Byrådssag 1866-552
Indenrigsministeriet har under 14 denne Maaned tilskreven
mig saaledes:
”Efter med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 28 f. M.
at have modtaget Indberetning om, at Borgerepresentationen
og Communalstyrelsen i Frederikshavn har valgt henholdsvis
Procurator Poulsen og Kjøbmand Thorsøe til for et Tidsrum
af 6 Aar fra 16 f. M. at regne at indtræde som Medlemmer i Havaricommisionen sammesteds, har Indenrigsministeriet stadfæstet disse Valg, hvorom de Paagjældende
under Dags Dato herfra er bleven underrettede.
Dette skulde man herved tjenstligst meddele til
behagelig Efterretning og Bekjendtgjørelse for Commu—
nalbestyrelsen og Borgerepresentationen.”
Hvilket tjenstligst melder til behagl Efterretning
Hjøring Amt den 23 Juli 1866.
[Sign.]

Til
Communalbestyrelsen i Frederikshavn
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Byrådssag 1866-552 fortsat
Generalpostdirecteuren har under14 denne Maaned
tilskrevet mig saaledes:
”Efter at de kongevalgte Medlemmer af Erstatningscommissionen i Henhold til § 7 i Krigserstatningsloven
af 17 Novbr. f. A. havde henledet Finansministeriets Opmærk—
somhed paa de jydske Postcontrahenter som mulig qvalificerede til at komme i Betragtning ved en yderli—
gere Erstatningsfordeling, har bemeldte Ministerium
af Hensyn til, at den paa Postvæsenets Budgetforslag for
indeværende Finantzaar optager Sine til Godtgjørelse
for saadanne Postcontrahenter i Anledning af det Tab,
de maatte have lidt ved Postgangens Standsning under
Krigen, ikke blev bevilget – if. det medfølgende, herfra
i sin Tid udfærdigede Circulaire af 5 April d. A.—nærmest
fordi der formentlig ikke forelaa tilstrækkelige Oplysninger, hvorefter det liden Tab kunde bedømmes, ønsket at sættes i Besiddelse af saadanne fyldigere Oplysninger.
I denne Anledning skal jeg i Overensstemmelse
med Ministeriets Hensigt tjenstligst have Amtet anmodet
om gjerne en vedkommende Underøvrigheder eller Com--
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munalbestyrelser behagelig at ville foranledige, at det for
hver enkelt Contrachents Vedkommende — saavel Befordringscontraheter som Vognholdscontraheter — søges oplyst, hvorledes hans Formueforfatning er, samt om han ikke i
Occupationstiden ved ekstraordinair Kjørsel har nydt Indtægt
ved sine Heste, Vogne og Folk, og i bekræftende fald, hvormeget denne tilnærmelsesviis har udgjort.
Med hensyn til Repræsentationens forestaaende
Sammentræden skulde jeg ønske at modtage de nævnte
Oplysninger, saasnart skee kan.
Jeg undlader ikke til Veiledning at vedføie
Navne og Opholdssted for Contrachenterne i Amtet saavelsom de Router, med Hensyn til hvilken Befordring
og Vognhold er contracheret
Mikkel Jensen , Skagen------------------- Hans Andersen, ----------------------------H.C.Christensen, Holmen, Hjørring----Carl Christensen, Holmen do.----------N.Larsen, Frederikshavn----- --------------

Skagen- Aalbek Routen
Aalbek –Frederikshavn
Hjørring-Brønderslev.
Hjørring –Fredeikshavn
Frederikshavn—Flauen—
skjold
J. Hellum,
do.
do.
do.
do.
Hjørring
do.
Sæby
Chistensen, Flauenskjold
Flauenskjold Nørresundby
I Anledning heraf skulde jeg tjenstligst an-
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mode Communalbestyrelsen om behagelig
at ville snarest inddrage og meddele mig
de i foranstaaende Skrivelse begjerte Oplysninger, forsaavidt N. Larsen i Frederikshavn
og J. Hellum sammesteds angaar.
Hjørring Amt, den23 Aug. 1866.
[Sign.]

Til
Communalbestyrelsen i Frederikshavn.
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Byrådssag 1866-555
Cirkulære
Justitsministeriet.
Kjøbenhavn, den 14de Juli 1866
I Forbindelse med Justi tsmi nisteriets Ci rkul ære a f 11te Oktober f. A. angaaende den ved
Gas teiner-Conventionen bevi rkede Forandring i Formen for den di rekte Forretningsforbindelse
imellem de Kongelige Regjeri ngsorganer paa den ene Si de og Hertugdømmerne Sles vig og
Holstens øvers te Autori teter paa den anden Si de skulde Ma n i føl ge Meddelelse fra Udenrigs mi nisteriet til behagelig Efterretning og vi dere Bekjendtgjørelse herved tjens tligs t melde, a t efter
Preussens Overta gelse af den samlede Bestyrelse af Hertugdømmerne Holsten og Sles vig samt
denne Bes tyrelses Overdra gelse til Baron Ca rl Scheel-Plessen under Ti tel a f Overpræsident,
vil fremtidi g i alle Tilfælde, i hvilke der hidtil er blevet gjort Gouvernøren for Sles vi g og
Sta tholderen i Hols ten eller dem Begge i Forening Meddelelser herfra , deslige Meddelelser være
a t s tile til den nævnte Overpræsident.
Leuning.

Tilstilles tjenstligt Frederikshavn Communalbestyrelse til behagelig
Efterretning.
Hjøring Amt den 23 Juli 1866
[Sign.]
Til
Amtmanden over
Emma Madsen- februar 2012

Amt.

Th. Linde.
kst.

Byrådssag 1866-595
(byvåben)

Patronatet i den hamburgske
FORSTAD ST PAULI

til
den højtærede Magistrat,
i
Frederikshavn.
Patronatet tillader sig herved endnu en gang at spørge efter et
hjemstedsbevis for tømrersvenden Paul
Gustav Grønwoldt, fra Frederikshavn, og
hans Familie, da samme kun har en
Svende-vandrebog, hvilket for en gift arbejder
efter de herværende bestemmelser vedrørende
fremmedes ophold, ikke er tilstrækkeligt og
bemærker Patronatet, at det ville være tvunget
til at nægte Grønvoldt og hans familie det
videre ophold hersteds, såfremt samme
intet hjemstedsbevis tilvejebringer.
Hamburg, d. 3’ August 1866
Patronatet i forstaden St. Pauli
Sign.
Transskriberet af Henry Ammitzbøl, Oktober 2012

Byrådssag 1866-815

Justitsministeriet har under 24 denne maaned tilskrevet
mig saaledes:
Efter Modtagelsen af Hr. Amtmandens Indberetning i behagelig skrivelse af 11 dennes om, at Konsul Kall af Frederikshavn,
der uden foregaaende Anmeldelse for Bygningscommisionen og uden dennes Tilladelse har paabygget den paa
hans Ejendom i bemeldte Kjøbdtad værende Tilbygning
en Etage, uagtet den nederste Etage ikke har den i Bygningslov for Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark af 30te
Decbr. 1858 § 7 foreskrevne Muurtykkelse, nu har erlagt en
Mulct af 10 Rd. til Frederikshavns Kjøbstads Fattigkasse for
den begaaede Overtrædelse af Bygningsloven § 33, skulde
man til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgørelse
herved tjenstligst melde, at det med Hensyn til det anmeldte Byggeforetagende fornøden Dispensation fra Bygningslovens § 7 herved meddeles.

Hvilket tjenstlig meldes til behagelig Efterretning.
Hjøring Amt d. 29 Decbr. 1866
[Sign.]
Til
Frederikshavn Communalbestyrelse.
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Byrådssag 1866-818

Efter at have modtaget Commumalbestyrelsens Erklæring
af 7. f. M. over Roerbetjent ved Frederikshavns Toldsted
E. Qvicts Klage over, at der er gjort Udpantning hos
ham, der efter hans Formening er bosiddende i Flade
Sogn(Stendet), har den ham til Frederikshavns Commune
efter hans hele anslaaede Indtægt paalignede Indkomstkrigsskat af 12 Rdl.24 skl. uagtet han alt har betalt
Indkomstkrigsskat til Flade Sogn med 7 Rdl. 95 skl.
skulde jeg tjenstligt melde til behagelig Efterretning,
at det forventes, at Realisationen af det hos ham
udpantede Gods stilles i Bero, indtil der er
faldet Resolution paa den mellem Communalbestyrelsen
og Flade Sognsforstanderskab verserende Sag angaaende
Forstaaelsen af Rescript af 3 Novb. 1819.
Hjøring Amt den 29 Octob. 1866.

[sign.]

Til
Frederikshavns Communalbestyrelse
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Byrådssag 1866-838
Amtet 21/11 66 for Kommbest. Kopibog
Indenrigsministeriet har under 31 forrige Maaned tilskrevet
mig saaledes:
”Ved hertil at ovensende en fra Revisionsdepartementet for
Kongeriget modtagen Fortegnelse, hvoraf fremgaar, at de
i Frederikshavn Kjøbstad ultimo September d. A. udestaaende
Restancer af Skatter og Afgifter til Nationalbanken, Statskassen og Brandkassen andrage et Beløb af 1901 Rd. 17 mk.
hvoraf Kommunekassen alene restere med 1788 Rd. 77 mk. har
Finantsministeriet i en hertil indkommen Skrivelse
anmodet Indenrigsministeriet om at give bemeldte Kjøbstads Communalbestyrelse fornødent Paalæg om de ommeldte
Retancer snarest mulige Berigtigelse. Forinden imidlertid Videre i denne Anledning foretages, skulde man tjenstligt udbede sig Amtets Meninger
over Sagen behageligen meddelte.
I Anledning heraf skulde jeg tjenstligst udbede mig
Communalbestyrelsens Meninger behgl. meddelte
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Byrådssag 1866-838 fortsat
snarest muligt, ledsages af Oplysning
om, hvorvidt det ovenmeldte Beløb nu er
betalt, eller i benægtende Fald inden
hvilken Tid dette vil kunne ventes at ske.
Hjøring Amt den 5 Novb. 1866
[Sign.]
Er 9/11 66 conc? Kommune, hvem Erklæring og Oplysning er affordret

Til
Frederikshavns Communalbestyrelse.
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Byrådssag 1866-903
Ved at cvittere det hoslagte, med Communal—
bestyrelens Skrivelse af 19 Juli modtagne Overslag
over Udgifterne til Ting og Arresthuset i Frederiks—
havn for Aaret 1866, undlader jeg ikke at
meddele, at Amtsraadet for sit Vedkommende
ikke har noget at erindre med dette Overslag.
Hjøring Amt d 6 Decbr 1866
???????

Til
Communalbestyrelsen i Frederikshavn.
Emma Madsen- Oktober 2012

Byrådssag 1866-925
Justitsministeriet har under 8 Maaned til—
skrevet mig saaledes:
”Som Hr. Amtmanden bekjendt, er der under 5 Octbr. d. A.
udstedet en foreløbig Lov om Forandring i Forordningen
angaaende Brandvæsenet i Kjøbenhavn af 1 Novbr. 1805 § 26,
hvorved det er foreskrevet, hvorledes der her i Staden skal
forholdes med Hensyn til større eller mindre Oplag af
Stenolie.
Det har under Forhandlingerne angaaende denne
Sag været brugt under Omtale, hvorvidt der maatte være
Anledning til at udvide disse Forskrifter til Landets Kjøbstæder i Almindelighed. Idet Ministeriet staar i begreb
med at forelægge indeværende Rigsdag Udkast til en endelig Lov for Kjøbenhavns Vedkommende angaaende de
omhandlede Forholdsregler, dog med den Forskjel fra den
foreløbige Lov, at disse agtes overførte ogsaa paa Oplag
af Terpentin, Kampfer og lignende [?]joningsvædsker,
og at det vil blive foreslaaet at det overlades til vedkommende Private under Iagttagelse af Lovens Forskrif—
ter og under Brandpolitiets Tilsyn selv at skaffe sig
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passende Oplagssteder, skulde jeg, da Ministeriet savner
Kjendskab til, om Størrelsen af Oplagene eller den
Søværts Indførsel af Stenolie i Kjøbstederne maatte
være af en saadan Betydenhed, at en Udvidelse af
Loven kunde ansees fornøden eller ønskelig, tjenstligst anmode Dem om behageligt at ville indhente
og med Deres egen Betænkning snarest muligt hertil indsende Erklæringer herover fra Communalbestyrelsen i Amtets Kjøbstæder.”
I Anledning heraf skulde jeg tjenstlig bede mig Communalbestyrelsens Erklæring behagelig meddelt snarest mulig.
Hjøring Amt d. 17 Decbr.1866.
[Sign.]

Til
Frederikshavns Communalbestyrelse.
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Byrådssag 1866-958
Indenrigsministeriet har under 19 denne Maaned
tilskrevet mig saaledes:
”Efter Modtagelsen af Amtets behagelige Skrivelse af 6 d. M. betreffende Berigtigelsen af Frederikshavns Kjøbstads Kommunekasses Skatterestancer
til Statskassen, skulde man tjenstligst anmode Amtet
om at give bemeldte Kjøbstads Communal bestyrelse Tilhold om uophørlig at betale Restancerne for 1865, hvorimod man efter Omsændighederne under d.d. har anbefalet til Finatnsministeriet, at der gives Henstand med Indbetalingen af Restancen for April 1866 til
inderværende Finantsaars Udgang.”
Ved at meddele Foranstaaende til behgl. Efterretning skulde
jeg tjenstligst have Communalbestyrelsen paalagt uopholdelig
at indbetale de ommeldte Restancer for 1865.
Hjøring Amt d. 27 Decbr. 1866
[Sign.]
Til
Fredikshavns Communalbestyrelse.

Emma Madsen- februar 2012

