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Byrådssag 1866-96
1866
Justitsministeriet har under 30 forrige Maaned tilskrevet
mig saaledes.
I Anledning af det med Hr Amtmandens behagelige
Betænkning af 23 Novbr. f.A. hertil indkomne Forlig fra
Frederikshavns Kjøbstads Communalbestyrelse, betreffende
Forpligte
at paatænke forandret Ordning for bemeldte Kjøbstad af
den Huseiernes paahvilende Forpligtelser til at holde Brand—
redskaber samt angaaende Spørgsmaalet om hvilket Red—
skaber, Communen, naar den nye Ordning indtræder,
bør holde ved Sprøjtehusene, skulde man til behagelig Efter—
retning og videre Bekjendtgjørelse tjenstligt melde, at Mini—
steriet ikke vil kunne indlade sig paa de af Communal—
bestyrelsen foreslaaede Lempelser i de nu bestaaende om—
handlede Forpligtelser, saalænge den ikke er villig til at
lade anskaffe de Brandredskaber, som af Brandkapiteinen
ansees fornøden.
Hviket tjenstligt meldes til bhgl. Efterretning.
Hjøring Amt den 5 Febr. 1866
??????
Til
Fredeikshavn Communalbestyrelse .
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18 Spande
2 Stiger
3 Hager
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Byrådssag 1866-184
184
1866
Justitsministeriet har ved Cirkulaire af 22 forrige Maaned
tilskrevet mig saalede:
Det vil ikke være Her Amtmanden ubekjendt, at der i de
senere Aar gjentagne Gange har været fremført Klage angaaende
den Behandling, som Varetægtsarestanter skulle være undergivne
i de civile Arresthuse. Ministeriet antager nu vel at Klagerne,
hvis Berettigelse ikke hidtil er blevet konstateret, have været
dels ubeføiede dels i høi Grad overdreven, men i Erkjendelse af
det Misligei, at der , om end uden tilstrækkelig Føie skulde denne
sig en almindelig Mening om, at Behandlingen af Varetægtsare—
stanter ikke var tilbørlig, maatte Ministeriet, som det bedste
Middel til at imødegaa Udbredelsen af en saadan almindelig
Mening, ansee det for hensigtmæsigt, Arrethusene, saavidt hensynet
til den criminelle Retsplejes Tarv tillader det undergives en regelmæsig
Control og Undersøgelse der dels giver Offentligheden det størst
mulige
Indblik i og Tilsyn med Arrestanternes Behandling, dels aabnes
den størst mulige Adgang til at undersøge og afhjælpe eller imødegaa
mulige Klager.
Det var i saa Henseende i sin Tid af Communalbestyrelsen i
Kjøbenhavn foreslaaet at tilføie det Udkast, der laae til Grund for
den senere(?????) Lov af 11Febr. 1863 en Bestemmelse i den Almin—
delighed, hvor den var fremkommet, for mindre hensigtmæsigt,
ligesom det ogsaa maatte ansees for mindre fornødent at optage in—
slig Bstemmelse i den paagældende Lov, under de givne Forhold
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har imidlertid Ministeriet troet det burde fæste Opmærksomheden
paa dette Forslag, som nu af de Veje ad hvilke den ovenberørte
Control ved administrativ Foranstaltning maatte kunne tilveiebrin—
ges.
Forinden imidlertid Videre i saa henseende foretages, har man
troet at burde udbede sig Hrr. Amtmandens Meninger behageligen
meddelte saavel over Sagen i sin Almindelighed som navnlig med
Hensyn til den ovenantydede Foranstaltning eller eventuelt deres
Forslag til ad anden Vej at tilvejebringe en saadan regelmæssig
Control som den af Ministeriet tilsigtede.
I Anledning heraf skulde jeg tjenstlig udbede mig Hrr. By og
Herredsfoge-des Meninger behageligen meddelte.
Hjøring Amt d.5 Marts 1866.
??????????

Til
Hr. By og Herresfoged Erichsen.
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Byrådssag 1866-269
Indenrigsministeriet har under 31 forrige Maaned tilskrevet mig saaledes:
At Landinspeiteur Selmer af Ministeriet er ansat
som Taqator i Anledning af Matriculeritegnet af de ved
Danmark forblevne slesvigske Districter og at som følge
deraf den ham overdraget Matriculering af Frederiks—
havns Kjøstad bliver at udsætte, indtil han har fuld—
ført det ovennævnte ham betroede Hverv, meddeler herved tjenstlig Hos Amtmanden til behagelig Efterretning
og videre fornødne Bekjentgjørelse.
Hvilket tjenstlig meldes til behagelig Efterretning.
Hjøring Amt d. 9 April 1866.

???????????

Til
Frederikshavns Communalstyrlse.
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Byrådssag 1866-326
Justitministeriet har under 24 denne Maaned tilskrevet
mig saaledes:
Efter at der ved Finansloven for indeværende Finansaar
er bevilget et Beløb af 800 Rd. til Bestridelse af Udgifterne ved
Udførelsen af de forefaldende Skarpretterposter henholdsviis for
Sjælland, Lolland,Falster og Bornholm og for Fyen og Nørrejylland fra den 1ste dennes at regne, saaledes at der for
Fremtiden kun ansættes en Skarpretter for hele Riget,
som beskikkes af Justitsministeriet og lønnes af Statskassen, og er der i henhold hertil meddelt hidtilværende
Skarpretter for Fyens og Nørrejylland A. Nielsen i Horsens beskikkelse som Skarpretter for hele Riget.
De Bidrag til Lønning af en Skarpretter, som hidtil
have været udredede af de vedkommende Kæmnerkasser
og Amtsrepartstionsfond,ville saaledes bortfalder fra
den 1ste dennes at regne, hvorimod der som hidtil vil
være at udbetale Skarpretteren taqmæssig Betaling for
enhver Eqecution, samt naar denne foregaar udenfor
den Jurisdiction, hvori han har Bopæl, Diæter, 2de daglig
for Skarpretteren og 1 Rd. for hans Medhjælper
samt Befordringsgodtgjørelse.
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hvilket herved tjenstligt meddeles til behagelig Efterretning
og videre Bekjentgjørelse.
Hvilket tjenstligt meddeles til behagelig Efterretning.
Hjørring Amt, den 30 April 1866.
P. A. V.
Chr. Muhle

Til
Frederikshavns Communalbestyrelse.
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Byrådssag 1866-384
Justitsministeriet her under 24 denne Maaned tilskrevet
mig saaledes:
Hr. Amtmanden har under 19 f.M. hertil indsendt en Skri—
velse fra Frederikshavns Kjøbstads Communalbestyrelse, hvori denne
efter at Ministeriet havde afslaaet at indlede sig paa de for
bemeldte Kjøbstad foreslaaede Lempelser i den Huseierne paa—
hvilende Forpligtelserr til at holde Brandreskaber, saalænge Com—
munerne ikke var villig til for Kommunekassens Regning at
anskaffe og vedligeholde nogle Brandredskaber, som af vedkommende Brandcapitain anseer som nødvendige, nu gaaer ud—
paa Brandcapitainens Forslag og anholder om Sagens Ordning i øvrigt i Overensstemmelse med Communalbestyrlsens Indstilling af 7 Juni f.A. Foranlediget heraf skulde
man til behagelig Efterretning og vidre Bekjengørelse
tjenstligt melde, at det herved bifaldes at Bestemmelserne
i Frdng.6 April 1832 paragraf 15 om de Brandredskaber som Gaard
eller Huseierne i Kjøbstæderne skulle anskaffe og vedligeholde
for Frederikshavns Kjøbstad indtil videre maa modificeres saaledes:
1, at Steder, der ere forsikkrede under 800 Rd. fritages for at hol—
de Brandspande og at der for Steder, der ere forsikkrede
for 800 Rd. og indtil 2000 Rd. skal holde 1 Brandspand
” 2000--- 5000---- ---- ---- 2--------do
” 5000------- 10000-------- 3--------do
” 10,000------- og derover------- ---------4--------do
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samt at der tilstaaes de Ejere, der for Tiden have Spande af Træ,
Frist til Anskaffelsen af Læderspande indtil 1ste April 1868.
2, at Forpligtelsen til at anskaffe Brandsager først indtræder for
Steder, der ere forskkrede for 2000 Rd. og derover og til at
anskaffe Brandstiger først med en Forsikkringssum af
4000 Rd. og derover.
3. at det, hvor enn Eier besidder 2de til hinanden stødende Eien—
domme, der er e saaledes forbunden, at de kunne betragtes
som enn, er tilstrækkeligt at der holdes brandredskaber
som for enn Eiendom efter den samlede Assurancesum
for begge Eiendomme.
4. at de i Frdng. 24 Januar 1761 cap v1 pagrf 2 No, 6 omhandlede Brandlygter til at hænge uden paa Husene under indtræffende
Ildsvaade kunne bortfalde, imod at det indskjærpes
Indvaanerne i paakommende Tilfælde at sætte lys i Vinduerne.
Sluttelig skulde man tjenstligt melde, at det, efter
herom at have brevveqlet med Indenrigsministeriet,
approberes, at der , i stedetfor de i Frdng. 24 Januar 1761
cap 1pagrf.1 lite d og e omhandlede Brandredskaber, for
vedkommende Komunekasses Regning anskaffes og vedli geholdes til Brug ved Byens Sprøitehuus 12 Læderspande, 2 Brandhager og 1 Brandstige og til Brug ved
Havnens Sprøitehuus 6 Læderspande, 1 Brandhage og
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1 Brandstige alt af samme dimensioner som af den
paagjældende Brandret nævnene maatte bestemmes.
Hvilket tjenstligt meldes til behagelig Efterretning.
Hjøring Amt den 28 Mai 1866
A. V.
Chr. Muhle

Til

Frederikshav Communalbestyrelse.
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Byrådssag 1866-419
6 66 H.
Indenrigsministeriet har under 6 denne Maaned til—
skrevet mig saaledes:

Da Functionstiden for tvende af de nuværende
Medlemmer af den kongelige Havnecommision i Frede—
rikshavn udløber den 10 Junii d.A. idet det i sin Tid paa
Commerceraad, Consul P. J. Kall, faldne Valg til paa
6 Aar at indtræde i Commissionen erholde Indenrigs—
ministeriets Stedfæstelse den 10 Juni 1860, og Procurator
Poulsen ikkun er valgt for den resterende deel af de
6 Aar, for hvilke det paa Kjøbmand G.W. Mørch faldne
og den 10 Juni 1860 approberede Valg var gjældede, skulde
man tjenstlig anmode Hr. Amtmanden om at ville
foranledige, at der overenstemmende med allerhøieste
Resolution af 28 Marts 1860 foretage nye Valg paa et
regnskabskyndigt og et søfartskyndigt Medlem af den
nævnte Havnecommision for et Tidsrum af 6 Aar fra
den nævnte Dag at regne, idet en af disse Medlemmer
bliver at vælge af Borgerepresentationen blandt dennes
Medlemmer og det andet af den samlede Communal-
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bestyrelse, samt at Valgene blive at indstille til Indenrigsministeriets Stedfæstelse.
Ved at meddele Forestaaende til behagelig Underretning skulde jeg
tjenstlig anmode Hr. Byfogden ombehaglig at ville foreanstalte
det Fornødne til Valg af de befalede 2de Medlemmer af den kongelige Havnecommission, om hvilke Valg Indberetning imødesees
for at indstilles til Indenrigsministeriets Approbation.
Hjøring Amt d 11 Juni 1866.
???????

Til
Hr. By og Havnefoged Erichen.
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