
Byrådssag 1871-31 

 

 I Anledning af vedlagte Andragende med  

Bilag, hvori Administrator Moldenhawer paa Enke- 

fru Moldenhawers Vegne begjærer Inderigsmini- 

steriets Resolution for, hvorvidt hun kan ansees skatte- 

pligtig til Frederikshavn Kommune for 1’ og 2’ 

Kvartal 1871, udbedes ved det Indesluttedes Tilbage- 

sendelse Byraadets Erklæring tjenstlig meddelt. 

  Hjørring Amt 3 Juni 1871. 

   Sign. 

 

 

 Til 

Frederikshavn Byraad. 
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Afskrift. 
 Ved hoslagt at fremsende Afskrift af en Skrivelse 
til Magistraten i Frederikshavn af 22’ f.M. samt dennes 
Svar af 8’ ds. tillader jeg mig i Henhold til Lov af26’ Mai  
1868 §28 at henstille til Indenrigsministeriets Afgjørelse, 
om jeg ikke for hele Aaret 1871 er skattepligtig til  
Lyngby Sogn og altsaa med Urette er bleven sat i  
Skat i Frederikshavns Kommune ikke blot for 1ste, men 
ogsaa for 2det Qvartal d.A. 
 Til nærmere Belysning af Sagen meddeles, at jeg 
fra October Flyttedag 1870 har opgivet min Bolig i Kjø- 
benhavn og har taget fast Hovedopholdssted i min Eiendom 
i Taarbæk, Lyngby Sogn, at jeg som Følge heraf, som 
vedlagte Attest udviser, til bemeldte Sogn har betalt 
Skat indtil Udgangen af December 1870, at jeg fra 
1’ November f.A. til medio April d.A. har opholdt mig i Besøg 
hos min Svigersøn, Skibsbygger Buhl i Frederikshavn, 
at jeg fra medio April til Dato har opholdt mig i Besøg 
hos min Søn i Kjøbenhavn, samt at jeg fra medio Mai 
atter agter at tage Ophold i min nævnte Eiendom i Taarbæk, 
som for øvrigt i hele den mellemliggende Tid har staaet 
fuldt monteret som mit egentlige Domicil under  
Tilsyn af en i Nærheden boende Person. 
  Kjøbenhavn, 11’ Mai 1871 
   allerærbødigst 
  Paa Enkefru Moldenhawers Vegne 
   p.p. Moldenhawer 
  Administrator 
Til 
 Indenrigsministeriet 
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 Indenrigsministeriet har under 27de f.M. 

tilskrevet mig saaledes: 

”Efter Modtagelsen af Amtets behagelige Skrivelse af 

8de d.M. betræffende det dermed tilbagefulgte  

Andragende, hvori Administrator Moldenhawer 

paa Enkefru Moldenhawers Vegne har begjært 

Ministeriets Resolution for, hvorvidt Sidstnævnte 

for 1’ og 2’ Kvartal 1871 kan anses skattepligtig 

til Frederikshavns Kommune, hvor hun fra Novbr. 

Maaned har haft Ophold hos sin derboende Sviger- 

søn, har man ved Skrivelse af D.D. til Overpræ- 

sidenten i Kjøbenhavn ladet Andrageren tilkjende- 

give, at Enkefru Moldenhawer, saafremt hun ikke 

kommer til at opholde sig i Frederikshavn i 4  

Maaneder af Skatteaaret, efter den Fortolkning 

af de herhen hørende Lovbestemmelser, som Ministeriet 
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i forekommende Tilfælde har gjort gjældende, ikke 
kan anses skattepligtig til Frederikshavns Kommune 
for nogen Del af bemeldte Aar.     Da det fore- 
liggende Spørgsmaal om hendes Skattepligt imid- 
lertid ikke henhører under Ministeriets endelige  
Afgjørelse, maa man, saafremt Frederikshavns 
Kommune skulde vægre sig ved under den oven- 
nævnte Forudsætning at erkjende hendes Fritagelse 
i den ommeldte Henseende, have hende henvist 
til at gjøre sin Ret gjældende ved Domstolene. 
 Hvilket herved tjenstligst meldes til Efterretning 
og videre Bekjendtgjørelse.  ” 
 
Hvilket tjenstlig meddeles Byraadet til behagelig 
Efterretning. 
  Hjørring Amt 3 August 1871 
    
   Sign. 
 
Til 
Frederikshavn Byraad. 
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Da jeg har paatænkt at besørge Gasværk 

anlagt i flere Byer nord for Limfjorden, 

tillader jeg mig at forespørge, om det høie Byraad 

maatte være villig til at anbefale en An- 

søgning til Ministeriet om, at der maa 

tildeles mig Koncession paa Anlæget af 

et Gasværk i Frederikshavn. For 

at sætte Byraadet i stand til at faa en  

klar Forestilling om, paa hvilke Betingelser 

et saadant Gode kan opnaaes, tillader jeg 

mig at vedlægge et Udkast til en Kontract, 

der skal lægges til Grund for senere For- 

handling med Koncessionshaveren. 

Det er en Selvfølge, at nogle Poster kunne 

undergaae Forandring, medens andre ufra- 
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vigelig ville blive fastholdte, saasom: Antallet 

af Lygterne til den offentlige Belysning, Antallet 

af Brændetimerne og Bestemmelsen om  

den Grund, hvorpaa Gasværket skal opføres. 

Jeg har det Haab, at det høie Byraad vil 

finde det hele Forslag (værdsat)? 

 Thisted d. 3die Juni 1871 

   Ærbødigst 

       Sign. 

  Kammerraad, Branddirecteur,  R.af D. 

  Medlem af Landsthinget 

 

Til  

 Byraadet 

  for Frederikshavn 

   Kjøbstad. 
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Contract 
mellem Frederikshavn Byraad og N. N. angaaende Byens  
Belysning med Gas 

§. 1. 

N. N. har Eneret ti l  at forsyne og belyse Byen med Gas i  et Tidsrum af 30 (20) 
Aar fra den Dag Gasværket ifølge § 9 skal være i fuldkommen Orden til  at 
forsyne  
de offentlige Bygninger med Gas. 

§. 2. 
De til  Byens Gasbelysning fornødne Gadelygter forpligter Kommunen sig til  at 
anskaffe efter en vedtaget Prøve og senere til  enhver Tid at vedligeholde i god 

og brug- 
bar Stand. (Til  nærmere Oplysning meddeles, at Lygter med Pæle koste 20 
Rdlr Stykket,  
Lygter med Arme 10 Rdlr. Stk. Vil  Kommunen ikke anskaffe dem, kan den låne 

dem 
imod 10% aarlig Leie, incl Reparationer.) Lamperne anbringes i  N.N. Gader. De 
Steder, hvor Lamperne, hvis antal i  det mindste skal være 50, skulle anbringes, 
opgives  

af Kommunen senest 6 Maaneder forinden den Dag, paa hvilken 
Gasbelysningen skal 
begynde. 

§. 3. 
Gaslygternes Lysstyrke skal være liig Lysstyrken af 5 Voxlys á 6 Stk. paa 
Pundet. 
Brændetiden bestemmes ved en Tabel, der udviser til  hvilket Klokkeslæt 

Lygterne skulle  
tændes og slukkes hver Aften og som gjælder for et Aar, et halvt eller et qvart 
Aar  

ad Gangen. 
§. 4. 

Kommunen er berettiget ti l  ved sine egne Folk at besørge Lygternes Tænding, 
Pasning 

og Slukning i  enhver Henseende, og godtgjøres saalænge dette finder Sted 
aarlig for hver  
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Lygte en Rigsdaler i  den i § 8 fastsatte Betaling. 

§. 5. 

Kommunen erhverver og overlader til  Afbenyttelse i  det i  nærværende 

Kontract  

omhandlede Tidsrum af 30 (20) Aar et Grundstykke af 4 – 5000 # Alens 

Størrelse  

ti l  derpaa at anlægge og drive Gasværket. Dette Grundstykke og de Bygninger, 

der opfø- 

res derpaa, fritages for alle communale Skatter og Afgifter, l igesom N.N. ei 

heller  

skal kunne paalignes Næringsskat eller anden communal Afgift. 

§. 6. 

N.N. har Ret ti l  at nedlægge sine Gasrør i  Gaderne og paa Veiene, dog 

saaledes  

at der gjøres betimelig Anmeldelse derom til  Politiet. Brolægning eller Weiene  

istandsættes igjen uden Ophold paa N.N.s Bekostning.  

§. 7. 

Kommunen afholder Indførselstolden af alle Materialer, Maskiner og 

Redskaber,  

som anvendes til  Gasværket og Gasbelysningens første Anlæg og Indretning.  

§. 8. 

Betalingen er 1 Sk. pr. Time for hver Lygte og Kommunen forpligter sig til  at 

betale  

idetmindste for 900 Brændetimer aarlig pr. Lygte. Saafremt Lygterne tændes 

udenfor 

den ordinaire Brændetid bliver Gasværkets Bestyrer derom at underrette. 

§. 9. 

Gasbelysningen skal tage sin Begyndelse inden Udgangen af 1873, saafremt  
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ikke uforudseelige Omstændigheder maatte forhindre det.  

§. 10. 

Naar 15 Aar ere forløbne fra den Dag, paa hvilken Gasværket efter 

Bestemmelsen  

i  § 9 skal træde i Virksomhed, skal Kommunen være berettiget ti l  at indkjøbe 

det.  

Herom bliver at give 6 Maaneders Varsel. Kjøbesummen bestemmes saaledes, 

at de  

tvende sidste Aars Indtægt, ved hvis Beregning ingen Renter af 

Anlægscapitalen bliver  

at føre ti l  Udgift, divideres med 2, hvorefter det indkomne Beløb multipliceres 

med  

20, og ti l  den Sum, der saaledes udkommer, lægges det Beløb, som N.N. i  de 

bemeldte  

2 Aar beviisligen maatte have anvendt ti l  Forstørrelse og Forbedring af 

Anlæget. 

Skulde imidlertid den Kjøbesum, der saaledes udkommer, beløbe sig til  

mindre end hvad den første Anlægscapital i  Forbindelse med senere 

foretagne Udvidelser har udgjort bliver  

denne sidste Sum Kjøbesummen. 

§. 11. 

Til  Sikkerhed for nøiagtig Opfyldelse af alle ved denne Kontract overtagne 

Forpligtel- 

ser erholder Kommunen første Prioritets Panteret i  det hele Gasværk med 

Tilbehør 

af Bygninger, Maskiner, Materialer og Lygter, uden nogen som helst 

Undtagelse, saaledes  at ingen yderligere Behæftelse af disse Gjenstande skal 

komme Kommunen til  Skade i den ommeldte Henseende. Nærværende 

Kontract bliver i  denne Anledning at tinglæse. 
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Justitsministeriet har under 11te dennes tilskrevet 

Amtet saaledes: 

 ” Med Hensyn til at Hjørring Amtsraad, i An- 

ledning af en til samme skeet Henvendelse fra Byraa- 

det i Frederikshavn om i Henhold til Loven angaaende 

Foranstaltninger til at forhindre den asiatiske Kole- 

ras Indbringelse ad Søveien af 1 Marts 1868 § 9  med 

Byraadet at deeltage i Forhandlinger om Tilveiebrin- 

gelsen af et Receptionslokale i bemeldte Kjøbstad for 

Kolerasyge, der ankommer ad Søveien, havde vægret 

sig ved at foretage videre i den anførte Henseende, for- 

inden der fra Justitsministeriets Side desangaaende 

forelaa et saadant Paabud, som i den anførte Lovbe- 

stemmelse ommeldt, har bemeldte Byraad i et med 

Hr. Kammerherrens behagelige Erklæring af 21de f.M. 

hertil indkommet Andragende forespurgt, om der 
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ikke længere skal haves noget Receptionslokale for  

Kolerasyge i Frederikshavn Kjøbstad, saaledes at det hid- 

tilværende Lokale sammesteds kan nedlægges. –  

 Foranlediget heraf skulde man ved hoslagte Bilags 

Tilbagesendelse til behagelig Efterretning og videre Be- 

kjendtgjørelse tjenstligst melde, at Justitsministeriet 

finder det nødvendigt, at der fremdeles indtil videre 

haves et Locale til Disposition i Frederikshavn til 

Modtagelse af søværts ankommende Kolerapatienter.” – 

Hvilket tjenstlig meddeles til behagelig Efterretning. 

1 Bilag remitteres. 

  Hjørring Amt den 15 Juli 1871.  

    pjv 

    Brendstrup/ 

fmd 

Til 

 Fredrikshavn Byraad 

 

Transskriberet af Henry Ammitzbøll November 2012 

 

 

 


