
Byrådssag 1871-52 

 

Frederikshavn 16 Decbr. 1871 

 

   Foranlediget af en under 14de ds. modtagen 

Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres 

til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3die Qvt. 

uagtet jeg har fremviist Qvittering for at have betalt 

Communeskat for bemeldte Qvrt. til Aarhus Commune, 

– skal jeg herved tillade mig at fremkomme 

med Klage over Urigtigheden af den mig paalignede 

Skat for 1871. –  

    Som jeg allerede i Juli Maaned fremkom med Ind- 

sigelse til Formanden for Ligningscommissionen mod, 

at jeg her i Byen var bleven paalignet Communeskat, 

saaledes kan jeg kun her gjentage, at da jeg ikke kan 

være at betragte som at have taget fast Ophold her 

i Communen førend i den sidste Halvdeel af Aaret, 

(Juli Maaned) kan jeg efter Lovgivningens Bestemmelser 

ei heller være Skattepligtig for 3die Qvt. til Fdhvn. 

Commune. – I ethvert Tilfælde har jeg godtgjort, at 

have betalt Skatten til Aarhus Commune og jeg er dog ikke 

forpligtet til at betale samme Skat 2 Gange. –  

                 verte  

 

 

 



Byrådssag 1871-52 fortsat 

 Min ærbødige Begjæring til det ærede Byraad er 

derfor, at det vil foranstalte, at ethvert Skattekrav 

paa mig for indeværende Aar annuleres, idet  

jeg maa betragte det som mig uvedkommende, 

hvorvidt Fdhvn. Commune formener sig berettiget 

til at erholde den af mig til Aarhus Commune indbe- 

talte Skat refunderet af samme. –  

   Ærbødigst 

                  A  Eskemann 

Over ovenstaaende Beslutning skal Byraadet tjenstlig udbede 

sig Ligningscommissionens Ytringer. 

   Borgmestercontoiret i Frederikshavn d 18 Decemb. 1871 

 

   Eriksen 

Til  
       Byraadet  
 i Frederikshavn! 
 

 

 

Transskriberet af Henry Ammitzbøll December 2012 

 

 

 

 



Byrådssag 1871-52 fortsat 

I Anledning af den, til Lignings-  
commissionens  Erklæring sendte Skrivelse 
fra Hr. Escemann angaaende hans Skatte- 
ansættelse her, skal jeg herved tillade mig paa 
Commissionens Vegne at meddele følgende  
Oplysninger: 
  Hr. Escemann ankom hertil personlig, uden 
sin Familie, d. 30’ Juni og var ansat ved 
Maskinværkstedet fra d. 1’ Juli. Ligningscommis- 
sionen mente derefter at være forpligtet til 
at medtage ham paa Tillægsligningen og ansatte 
ham, efter modtagne Oplysninger, i Skat efter en 
Indtægt af 500 rd. Senere modtog Commissionen 
Klage fra Hr. Escemann over Ansættelsen her, 
idet han mente at være skattepligtig for hele Aaret 
1871 til Aarhus Commune, grundet paa, at han 
ved Indtrædelse i 2det Halvaar endnu havde Dug og  
Disk der, men da blev Svaret, at Commissionen 
her, henholdende sig til Lov om Kjøbstadscommunernes  
Styrelse § 26, fastholdt Ansættelsen. 
 

Transskriberet af Henry Ammitzbøll December 2012 

 

 

 



Byrådssag 1871-52 fortsat 

 

Commissionen skrev ikke til Aarhuus 

desangaaende, da den mente, at Spørgsmaalet 

i dette Tilfælde, hvis det kom til at foreligge, 

nærmest vilde være at forhandle mellem de 

respektive Byraad. 

 

 Paa Ligningscommissionens Vegne 

      J. J. Henitzen 

  Formand. 

 

Frederikshavn d. 21’ December 1871. 

 

Til 

Byraadet i Frederikshavn. 

 

 

 

 

Transskriberet af Henry Ammitzbøll December 2012 

 

 

 



Byrådssag 1871-55 

Cirkulære fra Inderigsministeriet til  samtlige Amtmænd.  
 
Da Ministeriet har bragt i  Erfaring, at der hersker Tvivl om, hvorvidt her i  Riget 
forsørgelsesberettigede Personer, som agte at tage Ophold eller nedsætte sig i  

Udlandet, ere berettigede til  at forlange sig et saakaldet Hjemstedsbevis 
meddelt, skulde man til  behagelig Efterretning og videre fornøden 
Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at i  Henhold til , hvad der i  saa Henseende 
tidligere gjentagende er blevet statueret, ville de vedkommende 

forsørgelsespligtige Kommuner, naar Begjæring derom fremkommer, ikke kunne 
undslaa sig for at meddele de Paagjældende et saadant Bevis. Som Følge heraf 
maa man anse Bestyrelsen for den Kommune, i  hvilken Paagjældende, være sig 

paa Grund af Fødsel, Ægteskab eller ved Ophold i  det lovbestemte Tidsrum, har 
erhvervet Forsørgelsesret, for pligtig til  at meddele Attestation herom med 
Tilføjende, at den Paagjældende og i  Forbindelse med ham hans Familie vil  blive 
modtagen til  Forsørgelse i  Kommunen, saalænge han ikke er bleven Statsborger i  

en fremmed Stat eller i  Udlandet har vundet Forsørgelsesret efter dettes Love.  
          Sluttelig bemærkes det, at det er en Selvfølge, at der ikke ved Udstedelsen 
af et saadant Bevis paaføres vedkommende Kommune nogen anden eller større 
Forpligtelse til  atantage sig de Paagjældendes Forsørgelse end den, som efter de 

gjældende Regler ellers vildekunne komme til  at paahvile Kommunen.  
    Et Antal Aftryk af nærværende Cirkulære vil  blive ti lstil let Amtmændene.  
 

 Indenrigsministeriet, den 30te December 1871. 
 
  C. A. Fonnesbech. 
    ____________ 

                    
Schou. 

 

 Tilstilles tjenstlig Frederikshavn Byraad 
til  behagelig Underretning. 
   Hjørring Amt 13 Januar 1872. 
 

    Sign. 
 

Transskriberet af Henry Ammitzbøll December 2012  



Byrådssag 1871-191 

 

   Under Henvisning til det Hr. Kancelliraaden 
som Borgmester Dags Dato tilstillede fra Justitsmi- 
nisteriet modtagne Udkast til en Politivedtægt 
for en mindre Kjøbstad, paa Grundlag af hvilket 
der af Amtet vil være at gjøre Indstilling til be- 
meldte Ministerium angaaende Udfærdigelsen 
af en Politivedtægt for Frederikhavn Kjøbstad, 
skulde jeg tjenstlig udbede mig Deres Forslag til 
Udarbeidelsen af bemeldte Vedtægt. 
 

Hjørring Amt d. 29 April 1871.  
 

Sign. 
 
    Til 
Hr. Kancelliraad, By- og Herredsfoged Erichsen. 
 

 

 

Transskriberet af Henry Ammitzbøll December 2012 

 

 

 

 



Byrådssag 1871-292 

Løbe Nr 292   |  
                              Aarlig Communeskat    3 rd  1 m                                                                                                                                                               
Grundafgift    Grundafgift      24 sk 
    
 Formue og Leilighed 3  -   2  -     -  
 Huusskat  -       1  -    9  - 
                      Sk. 3  -   3  -    9  -  
     Blom 
    Til 
     Byraadet  
             Frederikshavn 
 
        Da Hans Petersen forlængst 
er afgaaet ved Døden, og da jeg er 
uden nogen Fortjeneste, tillader  
jeg mig at andrage om at blive 
fritaget for at betale Communeafgift. 
 
Frederikshavn den 30 October 1871 
                ærbødigst 
  Ane Magrete Nielsen  
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