
Byrådssag 1875-11 

 

 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du  

Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at  

opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden  

at opfylde det inddigede stykke. Jeg tillader mig  

i denne anledning ærbødigst at forespørge, om By- 

raadet maatte have noget imod, at jeg befæster  

dette dige imod det nordøstre Hjørne af Brænderi- 

gaardens Have, saaledes at altsaa Gyden kommer  

til at udmunde i det inddigede Stykke, idet det na- 

turligvis er en Selvfølge, at Ejendomsretten  

over Gydens Forlængelse imod Søen stedse forbliver  

Communens. 

 Den omhandlede Gyde, der jo for tiden ikke er Com- 

munen til nogen Nytte, volder derimod mig man- 

ge Ulemper, idet den af nogle af Byens Drenge benyttes  

til allehaande Uhumskheder, ligesom de ikke saa  

sjældent fra Gyden slaa Ruderne i mine Gæstevæ- 
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Byrådssag 1875-11 fortsat 

relser og i Kjelderen itu, ja for nogen Tid siden havde  

nogle Drenge fundet på at tænde Ild i noget Halm,  

der for at holde Frosten ude var stoppet fast i en Aab- 

ning ned til Kjelderen. Jeg tillader mig derfor ærbø- 

digst at anholde om, at det maa tillades mig at  

anbringe et Stakit som Lukke for bemeldte Gyde  

ud imod Gaden, idet jeg selvfølgelig forpligter mig  

til til enhversomhelst  Tid at borttage det paa An- 

fordring. Jeg tilføjer, at Gyden ikke kan benyttes  

til Vandforsyning i Ildebrandstilfælde, dels fordi den  

i østre Ende er upassabel og dels fordi Vandstanden  

er for lav. 

      Frederikshavn den 1. april 1875 

                        Ærbødigst 

  Sign. H. Grønlund 

 

Til  

 

Byraadet i Frederikshavn 
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Byrådssag 1875-12 

Indenrigsministeriet har under 20de d.M. til- 

skrevet Amtet saaledes: 

 ”Efter Modtagelsen af den med Amtets behagelige  

Skrivelse af 16de f.M. fremsendte Erklæring fra  

Frederikshavn Byraad, hvoraf fremgaar, at Byraa- 

det ikke ønsker foretaget nogen Forandring i den  

af Ministeriet i Henhold til Lov om den kom- 

munale Beskatning i Kjøbstæderne udenfor 

Kjøbenhavn af 11. Febr. 1863 under 22. August 1870  

stadfæstede Vedtægt for den kommunale Beskat- 

ning af Kjøbstadens faste Ejendomme, skulde  

man til behagelig Efterretning og videre fornøden  

Bekjendtgørelse  tjenstligst melde, at den om- 

meldte Vedtægt i Henhold til fornævnte Lovs § 15  

herved paany stadfæstes som fremdeles gjældende  

fra den 1. Januar 1876.” 

Hvilket tjenstlig meldes til behagelig Efterretning. 

 

                         Hjørring Amt 24 April 1875 

                            Sign. 

Til    

 Frederikshavn Byraad  
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Byrådssag 1875-14 

Claas & Poulsen valgt 3/5 72    ???? 
 
Da med Udgangen af Aaret 1874 den Tid 

er udløben, for hvilken, i Henhold til Lov af 

25de Marts 1851, Voldgiftsmænd vare valgte 

til Jagtrettens Afløsning i Hjørring Amt, skal 

Undertegnede, som under 6te f.M. af Kongen 

er beskikket til Formand for nævnte Afløs- 

ning, hermed anmode det ærede Byraad om 

for Aarene 1875-77 snarest muligt at 

vælge 2 Voldgiftsmænd og derefter om Val- 

get at meddele mig Underretning. –  

Gl. Bruunsmark(?) pr. Brønderslev Station(?) d. 14 Mai 1875 

  Sign. 

 
Til 
Byraadet for Frederikshavns Kjøbstad 
 

 

Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 

 



Byrådssag 1875-15 

 
 
 
Da jeg staar i Begreb med at foretage en Reise  

til England i næste Maaned, som vil medtage en  

Tid af 2 Maaneder, saa tillader jeg mig herved at  

anmode det ærede Byraad om, at der under min  

Fraværelse maa blive installeret(?) en Mand heraf  

Byen til i mit Sted at fungere som Forligelseskom- 

missær for Hjørring Amts 2. Forligskreds, hvortil  

foreslaaes Hr. Kjøbmand W. Klitgaard, der har lovet  

mig at varetage dette Hverv, saalænge jeg er fraværende. 

     Frederikshavn d. 24. Mai 1875      

Ærbødigst 

   Sign. Maspen  ?? 

      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Til  
 Byraadet for Frederikshavn Kjøbstad 
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Byrådssag 1875-16 

 

 

 Ifølge Skatteligningen for indeværende  

Aar, er den mig paalignede Skat ansat  

340 Kroner. –    Da jeg siden 1. April har  

taget min Afsked som postmester og jeg ved  

Fuldmægtig Eggebrechts, Uredelighed og Bedra- 

gerier, har maattet indbetale over  7000 Kr. har 

 mine Indtægter for 1874, omtrent været at  

ansee for Intet. –  

 I Betragtning heraf haaber jeg at det  

ærede Byraad saavidt muelig vil ned- 

sætte mine skatter for de 3 resterende  

Qvartaler i Forhold til mine nuværende  

 Indtægter. –  
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Den mig fra 1. April d.A. tilstaaede  
Pension  er 2588 Kroner 27 Ø. –  
 
  Ærbødigst 
 
  Ludvig Faber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til  
 
Det ærede Byraad  
 
              i 
 
    Frederikshavn 
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Byrådssag 1875-17 

 Til 
 Frederikshavns Kjøbstads Byraad 
Paa østre Side af Søndergade eller Havneveien her i Byen er  
jeg ved Mageskifte bleven Eier af Byggegrun- 
den, Parcel Matr. Nr. 232, der er beliggende mel- 
lem Konsul Cloos’ Pakhusgrund og Neppen?  
juniors?  ????? 
 Tværsover Gaden, altsaa fra vest mod  
øst, gaar en Slamkiste, der fortsætter i en  
aaben  Grøft i den søndre Side af fornævnte  
min Grund.:  Slamkisten udgyder sig i bemeldte  
aabne Grøft. 
 Denne aabne Grøft er som Følge af, at  
Pladsen nu skal bebygges, til Ulempe for mig,  
og om der end maatte paahvile mig For- 
pligtelse til at modtage Vandet  fra Ren- 
desten og hvad der i øvrigt afgives,  
mener jeg dog ikke at det kan forlanges,  
at jeg skal modtage det i aaben Grøft, –   
og jeg henstiller derfor til det ærede Byraad  
om der kan være noget til Hinder for at jeg  
i en Længde af  ca. 16 Alen fra den østre Ende af  
Byens Slamkiste, gjør Afløbsrenden eller Grøf- 
ten til en tildækket Slamkiste, der indrettes  
saaledes, at den til enhver Tid kan holdes aaben  
og ren for Afføringen ?  
 
 Frederikshavn 22 Mai 1875 
  Ærbødigst 
                       A. Hansen 
                        Murermester 
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Byrådssag 1875-18 

 Til  
 
 Byraadet i Frederikshavn 
 
 
Som det vist er det ærede Byraad bekjendt  
blev der forrige Vinter med frivillige Bidrag  
af Byens Haandværkere gjort et Forsøg med  
Oprettelse af en Aftenskole for Haandværker-Lærlinge,  
hvori  der blev  undervist  i Skrivning, Regning  
og Tegning. Det viste sig, at der var megen Inter- 
resse og Trang for en saadan  Skole, idet den gjennem- 
snitligt var besøgt af 60 Elever. 
For imidlertid at kunne fortsætte med nogen  
Nytte, maa Bestyrelsen  idetmindste  i det første Aar  
kunne disponere over 500 Kroner, og paa Bestyrelsens  
Vegne tillader jeg mig herved at anmode det ærede  
Byraad om at støtte Sagen ved at give Tilsagn  
om et Bidrag i det kommende Aar af Communens  
Kasse. 

paa Bestyrelsens Vegne 
 

 I.J. Knudsen 
 
Frederikshavn d . 30. Juni 1875  
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Byrådssag 1875-19 

Kæmnercontoiret 
 i 
 Frederikshavn den 2. Juli 1875 
 
 Idet jeg herved har den Ære at fremsende  

Extract over Kæmnerkassens Indtægter og  

Udgivter i April Qvartal d.A. skal jeg med  

Hensyn til, at ingen Indtægt findes under  

Post  V,  tillade mig at meddele, at jeg den  

4. April d.A. har tilstillet Amtet en Extract af  

Kæmnerregnskabet for f. A. forsaavidt angaar  

Udlæg  for  Ting- og Arresthuset, med Anmod- 

ning om at Kjøbstadens Tilgodehavende  

755 Kr. 87 Ø.  maatte blive indbetalt i Kæm- 

nerkassen, men at saadant endnu ikke  

er sket. Da Amtet fordrer Forudbetaling  

for de Udgivter, som Amtsrepartitions- 

fonden udreder for Kjøbstaden (til Hoved- 

landevejsgaden)  ja endog har opkrævet en  
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saadan i flere Aar forud, saa synes det idet  

mindste billligt, at Repartitionsfonden og- 

saa strax paa Anfordring refunderer de  

langt større Summer, som Kæmnerkas- 

sen forskudsvisf udreder, og at det maa være  

Amtets Pligt at foranstalte Refusionen  

indbetalt i Kæmnerkassen er jo en ligefrem  

Følge af den Reciprocitet der maa finde  

Sted imellem 2 sideordnede  myndigheder  

som Amtsraadet og Byraadet, der begge  

have lovbestemte Kasserere. Jeg tillader  

mig derfor ærbødigst at indstille, at Byraadet  

vil erindre Amtet om Beløbets snarest  

mulige Indbetaling hertil. 

                      Ærbødigst 

  Sign.            

  

 

Til 

 Frederikshavn Byraad 
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