposition hvorunder han ogsaa kan fortjene 

Noget, f.Ex. ved Synsforretninger over Vrag. En Fiskers 

Indtægter ere i Virkeligheden kun det Halve af hvad Hr. 

Jensen anslaaer dem til, og Jensen kan meget godt stil- 

les i Lighed med en almindelig Fisker, blandt hvilke der 

ere Mange, der ikke have 300 rdr Indtægter aarlig, have en 

stor Familie at forsørge og aarlige Udgivter til Repara- 

tion paa deres svage Boliger, og som ere ansatte til 12 

og 14 Point, medens Jensen, som ingen Familie har at 

forsørge og har større Indtægter, kun er ansat til 12 Point 

i Lighed med Carl Massinger(?) og Postexpediteur Hansen. 

Den finere Opdragelse og den som Hr. Jensen mener nødven- 

    digviis 
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digviis deraffølgende kostbare Huusholdning kan ikke  

komme i Betragtning ved Skatteligningen; kun Skatte- 

evnen og Skatteydernes Vilkaar kan Ligningscom- 

missionen tage Hensyn til. Hr. Jensen har ligesom 

de øvrige Fyrets Betjente kun ¼ Miil til Byen; det 

kan ikke være bekosteligere for ham at afhente sine Fornø- 

denheder derfra, end det er for saa mange i Byen Boende 

daglig at hente Fisk ved Havnen, og for Jensens Vedkom- 

mende er den Omstændighed, at han boer udenfor Byen 

isaahenseende temmelig intetsigende, da Tjenesten ufeil- 

barlig maa levne ham Tid nok til selv at udrette  

sine Ærinder der, enten for at afhente Posten eller for 

engang imellem at gjøre Indkjøb hos Kjøbmanden. 

Efter de Oplysninger, Andragendet indeholder angaaende 

Størrelsen af Hr. Jensens faste Gage, sammenholdt med hans 

øvrige Vilkaar, maa Kommissionen erkjende, at han 

er noget for lavt ansat ved Skatteligningen for inde- 

værende Aar, og der kan aldeles ingen Grund være til 

nogen Nedsættelse i det ham paalignede Beløb. – 

ad 14.  Lignende Beregninger, som de Hr. Toldforvalter Walther 

opstiller, vilde de fleste Skatteydere kunne producere. 

Dersom en Skattepligtig Borger, der t.Ex. har 500
 rdr

 aarlig 

Indtægt af sit Haandværk, Fiskeri eller (hvis han tillige 

er Embedsmand) i Gage, kunde blive fritagne for at 

tage Deel i Kommunens Byrder fordi han har en Gjæld 

paa 400
 rdr

, som han erklærer for Kommunalbestyrelsen at 

have forpligtet sig til at betale iaar, da vilde en 

heel Deel Skatteydere af Middelklassen kunne bli- 

ve fri for at betale Skat, og Følgen deraf vilde bli- 

ve, enten at de øvrige Skatteydere, saalænge de for- 

maaede det, kom til at betale Skatten for Saadanne, 

eller, naar de ikke formaaede det længere, at Kommunen 

vilde blive ude af Stand til at udrede sine Ud- 

givter. Hr. Walthers Beregninger kan Kommissio- 
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nen, for sit Vedkommende ikke gaa ind paa; naar han 

saaledes, under Forudsætning af at Lønningstillæget 

bortfalder, kun vil beskattes efter 510
 rdr

 Indtægt, saa vil-  

de man derefter faae det Særsyn i Skatteligningen, at 

see Toldforvalteren med 1200
 rdr

 Gage sat i Lighed med 

Toldassistenten der kun har 400
 rdr

. 

Det første Aar efter sin Ankomst hertil (1861) opgav 

Toldforvalteren sin Gjæld til 1700
 rdr

 og begjærede Ned- 

sættelse paa Grund af hans extraordinaire Udgivter 

til denne Gjælds Forrentning og deelvise Afbetaling; 

Aaret efter (ifjor), da man maatte troe, ar Gjælden  

var bleven noget mindre, opgav han den til 2500
 rdr

. 

Toldforvalteren er ansat lige med Byfogden, der har 

samme Gage og ligesom Walther Gjæld, samt en større Huus- 

leie at betale end han, og efter hans Vilkaar og i Forhold 

til andre Skatteydere kan Toldforvalteren ikke siges at 

være for høit beskattet. 

Disse Erklæringer ville efter Byfogdens Forlangende være at 

paategne Andragenderne, i hvilken Anledning man vedtog at  

samles i overmorgen for at underskrive samme. – 

 Mødet dernæst hævet. 

N. F. Fabricius   L. Klemmensen   H. Bødker   Lars Lønstrup      

  L. Mosberg    N. Jensen    

 

Aar 1864 den 6
te
 Februar Eftermiddag  Kl. 2 afholdt Skat- 

teligningskommissionen et Møde hos Handelsmand 

L. Klemmensen. – 

Af Kommissionens Medlemmer ere Jens Mosberg, 

Henning J. Bagh og N. Kjelder, nyvalgte paa 3 Aar. – 

Samtlige Medlemmer vare tilstede, ligesom Byens Kæm- 

ner S. Møller. 

Til Formand valgtes med alle Stemmer N. Kjelder. – 

Formanden fremlagde et den 4
de

 dennes modtaget Overslag 

over Indtægter og Udgifter for d.A. forsynet med Amtets Appro- 
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bation, og hvorefter et Beløb af 4000 Rd vil være at paa- 

ligne Byens skattepligtige Beboere efter Formue og Lei- 

lighed. – Kæmneren fremlagde Skatteligningen for f.A. til 

Afbenyttelse ved Ligningens Affattelse og førte Listerne. Der- 

næst begyndtes paa Skatteligningens Forfattelse, men 

da Forretningen ikke kunde tilendebringes ved dette Møde 

blev samme sluttet  Kl. 9½ Aften og bliver et nyt Mø- 

de at foretage, efter nærmere Tilsigelse. – 

N. Kjelder   L. Klemmensen   H. Bødker    J. C. Ruth 

Lars Lønstrup     H. J. Bagh.    J. Mosberg.     

 

Aar 1864 den 10ende Februar  Kl. 3 Eftermiddag var Lig- 

nings Kommissionen samlet paa S. Møllers Bopæl. 

Samtlige Medlemmer med Undtagelse af L. Klem- 

mensen og Jens C. Ruth, vare tilstæde. – Den ved sidste 

Møde afbrudte Skatteligning fortsattes og tilendebragtes. 

Ved Opsummering befandtes Skillingstaxten at ud- 

giøre 3920 Point, hvorpaa Kommunens Udgifter i Aar 

blive at fordele, og ansattes hvert Point eller Skillings- 

taxt til 1 Rd 4sk. der for 3920 Point udgiør 4083 Rd 2mk., 

som er 83 Rd 2mk mere end i Overslaget beregnet. – 

 Den saaledes vedtagne Skillingstaxt for Aaret 

1864 vil efter at være underskreven, være at tilstille 

Kommunalbestyrelsen. – Mødet sluttet. – 

 Protocollen oplæst og underskreven. – 

N. Kjelder   H. Bødker   Lars Lønstrup    H. J. Bagh     

 J. Mosberg     

 

Aar 1864 den 29de Marts Eftermiddag  Kl. 4 blev et Møde 

af Skattelignings Kommissionen afholdt hos L. Clemmen- 

sen, for at vedtage Erklæringer over nogle til Kommu- 

nalbestyrelsen indgivne Andragender om Nedsættelse 

i de indeværende Aar paalignede Kommuneskatter, og 

over hvilke Andragender Kommunalbestyrelsen har be- 

gjært Kommissionens Erklæring. 
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Samtlige Medlemmer vare tilstæde. 

Besværinger over Skatteligningen vare fremkomne fra: 

 1.   Afdøde Jens Chr. Jensens Enke og Christen Thomsen Knops Enke  

 2.   Fisker Richardt Richardsen 

 3.   Fisker Peder Clausen 

 4.   Fyroppasser Olsen 

 5.   Toldforvalter Walther 

 6.   Fyrassistent Jensen 

 7.   Fyrmester Meyer 

 8.   Toldassistent Semberg 

 9.   Møller Sørensen 

Kommissionen vedtog i Anledning af disse Andragender 

at erklære. – 

ad 1.   Jens Chr. Jensens Enke har i Pension af Staten og af Comit- 

teen for Indsamling til forulykkede Skagboeres Efterladte, 

i Alt 100 Rd., Aftægt af sin Eiendom, har alene sig selv at sørge 

for, er rask og arbeidsdygtig, saa at hendes Skatteevne er 

langt bedre end som enten Anders Bruuns Enke, der vel 

har to confirmerede Drenge hjemme, hvoraf dog nu den  

Ene til Mai skal ud at tjene, men ogsaa har to uforsørge- 

de Børn at underholde eller Peder J. Kjelders Enke, der 

har 4 smaa uforsørgede Børn at forsørge; Hvad Christen  

Th. Knops Enke angaar, da har hun samme Pension 

som ovennævnte, er Huuseiende, rask og arbeidsdygtig, 

af hendes 3 Børn, er den ældste en Pige, confirmeret, ude at 

tjene, den nædste en Dreng bruges til Fiskeriet, saa at hen- 

des Stilling er ligesaa god om ikke bedre end Anders Bruuns 

Enke og langt bedre end Peder J. Kjelders Enkes. Kommis- 

sionen finder derfor ingen Grund til at anbefale dem 

til Nedsættelse i deres Skattebeløb. – 

ad 2.   Fisker Richardt Richardsen er ansat som Huuseier til 

2 Point i Skat, er det saa, som i hans Andragende anført 

at han imod Aftægt ved thinglæst lovligt Skjøde, hvorom 

Kommissionen er uvidende, har overdraget sin Eiendom 

til sin Søn, bør denne at udrede Skattebeløbet, eller dersom  

dette for i Aar ikke kan skee, da indstilles Klagerens Skatte- 

beløb til Udslettelse. – 
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ad 3.   Fisker Peder Clausen er ansat til et Skattebeløb af 10 Point  

da hans Indtægter er anseet for at svare til deres med  

hvem ham i Klasse staaende Skatteyderes Evne. Han paa- 

taler at være en svagelig Mand, hvorom man Intet  

veed, hans Indtægter angiver han til 
2
/5 Dele af 2 Qvinde- 

lodder, hvilket er usandt, da han mindst har to Halve 

Qvindelodder. Desuden holder han en Tjenestekarl 

/hans Broder/ til Fiskeriet, som vel mindst tjener 

ligesaameget, der er saaledes ingen Grund til at 

nedsætte han Skattebeløb. – 

ad 4.   Da Fyroppasser Olsen ikke klager over Skatteansættelsen, 

men ikkun over, at han ikke i Lighed med de andre Em- 

beds- og Bestillingsmænd tilstaaes Godtgjørelse for Næ- 

ringskatten, som Kommissionen iøvrigt (mener) med samme 

Ret, tilkommer Fiskerne, da disse ei heller driver 

borgerlig Næring, saa har man Intet at erklære i 

denne Sag. – 

ad 5.   At vi have paalignet Toldf. Walther Skatter til Kommunen 

paa samme Maade, som vi have paalignet disse paa de 

andre Skatteydere, nemlig efter deres Skatteevne, og saa 

upartisk, som muligt, og da Toldf. efter vor Anskuelse, 

har det bedst lønnede, med mindst Arbeide forbundne 

Embede hersteds, ikkun har en lille Familie, Kone og 

to Pigebørn, hvoraf det Ene er voxen, at forsørge, saa fin- 

der vi at 70 Point ikke er for høi en Ansættelse. Hans Netto 

Embeds Indtægter have vi anslaaet til mindst 1400 Rd.,   

hvoraf han svarer i Lighed med Andre, 5%, men i 

 Virkeligheden ikkun /59
1
/3 Point/ 4¼ Point/, idet han 

faaer 
1
/6 Deel godtgjort af de paalignede 70 Point, hvil- 

ken Godtgjørelse iøvrigt kunne tilkomme den største 

Deel af Skatteyderne med ligesaa stor Ret, som Toldf. 

Naar hensees til at Klageren har omtrent ligesaa 

meget at leve af, som 4’ andre af de bedste her i  

Byen stillede Skatteydere, som hver svarer over 20 Point, 
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han ikkun har een lille Familie, medens de andre have   

4 muligen meget større /talrigere/ Familier at forsørge 

paa deres ¼ Deel af Klagerens Indtægter, saa maae det 

vistnok indrømmes at Toldf. langt fra er ansat for  

høit i Skat. Afbetaling af Gjæld, hvorved Formuen des- 

uden forøges, kan vi ikke tage Hensyn til, da der ikke 

er taget Hensyn til hvad Gjæld de andre Skatteydere have 

som vistnok er mere trykkende for dem at forrente 

og afbetale, med en lille Skatteevne, som Følge af 

smaa, uvisse, Indtægter, end for den med store og 

faste Indtægter lønnede. At Toldf. i Fjor har giort 

en Kjøbenhavns Reise, og at dette har taget endeel, 

var sikkert Noget mange hersteds kunde ønske at 

giøre, men da deres pecuniære Evne ikke strækker 

hertil, ere de nødte til at blive hjemme. Under 

alle Omstændigheder kan det ikke være nogen Grund 

til Skattenedsættelse. – Endelig maa vi bemærke, 

at dersom Toldf. Ansættelse til Kommuneskat er 

urigtig og han som Følge heraf bør nedsættes, da 

er Ligningen i det Hele urigtig, da Toldf. er beskattet 

efter samme Principper, som er lagt til Grund for 

hele Skatteligningen. – 

ad 6.   Fyrassistent Jensen, hvis faste og uvisse Indtægter 

kan anslaas til circa 400 Rd. aldeles fri Bolig og Udbyt- 

tet af en Jordlod, er ansat til Skat i Lighed med 

mellemklassen af Fiskere, som sikkert ikke have 

saa store Indtægter, men i Virkeligheden større 

aarlige Udgifter, da de dels have en talrig Familie 

at ernære, og dels aarlige Udgifter paa deres skrøbeli- 

ge Huse og deres Fiskeredskabers Vedligeholdelse. Man 

finder saaledes aldeles ingen Grund til Nedsættelse af Kla- 

gerens Skattebeløb, da hans Skatteevne som snarest er langt 
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bedre, end deres med ham i Klasse ansatte Skatte- 

ydere. – 

ad 7.   Fyrmester Meyer har som bekjendt i Gage, Lønnings-  

tillæg, Foderpenge til 2 Køer, over 700 Rd. aarlig, des- 

uden aldeles fri Bolig, af denne Sum er han paalig- 

net Skat i samme Forhold, som andre Skatteydere 

med calkuleret 700 Rd. Indtægt, naar hertil kommer 

at hans Familie er meget lille, ikkun Mand og Kone, 

han foruden ovenstaaende Løn har Jordbrug,  

som om end liden, dog giver nogen Indtægt, saa  

vil det vistnok findes at Fyrmest. er ansat saa lavt  

i Skat, som han uden Ubillighed imod de øvrige 

Skatteydere kunde ansættes. At han i 11 Aar ik- 

kun har betalt 30 Point, viser ikkun, ifald han 

da havde de samme Indtægter som nu: at han 

da har betalt for lidet i Forhold til andre Skattey- 

dere, hvilket i al Fald nu, hverken har eller kan 

have nogen Indflydelse paa vor Anskuelse om 

hans Skatteevne. – Vi finder saaledes ingen 

Grund til at giøre nogen Forandring i hans 

Skatteansættelse for iaar. – 

ad 8.   Toldassistent Semberg har 500 Rd. aarlig Indtægt, 

ikkun en lille Familie /et Barn/ at forsørge, som 

Følge heraf have vi ansat ham til et Skattebeløb af 

24 Point. Paa Grund af de i hans Andragende 

indeholdte Grunde finde vi imidlertid Anledning 

til at anbefale ham til en Nedsættelse af 4 Point 

i hans Skattebeløb. – 

ad 9.   At vi ikke kan gaae ind paa Møller Sørensens Opgiø- 

relse af hans Indtægter eller finde den rigtig. Det er 

bekjendt at Sørensen har samlet Formue ved Mølle- 

forpagtningen, og da han nu har eller skal overtage 
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Forpagtningen af den anden Mølle, af hvilken For-  

pagtning en Familie har ernæret sig, maae jo herved 

hans Skatteevne forøges. Sørensen, der er driftig, har 

desuden andre Indtægtskilder, saasom Korn - Gryn og 

Meelhandel, Speculationshandel og Kommissionsfor- 

retninger m.m.   Man kan saaledes ikke finde 

Grund til nogen Nedsættelse af hans paalignede 

Skattebeløb. – 

Disse Erklæringer ville efter Byfogdens Forlangen- 

de, være at paategne Andragenderne, i hvilken An- 

ledning man vedtog at samles næstkommende 1
ste

 

April, for at underskrive samme. – 

Mødet derefter hævet. – 

N. Kjelder    L. Klemmensen    H. Bødker     H. J. Bagh     

J. Mosberg    Lars Lønstrup     Jens Ruth. 

 

 

Aar 1864 den 18
de

 April Eftermiddag kl. 3, samledes 

Lignings Kommissionen paa Handelsmand L. Klemmen- 

sens Bopæl, for efter Lov af 21
de

 f.M. og Indenrigsministeriets 

Circ. af  31
te
 f.M., at forfærdige en Mandtalsliste over Skatte- 

pligtige i Kommunen til Krigsskats Svarelse, hvilken  

Skat ifølge Bekjendtgjørelse af 30
te
 f.M. er bestemt for  

Skagen til 1812 Rd.   Alle Medlemmer vare tilstæde, 

ligesom og Byens Kæmner, der medbragte Skillingstax- 

ten for i Aar til Veiledning ved Listens Forfattelse. 

Derefter blev Listen forfattet, oplæst, vedtaget og med 

Navnes Underskrift forsynet.  –  Mødet sluttet 

N. Kjelder    L. Klemmensen    H. Bødker   Lars Lønstrup          

  J. C. Ruth.     J. Mosberg      H. J. Bagh 

 

Aar 1864 den 22 Mai holdt Lignings Commissionen 

et Møde paa L. Klemmensens Bopæl, hvorved samtlige 
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Medlemmer med Undtagelse af Lars Lønstrup og Hans 

J. Bagh \
vare tilstæde

/ Mødet var foranlediget af Lov af 21’ Marts d.A.  

for ifølge denne at ansætte samtlige Skattepligtiges  

Indtægter i Kommunen til Krigsskats Svarelse. – 

hvilken blev paabegyndt, men da der manglede Oplys- 

ninger om Kop Skatter og Hartkorns Skatter m.m., blev 

Mødet udsat indtil de fornødne Oplysninger ere 

erhvervede. – 

 Communalbestyrelsen havde under 13
de

 dennes 

begiært yderligere Oplysninger meddeelt angaaende 

Communeskats Nedsættelse for Toldforvalter Walther, 

i hvilken Anledning vedtoges at meddele Svar saa- 

lydende: 

 I Anledning af Ovenstaaende skal Commissionen 

tillade sig at meddele: at Skatteligningen i det Hele, 

saavelsom for hver Enkelt, er forfattet efter Lovgivnin- 

gen, og begrundet paa Formue og Leilighed, men efterat 

Commissionen har undersøgt hver enkelt Skatteyders 

Formue og Leilighed, og derefter er kommen til en, 

saavidt muligt, begrundet Formodning, om hans  

mulige Skatteevne, have vi deraf, uden Persons An- 

seelse, paalignet 5% af denne, til Communeskat- 

tens Dækning, der blev paategnet Klagen fra 

Toldforvalteren. – 

 Mødet sluttet  Kl  7 Efm. 

N. Kjelder    L. Klemmensen    H. Bødker   J. C. Ruth          

      J. Mosberg  

Aar 1864 den 30
te
 Mai holdt Lignings Commissionen 

et Møde paa Handelsmand L. Klemmensens Bopæl 

hvorved samtlige Medlemmer, med Undtagelse af  Hans J. 

Bagh, vare tilstæde. 
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Mødet var foranlediget ifølge Lov af 21’ Marts d.A. for 

ifølge denne at ansætte samtlige Skattepligtiges Indtægter  

i Kommunen til Krigsskats Svarelse, hvilket blev paa- 
begyndt og fortsat indtil Aften. – Formanden maatte 

bemærke, at han havde paabegyndt ved Spesification 

af Skatteydernes Indtægter og ved derfra at trække de til- 
ladte Fradrag, at komme til en sandsynlig paa Grun- 

de bygget Indtægts Beregning, men da Kommissio- 

nens øvrige Medlemmer, fandt denne Fremgangs- 

maade for langsom og dog usikker, saa vedtoge de at 

forfatte Ligningen efter almindeligt Skjøn. – 
Næste Møde fastsat til i Morgen den 31te Eftermid- 

dag  Kl. 3. –      Dernæst sluttedes Mødet. – 

N. Kjelder    L. Klemmensen    H. Bødker    Lars Lönstrup 

   J. C. Ruth         J. Mosberg.  

 

Aar 1864 den 31te Mai Eftm. Kl. 3, holdt Lignings Kommis- 
sionen et Møde paa Handelsmand L. Klemmensens Bopæl 

hvorved samtlige Medlemmer med Undtagelse af Hans 

J. Bagh, vare tilstæde. Ligningsværket til Krigsskattens 
Svarelse blev ifølge tagen Bestemmelse i Gaar fortsat. 

Da Ligningen ikke kunde tilendebringes idag udsattes 

Mødet til den 2 Juni Eftermiddag  Kl. 3. paa sædvan- 
ligt Sted. –         Mødet hævet. – 

N. Kjelder    L. Klemmensen    H. Bødker    J. C. Ruth 

  Lars Lönstrup J. Mosberg.  
 

Aar 1864 den 2den Juni Eftm. Kl. 3 holdtes atter Møde 

paa sædvanligt (Sted), Medlemmerne, med Undtagelse af 
J. C. Ruth, vare tilstæde. Ligningsværket fortsattes uden 

dog at kunde tilendebringes, hvorfor et Møde atter be- 

stemtes til Afholdelse efter nærmere Tilsigelse, nærmest 
paa Grund af, at Oplysninger, som ere reqvirerede ved 

Skr. af 16 f.M. fra Indenrigsministeriet og Generaltoldirectora- 

tet, om adskjillige Embedsmænds Lønninger etc., ikke ere indløbne. 

Mødet sluttes. 

 

N. Kjelder  L. Klemmensen  H. Bødker  Lars Lönstrup   
J. Mosberg     H. J. Bagh 
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Aar 1864 den 11
te
 Juni Eftermiddag  Kl. 3 holdt Lignings  

Commissionen en Samling paa Handelsmand L.  

Klemmensens Bopæl; med Undtagelse af Lars Løn- 

strup, vare de andre Medlemmer og Byens Kæmner 

tilstæde. Ligningen til Krigsskattens Svarelse 

blev fortsat, men kunde \
ikke tilendebringes

/ af Mangel paa Svar fra 

Generaltolddirectoratet, som var anmodet un- 

der 16’ f.M., om at meddele detaillerede Oplysninger  

om Toldvæsenets Embedsmænds Indtægter. Da  

Svar ikke var fremkommen derfra, saa tilskreves i 

Dag det Kgl Toldkammer hersteds, om at meddele 

disse Oplysninger snarest muligt. Da Intet 

videre saaledes kunde foretages sluttedes Mø- 

det. – 

N. Kjelder  L. Klemmensen  H. Bødker  J. C. Ruth   

J. Mosberg     H. J. Bagh 

 

Aar 1864 den 15
de

 Juni holdt Lignings Commis- 

sionen en Samling paa L. Klemmensens Bopæl.  

Med Undtagelse af H. Bødker vare samtlige Med- 

lemmer tilstæde. – 

Toldforvalter Walther, der havde tilstillet Commissio- 

nen Selvangivelse til Krigsskattens Beregning, mød- 

te ifølge Tilsigelse af Gaars Dato, for at meddele 

de af Commissionen begiærte Oplysninger. Med  

Hensyn til Oplysning om Toldvæsenets Diæter 

bemærkede Toldforvalteren at han ikke kunde bereg- 

ne Diætpengene nøjagtig, da disse vare Sammen- 

blandede med Befordringsgodtgjørelsen, dog antog  

han at hans Diæter i 1863 kunde have udgiort circa 50 

á 60 Rd. 

Dernæst fortsattes og tilendebragtes Skatteligningen 

hvorefter hver Skatteyders Andeel ad det Hele Kommunen 
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paahvilende Krigsskattebeløb, for hver Enkelt anførtes.  

Skatten bliver at paaligne de Skatteydende med 3% 

efter Ydernes forskjellige Indkomster for Aaret 1863. – 

Skatteydernes Indtægter, fradraget Godtgiørelsen 

efter Lovens § 9, hvoraf Skatten beregnes, udgiør i Alt 

62.300 Rd. 3% heraf udgiør 1869 rd. Krigsskatten for  

Skagens Kommune udgiør 1812 rd , altsaa bliver 

der et Overskud af 57 rd, som, efter Udgifternes Be- 

stridelse, ifølge Loven bliver at indbetale i Kæm- 

nerkassen. –    Ligningen  blev underskrevet  

efter at være opsummeret og bliver fra i Morgen 

af at fremlægge til almindeligt Eftersyn paa 

Raadstuen intil 1ste Julii, hvilket bliver at 

bekjendtgiøre ved Trommeslag for Skatteyderne. – 

Mødet sluttet. 

N. Kjelder  L. Klemmensen  J. C. Ruth  Lars Lönstrup 

  H. J. Bagh      J. Mosberg.  

 

Aar 1864 den 27de August Eftm. Kl 3 holdt Lignings Com- 

missionen en Samling paa Handelsmand L. Klemmen- 

sens Bopæl, hvorved samtlige Medlemmer, med Undtagelse 

af L. Lønstrup og H. Bødker, vare tilstæde. 

Mødet var foranlediget af 8te indkomne Besværinger over 

 Krigsskatten og hvorom Kjendelser skulde afsiges. Klager- 

ne ere 

1)   Lars Hansen Houmann, Fisker 

2)  Kjøbmand Andreas Hoffmeyer 

3)  Marie Knudsen, Jacob Tonnesens Enke 

4)  Pastor Bruun 

5)  Grethe Marie Pedersdatter, Anders Bruuns Enke 

6)  Baadeier Bertel Jørgensen 

7)  Møller J. C. Sørensen 

8)  Fisker C. P. Smed  

Kjendelser bleve efter Deliberation og Overveielse og efter 

Afstemning afsagte saaledes: 

ad 1)   Da Fisker Lars Hansen Houmann ikke har brugt Selv- 
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angivelse, og han i 1863 har drevet Fiskeriet i samme Udstræk-  

ning, som de Fiskere med hvem han er sat i Klasse til 

Krigsskats Svarelse, saa finder Commissionen ingen An- 

ledning til at nedsætte eller aldeles fritage ham for Skat. 

Som Følge heraf afsiges den 

  Kjendelse 

Fisker Lars Hansen Houmann bør at betale den ham 

paalignede Krigsskat af 50 Rd. Skatteindtægt med 1 Rd 48sk. 

ad 2)  Da Andrageren Andreas Hoffmeyer, Kjøbmand 

hersteds, i Aaret 1863 har i Classelotteriet vundet 1000 Rd., 

og da hans Kjøbmandshandel af Commissionen ikkun er 

ansat til at have givet ham en Nettoindtægt af 500 Rd, skjøndt 

den sikkert nok har givet en større Indtægt, saa finder vi ikke 

at han, der ikkun er ansat til en Skatteindtægt af 1500 Rd. har 

Grund til Klage. Naar Andrageren, efter Krigsskatloven 

§ 12 formener sig, paa Grund af Udskrivning til Mili- 

tair Tjeneste, berettiget til Nedsættelse, da maae vi hertil 

bemærke, at vi ikke finde Andragerens Stilling, saaledes, 

at der af den Aarsag, kan være nogen Anledning for 

Commissionen til at nedsætte hans Skatteindtægt, da paa- 

gjældende ingen Familie har at forsørge, og hans Forret- 

ninger, der bestyres af hans Broder, Cand. jur. Hoffmeyer, 

ikke, saavidt vi kan skjønne, har lidt noget Afbræk ved 

hans Fraværelse. Desuden vilde ved en slig, som den be- 

giærte Nedsættelse, af 1000 Rd  i Skatteindtægt, Forholdet 

imellem hans og de andre Skatteydere, hvoraf Flere lige- 

ledes have giort militair Tjeneste, og ikke har faaet eller 

begjært Nedsættelse, altfor meget blive forrykket. Med Hen- 

syn hertil, finder vi at kunde afsige den 

  Kjendelse 

Kjøbmand Andreas Hoffmeyer heraf Byen, bør at be- 

tale Krigsskat af en Skatteindtægt af 1500 Rd med 45 Rd. 
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ad 3)  Da Jacob Tonnesens Enke ikke har brugt Selvangivelse, og 

hun i 1863 har, ved Hjelp af en Tjenestekarl, drevet Fiskeri, og 

saaledes har havt samme Indtægt, som en anden Fisker, har Pen- 

sion af Staten og af Comiteen til Understøttelse af de den 27
de

 De- 

cember 1862 forulykkede Skagboeres Efterladte, har modtaget uddeel-  

te Pengesummer, har Part i en Fiskerbaad, og hendes Stilling 

saaledes endog er bedre end Flere af de med hende i Klasse 

satte Skatteydere, der ligeledes svare Krigsskat efter 200 Rd., saa 

finde vi at maatte afsige den Kjendelse 

 at Jacob Tonnesens Enke, Marie Knudsen, bør at betale 

Krigsskat af en Skatteindtægt af 200 Rd. med 6 Rd. 

ad 4)  Da Andrageren, Pastor Bruun, ikke har benyttet Selvan- 

givelse, saa have vi saa nøiagtig, som os muligt, efter vort 

Skjøn, ansat ham til af Præsteembedet at have en aarlig 

Indtægt af mindst  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1200 Rd. 

I Aaret 1863 har han til Præsteembedet for 4000 Rd. 

afhændet, uden Markjord, een ham hersteds til- 

hørende Gaard, der med 2 Ager Markjord i den faste  

Mark, koster ham omtrentlig i Eet og Alt  3500 Rd. 

De 2
de

 Ager Markjord, som ei ere fulgte til Præste- 

embedet, og som for Tiden ere bortleiede imod en  

aarlig Leie af 18 Rd., kan mindst anslaaes til en 

Værdie af 300 Rd. Præsten har saaledes ved denne 

Gaardhandel tjent, naar de 300 Rd tillægges de 4000 Rd 

og derfra trækker  3500 Rd.   -    -    -    -    -    -    -   -    800  

Følgeligen har Præsten i 1863 havt en Brutto Indtægt af 2000 Rd 

foruden 6% Rente af en Kapital af 3000 Rd. udlaant under 

Frederikshavns Jurisdiction. 

 I Andragendet omtaler Præsten en Udgift af 200 Rd. for 

1858-63, men som, efter hvad vi have erfaret, er medgaaet  

til de almindelige aarlige Vedligeholdelses Arbeider, som en- 

hver Huus- eller Gaardeier maae udrede, og som maae lægges 

 

(Fortsættes på side 20B) 


