Byrådssag 1870-12

Efter derom modtagen Indberetning er der i Aaret 1869 hverken fra Kjøbstæderne eller Landdistricterne
heri Amtet sket nogen Hjemsendelse af Fattige til Udlandet, og vil der som Følge deraf ikke for det nævnte
Aar kunne blive Tale om nogen Fordeling af Hjemsendelsesomkostninger mellem Amtets Repartitionsfond og Amtets Kjøbstæder i Henhold til Lov om Fattiges med Fleres Hjemsendelse af 14 Marts 1867 § 2 næstsidste Punktum. –
Hvilket herved meddeles til behagelig Efterretning. –
Hjørring Amt den 31 Mai 1870.
(Underskrift)
Til
Frederikshavn Byraad
Henry Ammitzbøl, marts 2012

Byrådssag 1870-13

Indenrigsministeriet har under 25de ds.
tilskrevet mig saaledes:
” I behagelig Skrivelse af 11te Juni f.A. har man mod
taget Amtets Ytringer over det hertil indkomne Andragende
fra Byraadet i Frederikshavn, betræffende Spørgsmaalet
om Udredelsen af den Deel af Omkostningerne ved Drengen
Harald T. M. A. Bjørns Oplæring paa den af Kandidat Keller bestyrede
Døvstummeskole efter Talemethoden, som Faderen ikke selv er
istand til at udrede.
Efter i denne Anledning endvidere at have brevvexlet med
Kjøbenhavns Magistrat og Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, skulde man med Bemærkning at det ikke, saaledes
som af Byraadet formeent, kan paahvile Kjøbenhavns
Kommune som Barnets Forsørgelseskommune at afholde
nogen Deel af de omhandlede Omkostninger, til behagelig
Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstlig melde, at Ministeriet efter hvad der er udtalt i Ind-
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ledningen til Fundatsen for Døvstumme-Instituttet i Kjøbenhavn af 17de April 1807 og i Overensstemmelse med, hvad
der i Henhold hertil tidligere er bleven gjort gjældende,
jfr. Kancelliskrivelse af 14de Novbr. 1837 (i den FogtmannUssingske Reskriptsamling), maa holde for, at Døvhed,
hvad enten den er medfødt og altsaa forbunden med
fuldkommen Stumhed, eller siden paakommen, efter
at Talen allerede har været udviklet, er den Egenskab,
som væsentlig kvalificerer et Barn til at behandles som
døvstumt, og at derfor ogsaa det her omhandlede Barn, om
hvilket det er oplyst, at det fuldstændigt er berøvet Hørelsens
Brug, henhører til de Børn, der ifølge Pl. 11 April 1867 skulle
indbringes paa Døstummeinstitutet her i Staden, saafremt der ikke paa anden behørig Maade maatte blive sørget for deres Undervisning. – Man kan saaledes ikke
godkjende den af Frederikshavn Byraad anførte Grund
for dets Vægring ved at betale de ommeldte Omkostninger,
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at nemlig Harald T. M. A. Bjørn ikke kan karateriseres
som døvstum, men da Barnet er optaget i den af Kandidat Keller bestyrede Døvstummeskole efter Talemethoden og ikke paa det Kgl. Døvstummeinstitut, kan man
paa den anden Side ikke ansee sig beføiet til i Henhold
til Fundatsen af 17 April 1807 § 11 at give Frederikshavn
Kommune noget Paalæg om at betale for ham, om man
end, da man i øvrigt finder, at Billighed i høi Grad
taler for, at Kommunen bærer sin Deel af Udgiften,
forventer, at Byraadet, efter at være bleven oplyst om,
at den af samme anførte Grund for dets Vægring i ethvert Fald ikke vilde kunne tages for Fyldest, ikke vil
undslaa sig herfor. –
Et Bilag tilbagesendes. –”
Hvilket ved Tilbagesendelsen af hoslagte Bilag tjenstlig meldes
Byraadet til behagelig Efterretning. –
Hjørring Amt den 31 Mai 1870.
Til
Frederikshavn Byraad.
Henry Ammitzbøl, marts 2012

(Underskrift)

Byrådssag 1870-14

Til Bestridelse af Udgifterne ved de Anliggender,
med Hensyn til hvilke der bestaar et lovbestemt Fællesskab mellem Amtets Kjøbstæder og Landdistricter,
skal der ifølge det af Amtsraadet vedtagne Overslag
over Amtsrepartitionsfondens Indtægter og Udgifter
i Regnskabsaaret fra 1ste April 1870 til 31te Marts
1871, der her vedlægges i Gjenpart, svares af Kjøbstædernes
Hartkorn til Amtsfonden et Bidrag af 5 rd. pr. Tønde Agerog Engs Hartkorn. –
Da Kjøbstadshartkornet, ifølge Amtsstuens Oplysninger,
tilsammen andrager 185 Td 5 Skp 2 Fdkr 2 ¾ Alb Ager og Eng,
udgjør det samlede Bidrag for det nævnte Regnskabsaar
928 rd. 56 mk. –
Naar dette Bidrag fordeles paa de enkelte Kjøbstæder i
Forhold til deres Hartkorn falder der paa Frederikshavn Kjøb-
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stad med Hartkorn 21 Tdr – Skp 3 Fdkr 1½ Alb et Bidrag af 105 rd
52½ mk. –
Dette Bidrag maa jeg tjenstligst anmode Byraadet om at
lade inden indeværende Aars Udgang indbetale paa Amtsstuen, der herfra er tillagt den i saa Henseende fornødne
Indtægtsordre. –
Foruden det Fornævnte almindelige Bidrag af Kjøbstadshartkornet til Amtsfonden paa hvilken der særlig Frederikshavn
Kjøbstad Andeel i Udgiften ved sammes Landeveisgader,
jfr. Lov om Veivæsenets Bestyrelse m.m. af 21de Juni 1867
§ 4, hvilken Andeel ifølge det her vedlagte Overslag for
1870-71 udgjør 150 rd, der ligeledes bedes indbetalt paa
Amtsstuen inden indeværende Aars Udgang. –
Hjørring Amt den 31 Mai 1870.
(Underskrift)
Til
Frederikshavn Byraad.

Henry Ammitzbøl, marts 2012

Byrådssag 1870-15
Jernbanecontoiret.
Frederikshavn den 9 Juni 1870.

Ifølge Contracten om Anlæget af Vendsysselbanen er Anlægsinteressentskabet kun forpligtet til at
chaussere de to Adgangsveie til Frederikshavn Stationsplads, men da jeg har Grund til at antage, at det
høitærede Byraad kunde ønske at faae dem brolagte.
og dette Arbejde selvfølgelig tidligst vil kunne udføres,
naar Bestemmelsen derom tages, førend Veien anlægges,
tillade jeg mig paa Anlægsinteressentskabets Vegne at
tilbyde at anbringe Brolægning med 2den Klasse
etkronede? Brosten paa de 2 nævnte Veie, mod
at Frederikshavn Commune erstatter Anlægsinteressentskabet den deraf følgende Merudgift med Fem Rigsdaler pr. Kvadratfavn Brolægning, og paa den
Betingelse, at det høitærede Byraad meddeler
mig, hvorvidt det seer sig i Stand til at
modtage dette mit Tilbud, inden Udgangen af
denne Maaned. –
Ærbødigst
(Underskrift)
Afdelingsingeniør
Til
Frederikshavns Byraad.
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?

Henry Ammitzbøl, marts 2012

Byrådssag 1870-16

Inderigsministeriet har under 16 Juni
d. A. tilskrevet mig saaledes:
”Efterat man i behagelig Skrivelse af 31te f.M. har
modtaget Amtets Ytringer over det dermed tilbagefulgte
Andragende, hvori Frederikshavns Byraad har anholdt om Tilladelse til paa Kommunens Vegne at optage et Laan paa
1200 Rdl. til Bestridelse af Omkostningerne ved den forestaaende Omlægning af Kjøbstadens Vestergade, skulde
man til Efterretning og Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at
Ministeriet herved meddeler Samtykke til Optagelsen af bemeldte Laan paa Vilkaar, at samme forrentes med høist
5% aarlig og afdrages i 5 paa hinanden følgende Aar med
1/5 aarlig, første Gang i 1871.” –.
Hvilket tjenstlig meddeles Byraadet til behagelig Efterretning.
Hjørring Amt den 22de Juni 1870.

Til
Frederikshavns Byraad.
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I det ved Amtets prægtige? Skrivelse af
31 Mai d.A. Byraadet i Frederikshavn tilstillede
Overslag over Amtets Repartitionsfonds
Udgifter og Indtægter er som Udgift til
Vedligeholdelse af Kjøbstadsgader, der er
Landeveie, opført 150 rd og er ved Amtets
ovennævnte Skrivelse hele dette Beløb afkrævet Frederilshavn Kommune, skjøndt
Lov 21 Juni 1867 §4 bestemmer at saadanne
Udgifter skulde fordeles mellem Kommunekasserne og Amtsfonden. I denne Anledning
har jeg udbedt? Byraadet meddele Bestyrelsen om ikke heri er en Feiltagelse.
Borgmestercontoiret i Frederikshavn d 13 Juli 1870
(Underskrift)
Til
Det kongelige Amt i Hjørring

Her er
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ganske rigtigt indløben en Feiltagelse, som bedes undskyldt, og som nu er rettet derved, at der er meddelt
Amtsstuen en ny Indtægtsordre, som kun lyder paa 75 Rdl.,
medens den oprindelige Indtægtsordre paa 150 Rdl. er tilbagetagen og kasseret.
Hjørring Amt d. 16 Juli 1870
(Underskrift)

Henry Ammitzbøl, marts 2012

Byrådssag 1870-17

At Martine Jensen, hos Mad. Hassenphlug
i Frederikshavn, for venerisk Sygdom er indlagt
paa Hjørring Amts Sygehus ved Distriktslæge Rasmussens Foranstaltning, undlader jeg ikke herved
at meddele. –
Hjørring 22 Juni 1870
Brendstrup
Sygeh.Kassen

Til

Byraadet i Fredrikshavn
Henry Ammitzbøl, marts 2012

Byrådssag 1870-18

Finansministeriet har under 27de ds. tilskrevet mig saaledes:
”Da Finansministeriet er blevet opmærksomt
paa, at der paa enkelte Steder har beroet Beløb i Kontanter eller Statsobligationer, der ere forbleven uanvendte af
de i Henhold til Lov 17de Novbr. 1865 af Statskassen udbetalte Krigsskadeserstatninger og Godtgjørelser, og saadant muligen kunde fremdeles være Tilfældet paa flere Steder, uden at de Vedkommende
havde fundet Anledning til herom at gjøre Indberetning til
Regjeringen, har Finansministeriet ikke villet undlade
tjenstligst at anmode Hr. Kammerherren om behageligen at ville
foranledige oplyst, om der i det Dem underlagte Amt hos nogen
Embedsmand eller kommunal Autoritet eller Andre maatte
være i Bevaring Restbeløb af de i Henhold til Krigsskadeserstatningslovene udbetalte Summer, der ikke have kunnet udbetales til dertil Berettigede. – Om Resultatet af de anstillede
Undersøgelser forventer Finansministeriet sig behagelig underrettet efter Omstændighederne snarest muligt.” –

Henry Ammitzbøl, marts 2012
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Anledning heraf skal jeg tjenstligt udbede mig Underretning meddelt, om der hos Byraadet maatte bero uaffordrede Beløb af den i sin Tid herfra fremsendte Krigsskadeserstatning. –
Hjørring Amt den 30te Juni 1870.
(Underskrift)

Til

Byraadet i Fredrikshavn

Henry Ammitzbøl, marts 2012

Byrådssag 1870-19

Inderigsministeriet har under 27de ds. tilskrevet mig saaledes:
”Ved herved at tilbagesende det med Amtets
behagelige Skrivelse af 22de Januar d.A. modtagne, i Henhold til
Lov 11 Febr. 1863 af Fredrikshavn Byraad udarbeidede Udkast til en Vedtægt for Kjøbstadens kommunale Beskatning med
tilhørende Bilag, skulde man tjenstligst bede Byraadet tilkjendegivet, at Ministeriet til Fyldestgjørelse af Forskriften i den
fornævnte Lov §13, 1ste Stykke, hvorefter de i Lovens §§ 11 og
12 ommeldte Beregninger og Beslutninger skulle indholdes i Vedtægten, maa anse det nødvendigt, at der forinden Vedtægten stadsfæstes, vedhæftes den saavel det indsendte
Uddrag af Kjøbstadens Kæmnerregnskaber for Aarene 1853
til 62 som Fortegnelsen over Grundskatterne, hvilket for
sidstnævntes Vedkommenede saameget mindre vil
kunne undlades, som det af samme fremgaar, at enkelte Eiendomme saasom Skolen (Matr N o 46), Fattighuset
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(Matr No 80) m.fl. ønskes tillagte Afgiftsfrihed, hvorom
Intet er optaget i selve Vedtægten. Saafremt derfor bemeldte
Uddrag og Fortegnelse have været fremlagte tilligemed
Vedtægten til almindeligt Eftersyn paa den i Lovenes
§ 7 foreskrevne Maade, bedes de forsynede med Attestation herom, derunder navnlig ogsaa om, at de have fremligget daglig i 4 Timer, medens i modsat Fald Vedtægten
paany maa fremlægges tilligemed Uddraget og Fortegnelsen overensstemmende med Lovens § 13.
Naar det Fornødne i Henhold hertil er foranstaltet,
forventes Udkastet paany forelagt Ministeriet.” –
Hvilket ved Tilbagesendelsen af hoslagte Bilag tjenstlig meldes til behagelig Efterretning. –
Hjørring Amt den 30te Juni 1870.
(Underskrift)

Til
Fredrikshavn Byraad
Henry Ammitzbøl, marts 2012

