Byrådssag 1870-31

I Anledning af Deres Velbaarenheds
behagelige Skrivelse af 8de dennes skal jeg
herved tillade mig at meddele Dem, at jeg
ikke har til Hensigt at foreslaa noget større
Arbeide ved Hovedlandeveisgaden til næste
Aar, med mindre saadant af Byraadet skulle
findes fornødent, og at jeg desaarsag kun
agter at opføre en Sum af 100 Rd til
almindelig Vedligeholdelsesomkostninger. Til at vedlægge mit Aarsoverslag for 1871-72
udbeder jeg mig herved det ærede Byraads
Erklæring om, hvorvidt det maatte have
noget herimod at erindre.

Hjørring den 23 September 1870.
ærbødigst
(Underskrift)
Velb.
Hr. Cancelliraad Erichsen!
Februar 2012/Henry Ammitzbøll

Byrådssag 1870-34

Inderigsministeriet har under 11te ds. tilskrevet
mig saaledes:
”At det paa Indenrigsministeriets i
Anledning af det med Amtets behagelige Skrivelse
af 13de Novbr. f.A. hertil indkomne Andragende derom?
vedlagte allerunderdanigste Forestilling har behaget Hans
Majestæt Kongen under 31te f.M. allernaadigst at stadfæste
den af Byfogden i Frederikshavn udfærdigede Beskikkelse
for Kjøbmand Anders Christensen til at være Veier, Maaler
og Vrager i bemeldte Kjøbstad, det skulde man ved hoslagt
at fremsende den herom udfærdigede Expedition,
tjenstligst melde til Efterretning og videre Bekjendtgjørelse.
”
Hvilket tjenstlig meddeles til behagelig
Efterretning og videre Bekjendtgjørelse for den Paagjælden
de, som hoslagte Bilag bedes overleveret.
Hjør

Byrådssag 1870-34 fortsat

ring Amt den 19de Januar 1870.
(Underskrift)

Til
Hr. Cancelliraad, By og Herredsfoged Erichsen.

Byrådssag 1870-34 fortsat

DEN KONGELIGE COMMISSARIUS
VED JERNBANEANLÆG I JYLLAND
pt. Kjøbenhavn 8 October 1870

Ved at fremsende hoslagte Reqvisitionsliste tilligemed Aftryk af en Bekjendtgjørelse
om forestaaende Expropriation til Baneanlæget, tillader jeg mig at anmode om, at
et Exemplar af Listen maa vorde uddeelt til hver vedkommende Grundbesidder i
Communen, forsaavidt saadant ikke allerede er skeet, og at de af den communale
Bestyrelse til Deeltagelse i Erstatningscommissionens Forhandlinger udmeldende 2
Mænd, blandt hvilke ikke nogen Paagjeldende Grundeier eller Grundbesidder selv
bør være, maa opfordres til at give Møde i Henhold til Bekjendtgjørelsen. hvorhos
jeg udbeder mig underrettet om de udmeldte Mænds Navne og Bopæl.
Bekjendtgjørelsen bedes snarset mulig læst ved Sognestævne. offentliggjort.

(Underskrift)

Til
Byraadet i Frederikshavn

Februar 2012/Henry Ammitzbøll

Byrådssag 1870-35

Herr Skipper C. Liisborg
Bangsbostrand.
I Gjensvar paa Deres meget ærede
Skrivelse af 9’ December undlader
Commissionen ikke at underrette Dem om, at da
De er fraflyttet Byen, hvilket Commissionen ikke
vidste, vil den for Dem ansatte Skat naturligvis
bortfalde.
Skatte-Ligningscommissionen i Frederikshavn
den 10de Januar 1870.
(5 underskrifter)
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Hjørring den 9de Februar 1870.
Da der paa de Regninger som
modtages fra Sygehuset i Frederikshavn stadig
staar anført:
de næste 14 1 mk
Dage de øvrige daglig Dage
12 sk
-8 sk
saa tillader vi os herved at spørge Bestyrelsen for
samme Sygehuus om der ikke i denne Henseende
kunde skee en passende Nedsættelse.
Bestyrelsen for Jernbanens Sygehuus i Hjørring
(2 underskrifter)

Til Bestyrelsen for Jernbane Sygehuset ?
Frederikshavn
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Til
Byraadet i Frederikshavn
Undertegnede som af Ligningscommissionen
er ansat til en Skole?skat af 2 Rd for indeværende Aar
andrager ærbødigst det ærede Byraad om at maatte
blive eftergivet den ¾ Part af bemeldte Skat, regnet
fra April Qvartal d.A.
Som Motiv for denne Eftergivelse tillader jeg
mig at bemærke, at jeg har udmeldt min Søn af den
herværende ……?skole i Slutningen af f.M., begrundet
med at han allerede i næste Maaned bliver optaget
til Confirmation, da han i samme M. skal tiltræde sin
fremtidige Livsstilling.
Det ærede Byraad vil maaske finde det det
besynderligt, at jeg nu først fremkommer med
ovennævnte Anmodning og ikke i rette Tid har
indgivet en skriftlig Anmeldelse desangaaende til
Ligningscommissionen forinden at Skattelisten
definitiv afsluttedes, men det har sin naturlige Grund
deri, at paa den Tid den ærede Commission var
samlet for at ligne Skatterne havde jeg aldeles ingen
Tanke eller Anelse om, at min Søn saa hurtig skulde
faa …….? idet han i medio af f.M. uventet modtog en
fordelagtig Ansættelse.
Af Foranførte vil det ærede Byraad
maaske erkjende, at der er meget som taler? til
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Undskyldning for mig ved ikke at have givet den
tilbørlige Anmeldelse desangaaende i rette Tid, og
haaber derfor i Betragtning af de store Udgifter som for
Tiden paahviler mig i Forhold til mine ringe Indtægter, at
den ¾ Part af bemeldte Skat maa blive mig eftergivet.
Frederikshavn d. 1ste Februar 1870. Ærbødigst

(Underskrift)
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Stempel
Contract
mellem Frederikshavn Byraad og Steenhugger
Christen Andersen samt Brolægger Houmann og
Chr. Sørensen angaaende Brolægningsarbejde i
Vestergade og paa Nytorv i Frederikshavn.
A.
Jeg Steenhugger Christen Andersen af Elling Sogn
forpligter mig herved til til det nævnte
Brolægningsarbeide at levere 216 2/3 Favne
Brosteen for en Betaling af 21 mk pr. Favn eller i alt
758 rd 2 mk og vi Brolæggerne Houmann og Chr.
Sørensen af Frederikshavn til at udføre Resten af
dette Arbejde, bestaaende af:
Nedlægning og Stampning af …..? Steen
for 6 mk pr. Favn - - - 216 rd 4 mk
Opbrydning af 476 Favne for 9 sk pr. Favn - 44 3 - 12
Omlægning og Stampning af 260 Favne
for 3 mk pr. Fv - 130
samt Læsning af 40 Favne Sand
for 3 rd pr.Fv - - 120
B.
Som Befuldmægtiget af Byraadet i Frederikssom
indgaar? medunderskrevet Kjøbmand Degn
denne Contract.
I øvrigt fastsættes:
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1.
Arbeidet udføres Overensstemmelse med
de Regler og paa den Maade, der er angivet i
de ved Licitationen den 27. Mai d.A.
fremlagte Konditioner, af hvilke en Afskrift
vedføjes nærværende Contract.
2.
Efterhaanden som Arbeidet udføres kan en
passende Qvotedeel af den for hvert enkelt Arbeide
accorderede Betaling erholdes, men Fastsættelsen
af sammes Størrelse beror? alene paa
medunderskrevne Degn.
Frederikshavn 7. Juni 1870
(4 underskrifter)
Til Vitterlighed
(2 underskrifter)
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Til
Byraadet i Frederikshavn

Idet man har fundet det Nødvendigt at iværksætte Omlægning
og Udbedring af Bomgaden heri Byen, kan undertegnede
Beboere af den saakaldte Møllevei forudfatte, at det ærede
Byraad ikke vil finde det upassende, at man gjør Opmærksom
paa, at Mølleveien vistnok har ligesaavel Trang til at istandsætte,
saameget mere som denne Vei kan betragtes som en
Fortsættelse af Bomgaden hvis den var farbar. Det vil med
Velvilie erkjendes at den Vei er i den allerjammerligste Tilstand,
ja endogsaa det lille Stykke deraf som ligger nærmest Byen, der
engang blev istandsat. er ved Forsømmelse af Vedligeholdelse nu
ogsaa bleven ringe nok. Som bekjendt bestaaer io Mølleveien af
meget løs og flygtig Sand der sættes i Bevægelse ved enhver
Storm og da Veien strækker sig fra Vest til Øst føres ved vestlig
Vind Sandet langs ned af Veien og til sidst øser? dets fine Dele ud
over Byen. Grundfladen bliver lavere og lavere, vore Fortouge
tilfyge med Sand og Sandet trænger ind til os af vore Gangdøre
og Vinduer; om Sommeren ælter? man i Sandet og om Vinteren
naar Veien er opblødt færdes man i Mudder og Uføre, og io
længere Veiens Istandsættelse udsættes destostørre vil
Bekostningen ligefrem blive. At Bomgadens Omlægning vil
medføre en ikke ubetydelig Udgift er en Selvfølge, men idet vi
tror at vide, at der er givet Udveie til denne Udgift, antage vi, at
der endnu lettere vil kunne gives Udveie til de vel
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ikke meget store Udgifter Istandsættelse af Mølleveien
ville medføre og vi mener til dette Øjemeds Opnaaelse
at kunne paavise den Beholdning der gives i
Plantagekassen og tror os saameget mere berettigede
dertil nemlig at henvise til dette Beløb, som det io skal
være Tilfældet, at fra først af, de Midler der
tilvejebragtes til Anlægget af Plantagen og de Indtægter
der bleve tillagte til Vedligeholdelse af Plantagen ene og
alene skulle anvendes til dette og naar deri? ikke
behøves? videre Tilskud kan Indtægen saa anvendes til
Byens Forskjønnelse. Hvis man derfor betragter det eller
vil betragte det som om Plantagekassens Formue kan
anvendes til eller sammenblandes med Kommunens
andre Indtægter og Udgifter ……? der bestemt imod de
Grundprincipper hvorpaa Midler blive tilvejebragte til
Plantagens Anlæg og Vedligeholdelse. Idet vi saaledes
foran har tilladt os paavise hvorfra Beløbet kunde tages
til Istandsættelse af Mølleveien er det netop ogsaa
Tilfældet, at disse Midler blive anvendte efter sin
Bestemmelse og det ikke alene til Forskønnelse af Byen
men til sand Nytte og Gavn og hvorfor skulle Midlerne
ogsaa henligge naar de kunde anvendes her
hensigtsmæssigt.
Vi smigre? os med det Haab, at det ærede Byraad vil
tage dette vort ærbødigste Andragende i snarlig? og
særlig? Betragtning og give Regning paa, at der vil blive
taget Hensyn til det billige og vel endogsaa berettigede i
nærværende vor Begjæring, da Raadet vil være vidende
om, at vi fordii vi ere bosatte? ved? Mølleveien og
besidde Grund der henhøre under Plantagekassen,
derved ere bebyrdede med ……?
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skerne? Afgifter til bemeldte Kasse. Afgifter af en
Natur og Størrelse, at ingen Andre paa noget andet
Sted i Byen har lignende Byrder.
Frederikshavn den 30 Juli
Uldall

1870
Rasmussen
Pastor Fischer
ærbødigst.

I. P. Svendsen
W Schultz
H. Nielsen
H. P. Clausen
Vægter Nylunds Enke
Anna Kjerstine Christensen
N. P. Larsen
Marie Dahl
Jens Knudsen
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Byraadet i
Frederikshavn.
Ved Nærværende tilbyder jeg at levere
til Communens Brug i Vinter
450 Potter prima Petroleum á 21 sk pr.
Pot. Frdhavn den 2’ August 1870.
ærb.
Mikael Lund
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Til
Byraadet i
Frederikshavn.

Ved det den 4de denne Maaned
foretagene Valg af Ligningscommissionen blev
undertegnede Skipper Christian Larsen valgt til
Medlem af Ligningscommissionen.
Som bekjendt eier jeg en Fiskerkvase,
hvormed jeg selv farer og deri bestaar hele mit
Erhverv. Denne Fart er bedst i Eftersommeren
og hen paa Efteraaret og da Skatteligningen skal
foregaa i November Maaned vil det saaledes
være at forudsee, at jeg i Reglen ikke kan
deltage i Ligningen.
Vel er jeg bosat heri Frederikshavn,
men min Fart er ordnet saaledes, at jeg med
mit Fartøi almindelig ligger i Hirsholmene?
Havn fra hvilken Øes? Fiskere? jeg forsynes
med Fisk, og der hengaar ofte længere Tid,
hvori jeg ikke kommer til mit Hjem, da Tiden
maa
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benyttes eftersom der kan faaes Fisk.
Det vil saaledes let sees hvor lidet
heldigt det paa mig faldne Valg er og jeg kan kun
tænke mig Grunden til Valget, deri at mine
Medborgere, der har givet mig deres Stemmer
ikke inden have overveiet min Stilling.
Skjøndt det vilde være mig kjært at
imødekomme den mig viste Tillid og røgte mit
Hverv, saavidt mine Evner tillade, har jeg dog
paa den anden Side fundet det at være min Pligt
at fremstille for det ærede Byraad, hvor liden
Sandsynlighed, der er for at jeg med min bedste
Villie vil kunne komme til at deltage i de mig som
Medlem af Ligningscommissionen paahvilende
Forretninger.
Da nu efter Communalloven af 26de Mai
1868 § 22 for Ligningscommissionen gjælde de
samme Regler, som indeholdes i Lovens § 9
betreffende Medlemmer til Byraadet, og blandt
Grunde til Fritagelse her udtrykkelig nævnes
Forretninger eller deslige, tillader jeg mig at
henvende mig til det ærede Byraad med
Anmodning om at blive fritaget for det mig
tildeelte Hverv som Ligningscommission.
Jeg haaber at der i denne Anmodning
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ikke vil sees Ulyst til at opfylde, hvad der
paalægges mig, men kun den rette
Bevæggrund, nemlig Umuligheden for mig
i tilbørlig at varetage mine Pligter, thi det
vil jo dog ikke fordres, at jeg af den Grund,
at jeg er valgt til Medlem af
Ligningscommissionen skulle forsømme
min Næringsvei og det tilmed i den bedste
Tid for Fortjenesten, hvilket vil medføre et
alt for stort Tab for mig og Familie baade
directe og indirecte.
Frederikshavn den 7de August 1870.
ærbødigst
C. Larsen
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Frederikshavn
den 25 August 1870

Til
Byraadet
Hersteds
!
Ifølge Byraadets Annon
ce i Frederikshavns Avis 24
denn. tilbyder jeg herved
Petroleum til Levering i Løbet af
Vinteren til 20½ sk

en Tyve

og Én Halv Skilling pr. Pot.
Ærbødigst
R. Wium Kamp.
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Frederikshavn, den 29 August 1870.

Til
Det ærede Byraad
Frederikshavn

Til Gadebelysning i forestaaende Vinter
tilbyder jeg herved at levere Frederikshavn
Commune, det fornødne qvantum bedste
renset hvid Petroleum á 20 ¾ sk pr. Pot.
ærbødigst
M. C. B. Waarst

Byrådssag 1870-35 fortsat

A. P. ROD
Frederikshavn, den 2. Septbr 1870.

Til Belysning af By
ens Gader vil jeg levere
bedste renset Petroleum
til 21 sk. pr. Pot á 1½ ?
A. P. Rod

Til
Byraadet i
Frederikshavn
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Entrepreneurerne for
Brolægningen paa Torvepladsen og i
Vestergade har udført:
1. Brolægning med .. … . …? Steen
213 5/6 # Fv.
2.

Do. med raae Steen
Torvepladsen, norden for den nye
Kjørebane .
168 1/12 # Fv.
I Vestergade og synden for den nye
Kjørebane på Torvet
117 8/9 # Fv.
I alt
285 35/36 # Fv.
Frederikshavn d. 28de October 1870.
(Underskrift)
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Da Repartitionen mellem Amtets
Kjøbstæder af de Udgifter, der ere Gjenstand
herfor, som Byraadet bekjendt, skal erstattes for
hver enkelt af de paagjældende Udgiftkonti’s
Vedkommende i Kommuneregnskabet, skulde jeg,
forinden Videre foretages, tjenstlig anmode om, at
den hoslagt tilbagefølgende Opgjørelse over de af
Frederikshavn Kjøbstad forskudsvis afholdte
Udgifter maa blive forsynet med en Angivelse af de
forskjellige Konti, hvorunder Udgifterne blive at
henføre og derefter snarest muligt tilbagesendt
tilligemed Bilagene.
Hjørring Amt, d. 31’ Octbr. 1870.

Til
Frederikshavn Byraad.
Februar 2012/Henry Ammitzbøll
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’’

INDENRIGSMINISTERIET.
Kjøbenhavn, den 19 de October 1870

Kjøbmand Klitgaard, foreviist
Lund,
foreviist
Apotheker Sthyr,
foreviist
Boghandler Engsig,
foreviist
Kjøbmand Degn,
foreviist
29/12 Consul Claas,
Redact. Vogelius.
foreviist

Fra Formanden for den af Inderigsministeriet i Henhold til allerhøieste Resolution af 2den Juli d.A.
nedsatte Commission til Overveielse af de Provindskjøbstæderne vedrørende Forhold har man
modtaget Underretning om, at det paa Commissionens indledende Møde er blevet vedtaget deels
ved Hjælp af statistiske Data at søge tilveiebragt Oplysning om, i hvilke Retninger Forholdene i
Kjøbstæderne have udviklet sig mindre gunstigt samt om hvorledes denne Udvikling har fundet Sted,
deels at tage under Overveielse, hvorvidt der, for at raade Bod paa Kjøbstædernes mindre gunstige
Vilkaar, maatte være Anledning til:
at foretage Forandring i Næringslovgivningen og eventuelt i Helligdagsanordningen; at
træffe Foranstaltning til Tilveiebringelsen af en overfor Landet ligeligere Fordeling af
Skatterne til Staten, saavelsom til forandrede Bestemmelser om den intercommunale Beskatning;
at tilstaae enkelte Kjøbstæder directe Understøttelse af Statskassen, saasom til
Ophjælpning af en eller anden Industrigreen, til Havnens Forbedring, til Techniske Skoler;
at foretage Omorganisation i enkelte Retninger af Kjøbstæderne Skole- og Fattigvæsen; at
aabne de mindre Kjøbstæder Adgang til at indordne sig under Amtscommunerne med Bi
beholdelse af deres Rettigheder som Kjøbstæder.
I Forbindelse hermed har Commissionen derhos vedtaget at give Kjøbstæderne Leilighed til
at udtale sig over, hvorvidt der maatte være Noget, de særligt ønske bragt under Forhandling i
Commissionen, og i Overensstemmelse med den af Commissionens Formand i den Anledning til
ministeriet rettede Begjæring skulde man derfor tjenstligst anmode Amtet om at foranledige, at
Byraadene i samtlige Amtets Kjøbstæder
opfordres til, forsaavidt de dertil finde Anledning, at tilstille Formanden i Commissionen,
Etatsraad Amtmand Nuzhorn, Oplysning om de særlige Puncter, paa hvilke de muligen ønske at
henlede Commissionens Opmærksomhed.
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Da der blandt Commissionens Medlemmer har gjort sig forskjellige Meninger gjældende om, hvorvidt
der i Kjøbstæderne er overveiende Stemning for Bibeholdelse af Krammarkederne og Commissionen
derfor har ønsket herom at erholde nærmere Oplysning, s kulde man tillige anmode Amtet om at
paalægge fornævnte Byraad at afgive og derefter ligeledes til Commissionens Formand at indsende
Erklæring om, hvorvidt der findes at være Anledning til fremdeles at bibeholde Krammarkederne eller
om de ganske bør afskaffes.
C. A. Fonnesbech.
/ Schou.

Til
Amtmanden over

Amt.
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At Jacobine Christensen af Frederikshavn efter
Districtslægens Begjæring ved Politimesterens
Foranstaltning Dags Dato er bleven indlagt paa
Amtets Sygehus for venerisk Sygdom undlader
jeg ikke herved at meddele.
Hjørring 18 December 1870
Brendstrup
Sygeh.Insp.

Til
Byraadet
Frederikshavn
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Byrådssag 1870-67

Indenrigsministeriet har under 17de dennes blandt
Andet tilskrevet Amtet saaledes:
”Ministeriet skulde herved tjenstligst anmode Amtet
om behageligen at ville gjøre Indberetning om,
a) til hvilke aarlige Beløb den i Næringsloven af 29
Decbr. 1857 § 72 ommeldte Afgift af Byraadene for Amtets
Kjøbstæder bleven fastsat for Treaaret 1871-73 for hver især af
de i bemeldte Paragraph nævnte 3 Afgiftsklasser. b)
Gjæstgivere 25 rd ………….? 20 rd.
Høker? og Andre? 15 rd
I Anledning heraf skal jeg tjenstlig anmode Byraadet om snarest
hertil at indsende Indberetning om de ommeldte Afgifts
Størrelse i næste Triannium for Frederikshavn Kjøbstads
Vedkommende.
Hjørring Amt den 24 Septbr. 1870
(Underskrift)
Til
Frederikshavn Byraad
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