
Byrådssag 1874-42  

  

Indenrigsministeriet har under 6
te
 d. M. tilskre- 

vet Amtet saaledes: 

Ved efter stedfundet Gjennemsyn hermed at tilbage- 

sende det med Amtets behagelige Skrivelse af 6
te
 f. M. 

modtagne Regnskab over Frederikshavn Kjøbstads 

Indtægter og Udgifter i Aaret 1873 skulde man tjenst- 

ligst bede Byraadet tilkjendegivet, at Ministeriet 

som allerede tidligere bemærket i Skrivelse herfra 

af 10 Oktober og af 22 November 1870 betræffende Regn- 

skaberne over Kjøbstadens Indtægter og Udgifter 

henholdsvis for Aarene 1868 og 1869, maa ønske den 

Opgjørelse over Kommunens Formue og Gjæld, der 

i Henhold til Ministeriets Cirkulære af 21 September 

1868 skal ledsage det aarlige Regnskab, forsynet med 

Oplysning om, naar Approbation er meddelt paa Op- 

tagelsen af hvert enkelt af de Laan, der ommeldes  

i Opgjørelsen saavelsom om, hvorvidt Laanet skal 

afdrages og i bekræftende Fald med hvilket aarligt Beløb.  

Man maa derfor gjentage det i Ministeriets fornævnte 

Skrivelse af 22 November 1870 udtalte Ønske om, at den 

ommeldte Oversigt ikke, saaledes som det er sket, i det 
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foreliggende Regnskab paaføres selve Regnskabet 

men meddeles som et særligt Bilag. 

 Det tilføjes, at de til Regnskabet hørende Bilag 

direkte er tilstillede Frederikshavn Byraad.” 

 

Hvilket tjenstlig meddeles til behagelig Efterretning, idet 

Regnskabet hoslagt følger. 

 

  Hjøring Amt 10 Novbr 1874. 

 

   Sign. 

 

 

Til 

 Frederikshavn Byraad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Byrådssag 1874-43  

 

Justitsministeriet har under 25
de

 f. M. til- 

skrevet Amtet saaledes: 

” I Anledning af Hr. Kammerherrens Indstilling 

i behagelig Skrivelse af 7
de

 d. M. approberer Justits-    

ministeriet herved, at Forplejningspengene for 

Arrestanterne i Hjøring Amts Arresthuse fra den 

1 Januar 1875 fastsættes til 30 Øre pr. Dag og Betalin- 

gen for Vask til 14 Øre pr. Uge.   Derimod finder 

man det rettest, at Varetægtspengene i Overens- 

stemmelse med Reglerne i  D. L. 1 - 24 - 44 og 45 

jfr. Kancelliskrivelse 20 Marts 1824 fastsættes til 

50 Øre for en Uge og 8 Øre for enkelte eller overskydende 

Dage. –  

 Hvilket tjenstlig meddeles til behagelig Efter- 

retning og videre Bekjendtgjørelse. ” 

 

Hvilket tjenstlig meldes til behagelig Efterretning. 

 

  Hjøring Amt 5 Decbr 1874. 

 

   Sign. 

 

 

Til 

 Frederikshavn Byraad.  
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  At Amtsraadet i Mødet den 25 f. M.  

for sit Vedkommende har tiltraadt det af Byraadet 

under 13 November d. A. fremsendte Overslag 

over Udgifterne ved Frederikshavn Raad- og 

Domhus, det undlader jeg  ikke herved tjenstlig 

at meddele. 

 

  Hjøring Amtsraad 10 Decbr 1874. 

 

   Sign. 

 

 

Til 

 Frederikshavn Byraad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Byrådssag 1874-45 

 
  Cirkulære til samtlige Amtmænd. 

 Da det maa anses for at være i Befolkningens Interesse, at der aabnes saa let  

Adgang som muligt til at forsyne sig med ny Mønt, og Fordelingen af denne i det Hele 

kun kan ske gjennem Amtstuerne, der i Overensstemmelse med Finansministeriets Bekjendtgjø-  

relse af 25de f. M. have modtaget Øremønt til Udvexling i et vist Forhold til Folkemængden 

i Amtstuedistriktet, skulde man paa dertil af Finansministeriet given Anledning tjenstligst 

anmode d’Herrer Amtmænd om, enhver for sit Vedkommende, behagelig at ville opfordre  de 

kommunale Bestyrelser i de Byer, i hvilke der ikke findes Amtstuer, til, i Lighed med hvad 

der alt paa enkelte Steder ses at være sket, at træffe Foranstaltning til, at de paagjældende 

Kommunekasser gjennem Amtstuerne forsyne sig med ny Mønt og udvexle denne til Enhver, 

der maatte ønske at komme i Besiddelse deraf. 

 Et Antal Exemplarer af nærværende Cirkulære vil blive tilstillet d’Herrer Amtmænd. 

 

 

  Indenrigsministeriet, den 15de December 1874. 

 

   Tobiesen. 

      _______________ 

             Schou. 

 

 Tilstilles tjenstlig Frederikshavns Byraad med den foran 

nævnte Opfordring. 

 

  Hjøring Amt d. 22 Decbr 1874. 

 

   Sign. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Byrådssag 1874-46 
Indenrigsministeriet har i Cirkulære af 1

ste
 d.  

M. meddelt Amtet som følger. 

 

”Ved Forordningen af 18 Oktober 1811 er der, forsaavidt de i 

privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes, lagt en 

Kjøbstadkommunen tilfaldende Afgift paa disse Jorder.  
Forordningen skjelner i saa Henseende mellem de af Kjøb- 

stadens Jorder, som ere udskiftede til Grundene eller Byg- 

gepladserne (Forordningens §§ 1-6), og de af Kjøbstadens Jor- 

der, som ikke ere udskiftede til Grundene, men derimod  

overdragne en eller anden Indvaaner med den Forpligtelse, 

at de ej kunne afhændes til Andre end Byens Borgere eller 

Indvaanere (Forordningens § 7 jfr. § 8). 

 Hvad de førstnævnte Jorder angaar, bestemmer For- 

ordningen, at den første Kjøber af saadan Jord, der sælges 

adskilt fra den Grund, hvortil den var udskiftet eller hen- 

lagt, skal til Kjøbstadens Kæmnerkasse af hver Tønde 

Land geometrisk Maal erlægge en aarlig Afgift af 2 Skp.  

Byg, at betale i Penge efter hvert Aars Kapitelstaxt. 

Ved hver Forandring af Ejer forhøjes denne aarlige Afgift 

med 2 Skp Byg, indtil den har naaet én Tønde Byg pr. 

Td. Land. – Ligeledes erlægges ved hver Forandring af Ejer en 

Rekognition af 1 Rd pr. Td. Land til Byens Kæmnerkasse. 

Bemeldte Afgift og Rekognition bliver ifølge Forordnin- 

gens Bestemmelser at svare uden Hensyn til om Afhæn- 

delsen sker til udenbyes eller indenbyes Mand, jfr. Kanc.Skr af 14 Maj 1822. 

 Hvad de sidstnævnte Jorder angaar, bliver, naar disse 

afhændes, paa samme Maade at erlægge aarlig Afgift 

og ved Forandring af Ejer Rekognition, dog saaledes at 

Afgiften og Rekognitionen dels \
kun

/ bliver at svare med det 

Halve af foranførte Beløb, dels kun indtræder, naar Af- 

hændelsen sker til udenbyes Mand. Ligesom disse Jorder 

saaledes frit kunne afhændes til indenbyes Mand (jfr. Kanc. 

Skrivelsen af 30 Decbr 1817 og 14 Maj 1822) saaledes bortfalder 

ifølge Kancellipl. af 15 Juli 1831 Afgiften ogsaa, naar Jorder 

af den her omhandlede Slags, skjøndt solgt til udenbyes mand 



Byrådssag 1874-46 fortsat  
dog drives af indenbyes Mand, saaledes at Avlen indhøstes til Kjøbstaden.  

 Som Amtet bekjendt, ere de saaledes givne Forskrifter 

dog aldrig af Administrationen bleven ansete for ubetin- 

get bindende, og de paagjældende Forhold ere derfor i de forskjellige 

Kjøbstæder blevne ordnede paa forskjellig Maade. Medens  

i en Del Kjøbstæder Forordningen aldrig er bleven bragt 

til Anvendelse, er der for flere Kjøbstæders Vedkommende 

bevilget Lempelser i Forordningens Bestemmelser og navnlig 

er det oftere bestemt, at Afgiften eller Forhøjelsen skal 

bortfalde, naar de i Forordningens §§ 4 og 5 omhandlede 

Jorder sælges til indenbyes Mand; endelig er Forholdet 

i en Del Kjøbstæder ved Jordernes Udskiftning ordnet 

paa en særegen, dog med Forordningens Bestemmel- 

ser tildels analog Maade. 

 Som alt tidligere udtalt af Ministeriet, kan 

man ikke anse den saaledes stedfindende Ordning 

for heldig. Man kan saaledes ikke Andet end finde det 

uheldigt, at Afgiften – indtil den har naaet et vist  

maximum – er stigende og det tilmed til Tidspunkter, 

som ikke forud kunne beregnes, idet Stigningen  

indtræder ved Forandring af Ejer, og det hvad enten 

Forandringen hidrører fra Salg, Ægteskab eller Døds- 

fald (jfr. Kancelliskr. af 10 December 1822), – en Ulempe, 

som har ledet til, at man ved langvarige Lejemaal eller 

andre Transaktioner af tvivlsom Natur har søgt at 

undgaa Kjøb og Salg. Heller ikke kan man anse det for en 

heldig Ordning, at Afgiften under visse Betingelser al- 

deles bortfalder, men under forandrede Betingelser igjen 

indtræder, nemlig naar Jorder fra udenbyes Mands Eje  

gaar over i indenbyes Mands Eje og omvendt. Hertil 

kommer at ??? Distinktionen mellem indenbyes og u- 

denbyes Mand gjennem den nyere Lovgivnings Bestem- 

melser navnlig om Næringsforholdene tildels har for- 

andret Harakter, saa at det ikke i saa Henseende kan være 

af afgjørende Betydning, om Vedkommende har erhvervet 

Borgerskab i Byen. De Baand, som saaledes ved 
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Forordn. af 18 Oktober 1811 og dertil sig sluttende Bestem- 

melser ere lagte paa den frie Omsætning af Kjøbstad- 

jorder, ere en Hindring for den hensigtsmæssigste og 

mest frugtbringende Benyttelse af dem, idet det navn- 

lig efter den særegne Maade, hvorpaa Afgigtsforpligtelsen 

paa mange Steder er ordnet, kommer en Usikkerhed 

ind i Ejendomsforholdene, som ikke kan andet end 

virke hemmende. Den heromhandlede i Kjøbstad- 

jorderne varierende? Jordskyld eller Afgift til Jord- 

drotten (Kjøbstadkommunen) er nu vel – omend  

ved Lov paalagt og nærmere reguleret – af privatretlig  

Karakter og saadanne særegne Ejendomsbyrder kunne 

ogsaa paahvile Landejendomme, men det kan al- 

ligevel ikke nægtes, at den heromhandlede Afgiftsbyr- 

de efter dens særegne Beskaffenhed i alt Fald ind- 

til en vis Grad maa betragtes som ejendommelig 

for Kjøbstadjorderne og bidrager til i Omsætningsforhol- 

dene og det virkelige Liv at begrunde og vedligeholde en 

Forskjel mellem Kjøbstad- og Landjorder, som i og for sig 

er lidet ønskelig. Spørgsmaalet om en Forandring af 

dette Forhold har derfor ogsaa oftere været paa Bane, 

idet der gjentagne Gange har været rejst Klage over, 

at den bestaaende Ordning hverken er naturlig eller  

tidssvarende, og Fordringen om Afgiftens Omregulering, 

Ophævelse eller Afløsning ere fremsatte. Det er at 

forudse, at disse Fordringer, der i alt Fald indenfor 

visse Grændser ikke kunne frakjendes Berettigelse, ikke 

ville ophøre, forinden der paa en eller anden Maade sker 

tidssvarende Forandringer i den nuværende Ordning. 

 Det er nu Ministeriets Mening, at det ikke vilde  

være heldigt, om disse Forhold skulde ordnes ved Lov, 

idet det, navnlig naar henses til den hele ejendom- 

melige og tillige forskjellige Maade, hvorpaa Forholdene 

ere ordnede i de forskjellige Kjøbstæder, vilde være van- 

skeligt at forebygge, at de almindelige Regler som en 

eventuel Lov om Afgiftens Omregulering og Af- 
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løsning vilde indeholde, i deres Anvendelse i det enkelte 

Tilfælde ledede til ubillige Resultater. – Derimod er det 

Ministeriets Overbevisning, at det – ligesom det vil- 

de være i det Almenes Interesse – ogsaa vilde være i Kjøb- 

stadkommunernes \
egen

/velforstaaede Interesse om Byraa- 

dene, under tilbørligt Hensyn til hvorledes Forholdene 

i hver Kjøbstad have udviklet sig, vilde række Haand til 

ad Frivillighedens Vej at opnaa en forstandigere og 

mere tidssvarende Ordning end den bestaaende, nem- 

lig ved at tilbyde Ejerne af de omhandlede Jorder at 

slutte Overenskomst med dem angaaende Afgiftens 

Omregulering og Afløsning. Ligesom enkelte Kjøbstæder 

i Erkjendelsen af det Ønskelige i at have en fast fremfor 

en fast fremfor en bevægelig og vexlende Afgift alt have op- 

naaet en saadan Ordning, saaledes skjønner Ministeriet 

heller ikke rettere, end at det er uheldigt for Kjøbstadkom- 

munen at have en Indtægt, som kan forsvinde, naar Jor- 

derne skifter Ejer, fremfor en lempelig men staaende Af- 

gift. Ministeriet kan saaledes ikke andet end finde det øn- 

skeligt: 

1,  om Byraadene i de Kjøbstæder, hvor Forordn. af 

18 Oktober 1811 eller særlige for dem givne Bestem- 

melser medføre Stigning og Spring i Afgifterne, 

vilde vedtage en lempelig Norm, hvorefter den be- 

vægelige og vexlende Afgift – om Ejeren af de paa- 

gjældende Jorder ønskede saadant – kunde foran- 

dres til en faststaaende Afgift, samt 

2,  om Byraadene i ovennævnte Kjøbstæder, efter 

at en saadan Norm er vedtagen, saavelsom By- 

raadene i de Kjøbstæder, i hvilke Afgiften alt 

nu er fast og staaende, vilde vedtage en Be- 

stemmelse om, at det skulde staa de enkelte 

Ejere af Jorderne frit for at afløse Afgiften 

ved i Kjøbstadkommunens Kasse at ind- 

betale en passende Afløsningssum til Ex. 

det 20- eller 25-dobbelte af det aarlige Gjen- 
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nemsnitsbeløb, som Afgiften af de enkelte Jord- 

stykker i et bestemt Antal af de sidstforløbne Aar           

har indbragt Kommunen. 

 Ministeriet skulde derfor tjenstlig have Hr. 

Amtmanden anmodet om, ved at meddele Byraadene i det 

Dem underlagte Amt foranstaaende Bemærkninger, 

at opfordre dem til at tage denne Sag under alvorlig 

Overvejelse og navnlig til at vedtage Regler for Afgiftens 

Fixering og de Vilkaar, hvorunder en Afløsning af sam- 

me kan finde Sted, samt til ved i Henhold til det 

saaledes Vedtagne at gjøre Ejerne af de vedkommende 

Jorder Tilbud at søge at fremkalde Overenskomster 

med disse om Afgiftens Regulering og eventuelle Afløsning, 

idet saadanne Overenskomster, naar de forelægges 

Ministeriet til Stadfæstelse, kunde ventes approbe- 

rede. 

 For de Kjøbstæders Vedkommende, i hvilke 

Forordn. af 18 Oktober 1811 ikke er bleven bragt til An- 

vendelse, saa at Afgifter som de omhandlede ikke finde Sted,  

maatte Ministeriet ønske at modtage en Erklæring om 

Byraadets Indvilgelse i, at Forordningen heller ikke 

fremtidig bringes i Anvendelse.” 

 

Hvilket tjenstlig meldes til behagelig Efterretning og med An- 

modning om at \
Byraadet vil

/træffe de af Ministeriet ønskede Foran- 

staltninger. 

 

  Hjøring Amt 29 Decbr. 1874. 

 

   Sign. 

Til 

Frederikshavn Byraad. 



Byrådssag 1874-70  

 

 Indenrigsministeriet har under 9
de

 dennes tilskre- 

vet Amtet saaledes: 

”At der efter Modtagelsen af Amtets behagelige Skrivelse 

af 17
de

 f. M. under Dags Dato herigjennem ad mandatum 

og uden Betaling er meddelt allerhøjeste Stadfæstelse paa 

Fundatsen for det af dansk Vicekonsul i  St. Peterborg 

Peter Berg under Navn af ”Kjøbmand Peter Thuesen Bergs  

og Hustru Ane Marie Cathrine, født Jessens Guldbryl- 

lupslegat,” stiftede Legat til Fordel for værdige og trængen- 

de Søfolk, Fiskere eller disses Efterladte i Frederikshavns 

Kjøbstad, det skulde man ved Fremsendelsen af \
den

/herom 

udfærdigede Expedition, til behagelig Efterretning og videre 

fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde. –” 

Hvilket ved Fremsendelsen af bemeldte Expedition tjenstlig 

meldes til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse 

 

  Hjørring Amt, d 14
de

 Februar 1874. 

 

   Sign. 

 

Til 

 

Hr Kancelliraad, By- og Herredsfoged Erichsen, R af D. – 
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Renterne af den Kjøbmand Peter Thuesen Berg og  

Hustru Ane Marie Cathrines Bryllupslegat tilhøren-    

de Kapital paa 1500 som er optrykt i Finantsmini- 

steriets Indskrivningsbog Lit. C fol 3511 er for  

Halvaaret  til Juni Termin 1874 udbetalt 

Frederikshavns Byraad med 30 rd, hvorfor herved 

qvitteres. 
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Skal ikke transkriberes                        
 


