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Byrådssag 1873-02 

Indenrigsministeriet har under 8 d.M. 

tilskrevet Amtet saaledes: 

”Da der er opstaaet Spørgsmaal om, hvorvidt 

der maatte være Anledning til af Statskassen at 

refundere de forinden den 1 Oktober 1867, da 

Lov om Lønninger m.v. ved Hæren af 25 Juli s.A. 

traadte i Kraft, pensionerede Militære det Tab, 

som de have lidt derved, at de dem tidligere 

indrømmede Fritagelser med Hensyn til Erlæg- 

gelsen af kommunale Afgifter ifølge den  

nævnte Lovs § 26 ere bortfaldne med Udløbet  

af Aaret 1867, og da det paa Grund heraf vil 

være af Interesse at have dokumenteret Op- 

lysning om Størrelsen af den aarlige Skatte- 

byrde, som Tabet af den nævnte Skattefri- 

hed har paaført hver Enkelt af de Paagjældende 

 

Transskriberet af Henry Ammitzbøll Februar 2013

 

 

 

 



Byrådssag 1873-02 fortsat 

i Tidsrummet fra den 1 Januar 1868 til 31te 

December 1872, ere de omspurgte pensionerede 

Militære, forsaavidt de i det ovennævnte  

Tidsrum have været bosiddende udenfor 

Kjøbenhavns Kommune ifølge derom fra  

Krigsministeriet modtagen Underretning, 

blevne henviste til snarest muligt ved Hen- 

vendelse til den paagjældende kommunale 

Myndighed at søge konstateret, hvor stor en  

Del af det af dem for hvert af de paagjældende  

Aar til Kommunen ydede Skattebeløb der 

har været dem paalignet paa Grund af deres 

Statspension. –  

 Ved at meddele Foranstaaende skulde man 

i Overensstemmelse med den af Krigsmini- 

steriet derom gjorte Henstilling tjenstligst an- 

mode Dhrr Amtmænd om at ville opfordre 

samtlige kommunale Bestyrelser i de dem 

underlagte Amtets til, naar de Paagjældende 

 

Transskriberet af Henry Ammitzbøll Februar 2013 

 

 

 

 



Byrådssag 1873-02 fortsat 

 

pensionerede Militære derom henvende 

sig til samme, da at opgive dem enhver 

i den omspurgte Henseende fornøden 

Oplysning.” –  

Hvilket tjenstlig meldes til behagelig Efterret- 

ning. –  

 Hjøring Amt 13 Februar 1873.  

  Sign. 

 

 

 

 

Til 

 Frederikshavn Byraad. 
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Byrådssag 1873-03 

Indenrigsministeriet har under 24de d.M. 
tilskrevet Amtet saaledes: 
”I Anledning af det med Hr. Amtmandens 
behagelige Skrivelse af 18 f. M. hertil indsendte 
Andragende, hvori Frederikshavn Byraad 
anholder om, at et Beløb af 17 Rd  73 sk, som 
Lokomotivfører ved de jydsk-fynske Jern- 
baner Carstensen skylder til Frederikshavns 
Kommune i Skatter for de 3 sidste Kvartaler 
f.A., maa blive udbetalt af hans Løn, skulde 
man til behagelig Efterretning og videre Be- 
kjendtgjørelse tjenstlig melde, at man fra Direk- 
tøren ved de jydsk-fynske Baner, med hvem  
man har brevvexlet om Sagen, har modtaget 
Underretning om, at der, efter at det Upas- 
sende i at vægre sig ved at betale de for- 
faldne Kommuneskatter har været foreholdt 
bemeldte Carstensen, er truffet Foranstaltning 
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til, at der af Maskinmester Osterwaldt i 
Frederikshavn indeholdes et saa stort Beløb 
af  Carstensens Løn, som de forfaldne Skatter 
andrage.” 
Hvilket tjenstlig meddeles til behagelig Efterretning. 
 
 Hjøring Amt 28 Februar 1873.  
 
  Sign. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til 
Frederikshavn Byraad. 
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Byrådssag 1873-06 

 
 
 
Herved tillader jeg mig, ligesom 
forrige Aar, ærbødigst at ansøge 
det ærede Byraad om at yde mig 
nogen Hjælp til min Aftensko- 
le for Friskolens Børn, som jeg  
stadig har havt i Gang siden 
jeg oprettede den i Efteraaret 1871. 
Det er fornemmelig Retskrivning  
for de yngre Børn og Stil for  
de ældre, jeg har lagt Vind paa, dog 
har jeg ogsaa af og til meddelt som 
Undervisning i Historie og Geografi. 
I de sidste Maaneder har Elevernes  
Antal været 14 Drenge og 13 Piger, 
 – hver Afdeling 2 Timer ugentlig. Be- 
talingen har i Vinter været 1 mk. maaned- 
lig for 1 Barn og 24 sk for 2 Søskende. –  
   
Frederikshavn, d. 6te Marts 1873.  ærbødigst 
  Em. Fogt 
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Byrådssag 1873-07 

Ansøgning 

Da jeg Undertegnede, der er i Aalborg Huus- 

pital, er syg og sengeliggende, og 65 Aar gammel 

Har kun 1 mk 4 sk daglig at Leve af (-)medens jeg var 

frisk og rask, kunde jeg fortiene lit til Hjelp 

men nu kan jeg det ikke, jeg Ansøger derfor 

Ærbødigst Byraadet eller Fattigudvalget i  

Frederikshavn, om de ikke godhedsfuld ville 

give mig en lille Understøttelse, til Hjelp i 

den dyre tid, for at faa det lit bedre i min 

Alderdom. 

  Aalborg d 17de Marts 1873. 

 

  Ærbødigst 

   Charlotte Bo????? 

Til 

Byraadet eller Fattigudvalget i Frederikshavn. 

Transskriberet af Henry Ammitzbøll Februar 2013

 

 

 

 



Byrådssag 1873-08 

 

Til de ærede Byraad! 

Undertegnede tillader mig ærbødigst, at andrage 

det ærede Byraad om et Forskud af 25 Rdlr., paa 

Gru(n)d af at jeg skal have en Søn Confirmeret i denne 

Maaned. 

Tør jeg bede om at Afdraget maatte skee i April 

og Juli Qvartaler. 

        Frederikshavn den 3die April 1873. 

 

  ærbødigst 

  A Hansen 

  Arrestforvarer. 

Transskriberet af Henry Ammitzbøll Februar 2013

 

 

 

 



Byrådssag 1873-09 

Indenrigsministeriet har under 15 d.M. tilskrevet Am- 

tet saaledes: 

”Medens der under de nu bestaaende Forhold saavel i Kjøb- 

stadkommunerne, som i de Landkommuner, hvor der ved 

Ligning af Formue of Lejlighedsskatten tages Hensyn til 

Indtægten, maa antages at følges meget forskjellige  

Regler saavel angaaende Fradrag i Indtægten, der ind- 

rømmes paa Grund af forskjellige Lejlighedsmomenter, 

som angaaende den Skala, hvorefter den anslaaede 

Indtægts Forhold til Skatteindtægten bestemmes, fastsæt- 

ter derimod det Rigsdagen i indeværende Samling forelagte 

Forslag til Lov om den personlige Kommuneskat m.v. 

jfr. navnlig sammes § 11, i disse Henhørende xxx en ensfor- 

mig Regel Regel for samtlige Kjøbstadkommuner 

samt Frederiksberg, Frederiksværk, Marstal, Løgstør, Nørre- 

sundby og Silkeborg Kommuner og en inden for samtlige 
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Landkommuner. –  

For nu at blive sat i Stand til at bedømme den Betyd- 

ning, som Gjennemførelse af de paagjældende Bestem- 

melser i Lovforslaget vil have i Henseende til Forholdet 

mellem de forskjellige Skattepligtiges Forpligtelser i 

den samme Kommune, har det af Folketinget angaa- 

ende denne Sag nedsatte Udvalg fremsat Ønsket om, at der 

for forskjellige dels Kjøbstad- dels Landkommuner til- 

vejebringes en Sammenstilling af, hvorledes Kommu- 

nens Skattebyrde i et eller flere af de senere Aar 

har været fordelt mellem de Skattepligtige og hvorle- 

des den vilde have været at fordele, dersom Lovforslagets 

System havde været gjældende. –  

 I Henhold hertil skulde man ved hoslagt at fremsen- 

de nogle Exemplarer af bemeldte Lovforslag, tjenstligst 

anmode Hr Amtmanden: 

1. om at opfordre samtlige Kjøbstadkommuner i 

Amtet gjennem Amtet hertil at indsende de saa- 

ledes attraaede Oplysninger, i hvilken Henseende 
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bemærkes, at det vil være tilstrækkeligt, at den ovennævnte 
\navnlig for ind eværende Aar/ 

Sammenstilling foretages for et enkelt Aar saaledes at der- 
af fremgaaer, hvor stort et Antal Skattepligtige Kommu- 
nens Ligningsliste for det nævnte Aar omfatter, hvor stor 
en Del af dette Antal der, hvis Lovforslagets System var 
gjennemført, for det nævnte Aar vilde have været Skatte- 
fri, med hvilken Procent af Skatteindtægten Skatten  
nu opkræves og med hvilken Procent den under den  
nævnte Forudsætning vilde have været at opkræve m.v. I  
Forbindelse hermed forventer Ministeriet fra de Paagjæl- 
dende Kommuner at modtage de Bemærkninger, hvortil 
de med Lovforslagets enkelte Bestemmelser maatte finde 
Anledning .    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .    .    .    ” 
Hvilket ved Fremsendelsen af hoslagte Bilag tjenstlig meldes til 
behagelig Efterretning, hvorhos de forlangte Oplysninger bedes 
indsendte til Amtet, ledsagede af de Bemærkninger, hvortil 
Raadet maatte finde Anledning. 
   Hjøring Amt 24 April 1873. 
    Sign. 
Til 
    Frederikshavn Byraad. 
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