
Byrådssag 1868-111 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-111 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-111 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-126 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-140 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-152 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-293 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-337 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-368 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-368 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

 
 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-404 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-413  

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

  

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk


Byrådssag 1868-413 fortsat 

 

 

Vil du hjælpe med at oversætte denne tekst? 

Send venligst afskriften til 

stadsarkiv@frederikshavn.dk 

så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 

 

 

mailto:stadsarkiv@frederikshavn.dk

