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Skattelister  
 
Hvis vi er interesseret i hvor meget vore aner 
tjente, kan en af vejene være at se efter hvad de 
betalte i skat. 
 
I den her forbindelse tænker jeg ikke på kirke– 
og skoleskatter, men på den skat de betalte til 
staten og sognet. Det er i perioden fra 1800 tal-
let og op til i dag.  
 
Det er kommunen eller sognet der stod for at 
inddrive disse skatter. Derfor er det også i kom-
munearkivet vi skal lede efter disse oplysninger. 
 
Det vi vil lede efter er nok fra før kommunesam-
menlægningen i 1972, så det er sognefogdens 
arkiv, eller det der tidligere hed sogneforstander-
skabets arkiv. 
 
Hvor finder vi så disse arkivalier. Det kan godt 
være et lille problem. Kommunerne kan nemlig 
selv vælge om de vil aflevere deres arkivalier til 
Landsarkiverne eller om de selv vil sørge for at 
opbevare dem. Vi skal altså søge på landsarki-
vet, på de byhistoriske arkiver eller ved selve 
kommunen som kan have arkiveret dem.  
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Aviserne 
I mange byer og sogne brugte man at vise offent-
ligheden, hvem de betalte mest i skat i det pågæl-
dende sogn. Det foregik enten ved at skrive disse 
skatteydere op på en tavle på kommunekontoret 
eller ved at indrykke en artikel i avisen. 
 
Herunder er et eksempel på hvad min far betalte i 
skat til Hjørring kommune. En gang i 1940erne. 
 
Far snød med regnskaberne og betalte for meget i 
skat, bare for at komme med på listen. 
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Komunearkivet 
 
Et andet eksempel kan være, at jeg gerne vil se 
hvad min farfar har betalt i skat. Jeg var interes-
seret i året 1918, for der havde jeg set i en avis-
artikel at farfar havde købt Manila hamp i Indi-
en som blev sejlet til Horsens og sendt med sær-
tog fra Horsens til Brædstrup. 
 
Brædstrup kommune har afleveret sine arkivali-
er til landsarkivet i Viborg. Så der fik jeg skatte-
listerne at se.  Ud over skattelisterne var der og-
så afleveret forhandlingsprotokoller fra torske-
gilderne som det viste sig at farfar blev indkaldt 
til hvert år. Her fik han sat sin indkomst op hvert 
år i forhold til det han havde opgivet. Han ac-
cepterede det uden protest, så der har nok været 
snydt lidt med tallene. 
 
Jeg valgte at se på perioden fra 1917 til 1924 for 
at se udviklingen i hans indkomst. Ligeledes 
valgte jeg at se på nogle af byens andre borgers 
indkomst i samme periode. 
 
For at få et bedre overblik lagde jeg tallene ind i 
nogle kurver som vist på næste side. 
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Som det ses af disse kurver får man en god for-
nemmelse af  udviklingen i farfars indkomst 
over årene. Lige som hans økonomiske status i 
byen, i forhold til nogle at de andre borgere. 
 
Der er her også noget der er interessant at under-
søge omkring lægens høje indkomst i 1922 og 
købmandens pludselige indkomst fald i 1921. 
Hvad er det der sket i byen i disse år. Det er må-
ske noget der har påvirket min farfar. 
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En ting jeg ikke har kunne vurdere ud fra skatte-
listerne i Brædstrup, er hvordan farfars indkomst 
har været i forhold til andre med samme virk-
somhedstype som hans. Der var kun ham der var 
rebslager i Brædstrup. Derfor undersøgte jeg 
rebslagernes indkomst i Skanderborg hvor han 
havde stået i lærer og i Fredericia. Som det ses 
af kurven her under har han haft en væsentlig 
højere indkomst end de har. Det kan jeg måske 
godt udlede noget af. 
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Internettet 
 
Kan vi finde skattelister på Internettet. Generelt 
nej, men der er nogle enkelte byhistoriske arki-
ver der har lagt nogle at deres skattelister ud på 
Internettet der er f.eks. Kolding, Esbjerg, Sæby 
og Skagen, og der er sikkert flere.  
Grunden til de har lagt skattelisterne ud på Inter-
nettet er ikke kun for at vi kan bruge dem til at 
se borgernes indkomstforhold, det er nok lige så 
meget for at vi her igennem har en fin form for 
en folketælling. Altså et sted hvor vi også kan 
søge efter vore aner på samme måde som i fol-
ketællingerne og vejvisere. 
 
Esbjerg: 
http://www.eba.esbjergkommune.dk/Esbjergs%
20historie/Borgerdatabase.aspx   
Vejle: 
http://www.vejlestadsarkiv.dk/dk/default1.asp?
what=dblist  
Sæby: 
http://www.frederikshavn.dk/NR/rdonlyres/BE99EC8D-
7AFE-412F-BD83-718D970DCDBC/0/S%C3%
A6byk%C3%B8bstadhjemmeside.pdf  
Skagen: 
http://209.85.229.132/search?
q=cache:br7e0GpIYLgJ:www.frederikshavn.dk/NR/
rdonlyres/A962CFFB-5705-4BC7-B425-
4AE5C5B198F9/0/
arkivKK025Ska-
gen.doc+ederikshavn+skattelister&cd=2&hl=da&ct=cln
k&gl=dk 

http://www.eba.esbjergkommune.dk/Esbjergs%20historie/Borgerdatabase.aspx
http://www.eba.esbjergkommune.dk/Esbjergs%20historie/Borgerdatabase.aspx
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John Rasmussen 

Statens arkiver 
 
Hvad skriver statens arkiver om Skattelister, det 
kan i se ved at gå på Internettet med adressen 
www.sa.dk og søg på ordet skattelister der får i 
bl.a. nogle Guider, den for Viborg og Åbenrå 
med oplysninger om hvordan man finder skatte-
lister.  


