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64. 

 

Aar 1856 den 17de Juni blev ved de almindelige Omtaxationsforretninger en saadan afholdt paa 

handelsstedet Aaroen Mt. No. 102 tilhørende handelsmand Jens Kapser Vasmuths Bygninger over 

endeel dersteds værende Bygninger tilhørende og handelsmand Jens 

 

 65. 

 

Kasper Wasmuth tilhørende og i den almindelige Brandforsikrings Indretning den 29de Augus. 1846 

omtaxerede Bygninger. Forretningen bestyredes af Lensmand Oxaas i Overvær af Taxationsmændene 

Chr. Kiil, K. Ekroll, Ole A. Dahl og Torsten Dahl. 

 

Eieren handelsmand Jens Wasmuth var tilstæde og erklærede da at han ikke ønskede flere af sine 

Bygninger indlemmede i Brandforsikrings Indretningen end de forhen og nævnligen under 

ovennævnte Omtaxationsforretning af 29de August 1846 assurerede Bygninger, og erklærede tillige 

at disse nu ville befindes uforandrede. 

Disse Bygninger ere 

 

 1. HOVEDBYGNINGEN 

 

som i sidste Forretning er anført under No. 1. Befandtes at være uforandrede, men paa Grund af 

Bygnings materialiets tiltagende Priser blev denne nu istædet for at den forhen var taxeret for 350 

Spd..............................................400 Spd. 

 

 2. DO. 

 

ligeledes uforandrede, og forhen taxeret for 350 Spd. men nu for  .......................................................400 

Spd. 

 

 3. EN ARBEIDSTUE, 

 

forhen anført under No. 3 og taxeret for 100 Spd., befandes ligeledes uforandrede, dog med den 

Forskjel at dem nu ere bordkledt paa 3 Sider og malet, blev taxeret for.....................120 Spd. 

 

 4. KRAMBODEN 

 

forhen anført under No. 4, er foregaaet den Forandring at den er bordklædt paa 2de Sider og malet 

med Tran, taxeret for 50 Spd., men for....................................................60 Spd. 
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 5. PAKBODEN 

 

befandes uforandrede. Dens Omfang er 25 Al. lang, 12 Al. bred og 8 Al. høi og ved den sidste 

Forretning anført under No. 5 for 450 Spd. men værdsettes nu for.................................500 Spd. 

 

 6. FJØSBYGNINGEN 

 

No. 6 uforandrede og blev taxeret som før ligeledes for  150_Spd. 

                                                       Tilsammen  1630 Spd. 

 

Skriver sexten hundrede og tredeve Speciedaler. Da foruden disse befandes flere uforsikrede 

Bygninger, hvorfor henviser til Grundrids No. 2, Lyngen. 

 

Eieren erklerede med den satte Taxt intet at have at erindre. Han gjordes opmærksom paa at han har 

at indberette saadanne Forandringer som kunne bevirke forøget Kontingent, og at Erstatning fortabes 

saafremt væsentlige Dele af nogen Bygning borttages uden Anmeldelse derom. Mændene erklærede at 

de i kraft af aflagt Ed ikke har sat Taxten høiere end den virkelige Værdi uden hensyn til Fordeel af 

Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed, saaledes har Forretningsføreren heller ikke haft nogen fra 

Mændene afvigende Mening. 

Forret= 

 

 66. 

 

ningen derpaa sluttet. 

 

 

 

H. Oxaas   C. Kiil   T. Dahl  Knud Ekroll   Ole Amund: Dahl 

  


