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så kontakter vi dig, når den lægges på hjemmesiden 
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Da Hr. Præst Reinau har henvendt sig til 

Byrådet med Andragende om at faae Høitids- 

offeret Afløst, tillader jeg mig at fremkomme 

med en lignende Begjering for mit Vedkom- 

mende, da jeg er aldeles enig med Hr. Præst 

Reinau i at ønske dette afløst mod et  

saa stort Beløb, som det for nærværende 

Tid omtrentlig andrager, om der end er  

Udsigt til, at det kunde stige lidt senere. 

Mit Høitidsoffer har i de sidste Aar beløbet 

Sig til mellem 300 og 350=. Det har i Aar 

fra 1. August 1873 til Dato været 349, 3M 4 Sk. Og 

Aaret forinden noget mindre. 

 Frederikshavn den 27
de

 1874 

   ærbødigst 

   C. Hammerich 

Til 

Byraadet i Frhvn. 
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Efter gjentagne Anmodninger fra de  

6 Chordrenge og disses Forældre tillader jeg  

mig at ansøge det ærede Byraad, om der  

i aar maa tilstaaes dem hver et par Sko,  

i Lighed med hvad der flere Gange  

tidligere er skeet og sidst den 4. April  

1873. Forældrene: Sømand Hans Bandholm,  

Fisker Frederik Nielsen, Smed Dankwardt ved  

Jernbanen, Arbmd. Ole Sørensen, Fisker  

Marinus Petersens Enke, Sømand Alb. Hansens  

Enke ere alle fattige og have ikke  

Raad til at give Børnene en saa dyr Fodbeklædning. 

  

 Frederikshavn den 4. April 1877 

                                                                     Ærbødigt 

                                                                     C. Hammerich 

 

Til  

 Byraadet i Frhvn. 

 

 

Lene Fabritius 10/10-2011 

 


