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266/1864
Til Amtet 2 Rd. 4 mk. 13 sk. 26/8 64
Bryggeribestyrer Villumsen i Frederikshavn resterer
med Communeskat for 2det Halvaar 1863 til Sæby Kjøbstads
Kæmnerkasse til Beløb 2 Rdl. 4 mk. 13 sk.
Dette Beløb bedes indfordret eller i fornødent Fald inddrevet
hos den Paagjeldende og derefter Amtet tilstillet.
Hjørring Amt den 21 Marts 1864
(underskrift)

Til
Hr. By og Herredsfoged Erichsen
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1869-09

Udskrift
af

Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets
1ste Kriminelkammers
Protocol

Aar 1869 Fredagen den 16de April
blev foretaget
Forhør Nr. 114/1869 til Oplysning
om, hvor Peter Villumsen
er forsørgelsesberettiget.
Dommeren acterende en med
Paategning om Sagens Henvisning til nærværende Departement forsynet Skrivelse af 12te
dennes fra Kjøbenhavns Magi-
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strat med 2 Bilag.
Den fremlagte
Skrivelse er saaledes lydende:
Kjøbenhavns Magistrat
Kjøbenhavn d. 12. April 1869
Fra 17d e f.M. har Magistraten
maattet tilstaae Peter Villumsen,
boende i Overgade oven Vandet
Nr. 12, en ugentlig Understøttelse
af 2 Rdl.
Ifølge sin Forklaring skulle
han fra Efteraaret 1862 til
August 1868 have opholdt sig i Frederikshavn, hvorfor man har
tilskrevet denne Byes Fattigbestyrelse angaaende hans Forsørgelsesrets Erkjendelse, men
i vedlagte Svarskrivelse af
31t e f.M erklæres, at han vel
i Aaret 1862 har været Bryggeribestyrer sammesteds, medens hans
Familie boede i Sæby, men
han flyttede senere selv til denne
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sidste By, hvor han blev Forpagter eller Bryggeribestyrer
for C. Møller. Medens han var
i denne Stilling erhvervede
han den 1ste Mai 1863 Borgerskab
som Værtshusholder i Frederikshavn, og Familien flyttede da
dertil og drev Beværtningen,
hvorimod han selv forblev i sin
tidligere Stilling i Sæby i det mindste ½ Aar endnu, saa at han
først i Efteraaret 1863 kom
til Frederikshavn.
I den Anledning tillader
Magistraten sig tjenstligt at anmode Hr. Politidirecteuren om
at ville foranledige et Forhør
optaget over ham til Oplysning
om hans vita ante acta, og navnlig
om Beskaffenheden af hans og
Families respektive Ophold i
Sæby og Frederikshavn.
Med Udskrift af det Passerede
udbedes hans medfølgende
Skudsmaalsbog remitteret.
A. Petersen / const. Bruun
Til
Politidirecteuren
i Kjøbenhavn
Henviser
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til Undersøgelse ved Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret
den 12 April 1869.
Crone
Registreres 1. Kriminelkammer
17/13
Drewsen
Fremlagt i Kjøbenhavns Kriminalog Politirets 1. Kriminal- og Politirets
Kriminalkammer d. 16 April 1869
Stabel
De medfulgte 2 Bilage
følger vedlagte. 1)
Forhøret blev derefter udsat.
Gudenrath
Stabel
Som Vidne
J. A. Riis.
Mandagen den 19de April 1869.
Forhøret continuerede.
Dommeren acterede en med
Paategning retourneret Tilsigelse til Peter Villumsen.
Den fremlagte
Tilsigelse er saaledes lydende:
Peter Villumsen, Overgaden oven
Vandet 12, tilsiges herved til Møde
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i Kjøbenhavns Kriminal- og
Politirets 1. Kriminelkammer
Mandagen den 19de April førstkommende Kl. 9.
Ovenmeldte Kriminalkammer
den 17 de April 1869.
Stabel
Ommeldte Peter Villumsen
Fremlagt i Kjøbenfandtes ikke paa det
havns Kriminal
opgivne sted og findes
og Politirets 1.
ei tilmeldt her i Kredsen.
Kriminalkammer den
de
Station 4, d 17 April 1869
19. April 1864
C. A. Nielsen
Polbet 211
Stabel
Forhøret blev derefter sluttet til Beskrivelse.
Gudenrath
Stabel
Som Vidne
J. A. Riis,
Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets
Justitscontoir d. 20. April 1869.
[sign.]

Herved 2 Bil. Stabel
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Udskrift
af

Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets
1ste Kriminelkammers
Protocol

Aar 1869 Løverdagen den 8de Mai
Blev
Forhøret Nr. 114/1869 til Oplysning
om, hvor Peter Villumsen er
forsørgelsesberettiget
reassummeret?. –
Dommeren acterede en Skrivelse af 5te dennes fra Kjøbenhavns Magistrat og en Rapport af Dags Dato.
Den fremlagte Skrivelse og Rapport ere
efter hinanden saaledes
lydende:
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Kjøbenhavns Magistrat
Kjøbenhavn, d. 5 Mai 1869.
Ved at remittere den med
den ærede Rets Skrivelse
af 20. f.M. fremsendte Protocoludskrift med Bilag, betræffende Peter Villumsen, undlader Magistraten ikke
tjenstligst at meddele, at han
nu boer i Vildersgade Nr. 37,
og tillader man sig at anmode om, at det i Skrivelse af
12. f.M. begjærte Forhør
maa blive optaget over ham,
hvorefter man med Bilagenes tilbagesendelse udbeder
sig meddelt Udskrift af det
Passerede.
Knudsen
Bruun
Til
Kriminal- og Politiretten
i Kjøbenhavn.
Tilstilles 1. Kriminelkammer 5/5
Mai Drewsen.
Forelagt
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i Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets 1ste
Kriminalkammer
den 8. Mai 1869.
Stabel
Rapport
Løverdagen 8. Mai 1869.

I Anledning af, at Kjøbenhavns
Magistrat har begjært Forhør optaget over Arbejdsmand Peter
Villumsen til Oplysning om hans
Forsørgelsessted, mødte bemeldte
Villumsen ifølge Ordre for nærværende Rapport for at afgive
Forklaring.
Han forklarede, at hans fulde
Navn er Peter Villumsen.
Han er født d. 11. Juni 1821
i Brøndbyvester, hvor han
er døbt og confirmeret. Han
er en Søn af afdøde Gaardmand Villum Sørensen og Hustru Ane Marie Petersdatter.
Hos dem opholdt han sig indtil
sin Konfirmation, tjente
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erefter ¾ Aar i sit Fødesogn, 1 Aar i Tikjøb Sogn, og
dernæst 2½ Aar i Gladsaxe.
Derpaa var han i 16 Maaneder til Tjeneste ved 1ste Artilleriregiment, conditionerede atter i 1 Aar i Gladsaxe,
derefter 1 Aar paa Frederiksberg
og 2 Aar i Kjøbenhavn. Han
gjorde derpaa i 1848-50 Tjeneste ved 1ste Artilleriregiment. Efter sin Permission
conditionerede han her i
Staden til Februar 1853,
til Mai 1855 i Mullerup, til Juli
1859 i Hvedeby. Komparenten, (der i 1848 havde ægtet
Pigen Karen Knudsen og
med hvem han allerede dengang havde avlet flere Børn,)
havde derpaa i 4 Maaneder
Tjeneste i Skovshoved, medens hans Familie boede
her i Staden. Derpaa boede
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han her i Staden indtil
November 1860, derefter i
Hjørring indtil 1. October 1861,
da han blev Bestyrer af
Mainshusens (Mayntxhausen)s Bryggeri i
Sæby, i hvilken By han derfor tog Ophold med sin Familie. Efter 1½ Aars stadige
Ophold i Sæby flyttede hans
Hustru og hans Børn til
Frederikshavn, medens han
i sin tidligere Stilling forblev i Sæby endnu i ½ Aar,
hvorefter ogsaa han selv flyttede
til Frederikshavn. Her boede
han til August 1868, da han
selv flyttede hertil Staden,
medens hans Familie i
October Maaned samme Aar
ligeledes begav sig her til
Byen. - At Komparenten
selv ikke strax reiste med
sin Familie til Frederikshavn, men endnu selv
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i ½ Aar forblev i Sæby,
beroede paa, at Komparenten fra Mai 1863 at
regne erholdt Borgerskab
som Værtshusholder i Frederikshavn, medens et mindre Bryggeri, som Meinshusen lod anlægge, og som
han skulde bestyre, endnu
ikke var blevet ganske færdig, - hvad der først skete
efter et halvt Aars Forløb;
og for nu strax at kunne
faae Forretningen som
Værtshusholder i Gang flyttede Komparentens Hustru allerede i Mai 1863
til Frederikshavn.
Komparenten har saaledes
selv boet i Frederikshavn
fra November 1863 til August
1868
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(underskrift)
P.C.V.
Forelagt

i Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets 1.
Kriminalkammer
den 8. Mai 1869
Stabel
Peter Villumsen var mødt og ratificerede sin Forklaring til
denne Rapport, hvorefter han
blev dimitteret, og Forhøret
igjen sluttet til Beskrivelse.
Gudenrath

Stabel
Som Vidne
J. A. Riis,

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Kjøbenhavns Kriminel- og Politirets
Justitscontoir
d. 10. Mai 1869.
(underskr.)
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1845
Forel. i 1. Kriminelkammer
d. 30. Sept. 1869 Stabel

Udskrift
af
Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets
1ste Kriminelkammers
Protocol

Aar 1869 Tirsdagen den 18de Mai blev

Forhøret Nr. 114/1869 angaaende Peter
Villumsens Forsørgelsessted

reassummeret. –
Dommeren acterede en Skrivelse
af 14de dennes fra Kjøbenhavns Magistrat.
Den fremlagte
Skrivelse er
saaledes lydende:
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Kjøbenhavns Magistrat
Kjøbenhavn, d. 14de Mai 1869.
Under 10de dennes har den ærede
Ret fremsendt den hermed tilbage
følgende Udskrift af et Resumptionsforhør optaget over Peter
Villumsen til Oplysning om
hans Forsørgelsesret, Ifølge dette Forhør har han
1848-50 gjort Tjeneste ved 1ste Artilleriregiment og konditionerede efter sin
Permission heri Staden til Februar
1853, i Mullerup til Mai 1855, i Hvedeby til Juli 1859, men dernæst hedder
det, at han i 1848 giftede sig og boede
4 Maaneder i Skovshoved, derpaa
i Kjøbenhavn til November 1860, i
Hjørring til October 1861. – Her findes
altsaa en Uoverensstemmelse Sted,
som man tjenstligst udbeder sig
at maatte blive rettet, hvorefter
yderligere Udskrift forventes
fremsendt tilligemed den medfølgende Vielsesattest, der udviser,
at Ægteskabet fandt Sted den 19. October
1849
Knudsen / Bruun
Til
Tilstilles 1. Kriminalkammer
Kjøbenhavns Kriminald. 14. Mai 1869
og Politiret.
Drevsen
Forelagt
Henry Ammitzbøll – februar 2012

i Kjøbenhavns Kriminalog Politirets 1ste Kriminalkammer den 18. Mai 1869
Stabel
For Retten mødte igjen Peter Villumsen,
der paa given Anledning forklarede, at han efterat have opholdt sig i
henved 4 Aar i Wedby, tog hertil Staden, hvorfra han strax tog i Tjeneste
i Skovshoved og tjente der i 4 Maaneder, medens hans Familie boede
heri Staden. Han kom derefter
tilbage hertil, hvor han forblev indtil November 1860. –
Han blev foreholdt Skrivelsen med
Ægteskabsbevis af 20. October 1849, hvorefter han er blevet ægteviet til
sin Hustru den 19de samme Maaned.
Han erkjendte, at det angaar ham,
og er det en Hukommelsesfeil, naar
han tidligere har opgivet at være
bleven ægteviet i 1848. –
Dommeren bemærkede, at Ordene
i Rapporten af 8de dennes: ”der i 1848
havde ægtet Pigen Karen Knudsen,
med hvem han allerede dengang
havde avlet flere Børn” skulle læses
i Parenthes.
Komparenten bemærkede, at han med
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sin Hustru kun havde avlet 1 Barn,
forinden han blev ægteviet til hende.
Komparentens Forklaring blev oplæst
og ratificeret, hvorefter han blev
dimitteret og Forhøret igjen sluttet
til Beskrivelse.
Gudenrath

/Stabel
Som Vidne
J. A. Riis.

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets
Justitscontoir den 19 Mai 1869.
(underskr.)

/Stabel
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Frederikshavns Fattigvæsensudvalg
den 11te Juli 1869.
Magistraten har ved behagelig Skrivelse af 10. Juli
tilstillet Udvalget Udskrivter af de til Oplysning om Peter
Villumsens Forsørgelsessted optagne Forhører, samt udtalt den
Formening, at han efter de deri indeholdte Oplysninger maa
anses forsørgelsesberettiget i Frederikshavn. Ved tjenstligst
at remittere de med bemeldte Skrivelse fulgte Bilag
skal man ikke undlade at bemærke, at det af disse fremgaar, at Udvalgets i Skrivelse af 31. Marts d. A. givne
Fremstilling er rigtig, og at Villumsen ikke har opholdt
sig i 5 Aar heri Byen. Naar Villumsen for Magistraten har paaberaabt sig, at hans Familie har svaret
Skat heri Byen fra den Tid, den kom hertil, da maa man
bemærke, at Brændevinsskat ikke er en personlig Skat, men
en Beskatning af Næringsbrug, der ogsaa vilde være blevet
ham affordret, om Familien var bleven boende i Sæby, og
Værtshusholdet drevet ved Tjenestefolk. Derimod har
Villumsen som den hoslagte Skrivelse fra Amtet til Byfogeden
heri Byen af 21 Marts 1864 og Randpaategningerne paa samme
udviser, betalt personlige Skatter til Sæby Commune
for 2det halvaar 1863. Idet man bemærker, at medens
Villumsen vedblev uforandret sin tidligere Stilling i
Sæby lod han Familien reise til Frederikshavn for at
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paabegynde en Forretning, som han selv først kunde overtage
til Efteraaret, at denne Stilling var tilstrækkelig til at
ernære Familien kan vel næppe komme i Betragtning,
det Væsentligste maa blive, at Villumsen selv vedblev at
have sin uforandrede Bopæl og Stilling i Sæby, og først
fra den Tid denne Bopæl og Stilling ophørte kunde paabegynde at vinde Forsørgelsesret i Frederikshavn,
hvor han saaledes ikke har haft Ophold i 5 Aar.
Man maa saaledes vedblivende nægte at anerkjende den nævnte Peter Villumsen som forsørgelsesberettiget i Frederikshavn.
P.U.V.
[underskrift]

Til
Kjøbenhavns Magistrat.
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Vil Det 8nde Batteri
Kjøbenhavn den 30te Juli 1869.

Batteriet undlader ikke at meddele det
ærede Regiment, som Svar paa dets Skrivelse af
28. dennes, at forhenværende Trainconstabel Nr. 163 [?]
Peter Villumsen, Brøndbyvester, har været indkaldt og gjort Tjeneste ved Batteriet fra den 29nde
Marts til 9de Juni 1848, 15d e Marts til 30te April 1849
og fra 29de Mai 1850 til 26de Marts 1851. I de mellemliggende Tidsrum har bemeldte forhenværende Trainconstabel været commanderet til Tjeneste
paa Als. Om hans tidligere Tjenestetid seer
Batteriet sig ikke istand til at give nogen
Oplysning, da baade Stam- og Rapportbøger
mangler for Aarene 1842-46.
C. Schmidt
Capitain og Batterichef

Til
1ste Artilleri Regiment
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Forinden Videre foretages i Anledning af den ærede Magi de
strats behagelige Skrivelse af 10 d.M. betræffende Spørgsmaalet om,hvorvidt Brøndbyernes Kommune som Arbeidsmand Peter Villumsens
Fødekommune er pligtig at refundere Staden Kjøbenhavns Fattigvæsen
de
en Understøttelse af 2 Rd ugentlig, som siden den 17 Marts d.A. har været
tilstaaet bemeldte Peter Villumsen med Familie, skulde jeg ved hermed
at remitter e samtlige de modtagne Bilag tjenstlig anmode Magistraten
om behagelig at ville foranledige, at det ved yderligere Forhør søges oplyst,
om Peter Villumsen, da han i Mai 1863 lod sin Familie nedsætte sig i
Frederikshavn ledsagede samme til denne Kjøbstad for at installere
den dersteds og at foretage det Fornødne til at sætte det Værtshushold,
hvorpaa han havde taget Borgerskab, i Gang, eller om han forblev i Sæby
og overlod til sin Familie at træffe de i ommeldte Henseende nødvendige
Skridt. Ligesom jeg derhos i første Fald maa ønske mig underrettet om,
i hvor lang Tid P. Villumsen opholdt sig i Frederikshavn, forinden han
vendte tilbage til Sæby, saaledes maa jeg ogsaa ansee det for nødvendigt,
at det oplyses, om den Paagjældende havde fast Tjeneste i Sæby indtil November Skiftetid 1863, samt om Grunden til, at Familien i August
1868 ikke strax fulgte P. Villumsen til Kjøbenhavn var den, at han
først der skulde leie Leilighed for sig og sin Huusstand fra October Flyttetid 1868.
Med Udskrift af det i Henhold hertil passerede bedes det Besluttede derefter hertil tilbagesendt.
Sjællands Stiftsamt d. 18de September 1869
[underskrift]
24/9 69 til Politiet
Til
Kjøbenhavn Magistrat
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Til Kjøbenhavn Magistrat.
de

I Magistratens ærede Skrivelse af 9 f.M. hvorved forespørges om Brøndbyernes Byeraad vil erkende Arbejds mand Peter Villumsen Forsørgelsesberettiget i Brøndbyernes Kommune, hvor han er født, har den ærede Magi strat erklæret sig enig med Frederikshavns Byraad i den Anskuelse, at bemeldte P. Villumsen uagtet han i over
5 Aar, nemlig fra Mai 1863 til Oktober 1868 har drevet
Næring som Værtshusholder i Frederikshavn, dog ikke
dersteds kan være forsørgelsesberettiget paa Grund af
at han i det første Halvaar af nævnte Tidsperiode opholdt sig i Sæby, men denne Betragtning kan Byraa det ikke dele. - Det fremgaar af de optagne Forhør og er ej heller af Frederikshavns Byraad benægtet at
Peter Villumsen gjennem ovennævte Periode paa 5 Aar
og mindst 5 Maaneder ikke alene har havt Borgerskab i
Frederikshavn, men ogsaa der for egen Regning har
dreven Næringen, og forsaavidt han ikke stadig gennem
hele Tiden personlig har været tilstede ved nævnte sit
Næringsbrug kan formentlig hans Fraværelse ikke være
til Hinder for Forsørgelsesrettens Erhvervelse, da han
Næst egen dennes[?] eftersom det er bragt til fuld Virke af
hans Familie, Kone og Børn uden mindste Afbrydelse
fra Mai 1863 til i Oktober 1868 har havt stadigt Ophold
og Bopæl ved Næringsbruget (i Frederikshavn), hvor da
ogsaa Manden samtidig maa betragtes som havende sit
Domicil. - Forsaavidt Frederikshavns Byraad lægger særlig
Vægt paa, at P. Villumsen har betalt personlig Skat til
det
Sæby Købstad for 2 Halvaar 1863 maa dertil bemærkes,
at det jo ingenlunde er godtgjort, at hans midlertidige
Ophold i Sæby, hvor han hverken holdt Dug eller Disk og
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hvor han snarest maatte betragtes som Logerende borte fra
Familiehjemmet og sit egentlige Næringsbrug har været af
saadan Beskaffenhed at der har paaligget ham nogen lovmæssig Forpligtelse til at betale Skat til Sæby Købstad,
og at han jo har kunnet renoncere? paa sin Ret til at
gøre Indsigelse mod Skatteansættelsen, ligesom og hans
Forpligtelse til at svare Skat i Sæby for andet Halvaar
1863 – ifald saadan lovlig har paaligget ham jo har
kunnet hidrøre fra Forsømmelse af betimelig Anmeldelse
om at have flyttet sit Domicil fra Sæby samtidig med,
at han antog sit Borgerskab i Frederikshavn og har etableret sig,
men hvorledes det end maatte forholde sig med denne Skats
Erlæggelse, kommer det jo med Hensyn til at udfinde en Persons Forsørgelsessted efter den derom gældende Lovgivning slet
ikke i Betragtning om der af Paagældende er svaret Skat
enten til den ene eller den anden Kommune.
Som Følge af alt Foranførte kan Brøndbyernes Byraad
ikke erkende ommeldte Peter Villumsen forsørgelsesberettiget
i Brøndbyernes Kommune, hvor han er født, men maa derimod anse ham
forsørgelsesberettiget i Frederikshavn.
De sendte Bilag remitteres. –
Brøndbyernes Sogneraad d. 5te September 1869
Jørgen C. Sørensen
Formand
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Udskrift
af
Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets
1ste Kriminelkammers
Protocol.
Aar 1869 Torsdagen den 30te September
Blev
Forhøret Nr. 114/1869 til Oplysning om Arbejdsmand Peter
Villumsens Forsørgelsessted
reassummeret –
Dommeren acterede en Skrivelse
af 28de dennes fra Kjøbenhavns Magistrat med 3 Bilag.
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Fremdeles acteredes en med Paategning retouseeret Tilføjelse.
Den fremlagte
Skrivelse og Tilføjelse er efter
hinanden saaledes lydende:
Kjøbenhavns Magistrat.
Kjøbenhavn d. 28de Septbr. 1869.
Til de hermed i Udskrift følgende
Forhør har Arbejdsmand Peter
Villumsen, boende i Vildersgade Nr. 37, afgivet Forklaring angaaende sit vita ante
acta og navnlig om sit
og Families Ophold i Sæby
og Frederikshavn.
Efter det hidtil Oplyste ansaa
man ham forsørgelsesberettiget i hans Fødekommune, Brøndbyernes
Sogn, men Fattigbestyrel-

sen sammesteds har vægret
sig ved at erkjende Forsørgelsesretten, og Sagen
er derfor bleven forelagt
Sjællands Stiftamt, som
ved Skrivelse af 18de d.M.
har anmodet om, at det
ved yderligere Forhør maatte
søges oplyst, om Villumsen,
da han i Mai 1863 lod sin
Familie nedsætte sig i Frederikshavn, ledsagede denne
dertil for at installere
den dersteds og selv foretog
det fornødne til at sætte
det Værtshushold i Gang,
hvorpaa han havde taget
Borgerskab, eller om han
forblev i Sæby og overlod
til sin Familie at træffe
de i ommeldte Henseende
nødvendige Skridt. I første
Fald ønsker Stiftamtet derhos

oplyst, i hvor lang Tid han
opholdt sig i Frederikshavn,
forinden han vendte tilbage
til Sæby, og om han havde
fast Tjeneste i sidstnævnte By
indtil November Skiftetid
1863, ligesom det ogsaa forlanges oplyst, om Grunden
til, at Familien i August
1868 ikke strax fulgte ham
til Kjøbenhavn, var den,
at han først der skulle leie
Lejlighed for sig og sin Huusstand fra October Flyttedag
1868. –
I Henhold hertil tillader Magistraten sig tjenstligst at anmode den ærede Ret om behagelig at ville lade et Kontinuationssforhør optage over
ham til Oplysning om de
foranførte Punkter, og udbeder man sig med Bilagenes Tilbagesendelse tilstillet Udskrift af det

Passerede
Til

F. Knudsen

Bruun

Kjøbenhavns Kriminalog Politiret.
Tilstillet 1. Kriminelkammer
28/28 September
Drewsen.
Fremlagt i Kjøbenhavns Kriminalog Politirets 1ste Kriminelkammer
Den 30te September 1869
Stabel
Arbejdsmand Peter Villumsen,
Vildersgade 37, tilsiges herved
til Møde i Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets 1ste Kriminelkammer Torsdagen den
30t e førstkommende Kl. 1. –
Ovenmeldte Kriminelkammer
den 29de September 1869.
Stabel.
Omstaaende Arbejdsmand
Peter Villumsen findes ikke paa
det opgivne Sted, hvorimod en
Bryggerkarl Peter Vilhelm

Villumsen den 7 Juli d.A. havde
meldt Afgang fra Vildersgade 37
til Frederikshavn.
Station 4 d. 29. September 1869
Broust
Pol. Bet. Nr. 177.

Fremlagt i Kjøbenhavns Kriminal- og
Politirets 1ste Kriminelkammer den 30te September
1869
Stabel
Forhøret blev derefter sluttet
til Beskrivelse. –
Gudenrath /

Stabel
Som Vidne
J. A. Riis.

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets Justitscontoir
den 2den October 1869.
[sign]
/Stabel
Februar 2012/Henry Ammitzbøll

Kjøbenhavns Magistrat.
Kjøbenhavn, den 12te Octob 1869

Til de hermed i Udskrifter følgende
Forhør har Arbmd. Peter Villumsen afgivet Forklaring angaaende sit vita ante
acta og navnlig om sit og Families Ophold i Sæby og Frederikshavn.
Efter det hidtil oplyste anseer man
ham Forsørgelsesberettiget i hans Fødecommune, Brøndbyernes Sogn, men Fattigbestyrelsen sammesteds har vægret sig ved
at erkjende Forsørgelsesretten, og Sagen
er derfor bleven forelagt Sjællands Stiftamt, som ved Skrivelse af 18de f.M.
har anmodet om, at det ved yderligere
Forhør maatte søges oplyst om Villumsen,
da han i Mai 1863 lod sin Familie nedsætte
sig Frederikshavn, ledsagede denne dertil
for at indstallere den dersteds og selv fore-

i margenen:
Fremlagt i Halsnæs og Frederiksværk Birks Politiret
den 25. October 1869.
(2 underskrifter)

[fortsat]

tage det Fornødne til at sætte det
Værtshuushold igang, hvorpaa han havde taget
Borgerskab, eller om han forblev i Sæby
og overlod til sin Familie at træffe
de i ommeldte Henseende nødvendige
Skridt. I første Fald ønsker Stiftamtet derfor oplyst, i hvor lang Tid han
opholdt sig i Frederikshavn, forinden han
vendte Tilbage til Sæby, og om han havde
fast Tjeneste i sidstnævnte By indtil November Skiftetid 1863, ligesom det ogsaa
forlanges oplyst, om Grunden til, at
Familien i August 1868 ikke strax fulgte
ham til Kjøbenhavn, var den, at han først
der skulde leie Leilighed for sig og sin
Huusstand fra October Flyttedag 1868. –
Da Villumsen fortiden skal have Ophold
i Frederikshavn, tillader man sig tjenstligst
at anmode Hr. Politimesteren om at ville

optage et yderligere Forhør over ham
til Oplysning om de foranførte Punkter
og udbeder man sig med Bilagets Tilbagesendelse, tilstillet Udskrift af det Pas serede.
(Underskrift)

Da ommeldte Peter Willumsen, forhenværende Værtshuusholder her i
Byen, for tiden skal opholde sig i Frederiksværk, tillader jeg mig
tjenstligst at remittere nærværende Skrivelse med Bilag. –
Frederikshavns Politikammer den 14. October 1869.
(underskrift)

/Bruun
Til
Politimesteren i Frederikshavn
Tilføjet

Februar 2012/Henry Ammitzbøll

Ved at fremsende Nærværende tillader
Magistraten sig tjenstligst at anmode det
ærede Birk om at ville foranledige det begjærte Forhør optaget over forhenværende Værtshuusholder Peter Villumsen, og udbedes derefter Bilagene remitterede med Udskrift af Forhøret.
Kjøbenhavns Magistrats 3die Afdeling, den 21de October 1869.

(2 underskrifter)
Til
Frederiksværk Birk

Februar 2012/Henry Ammitzbøll

Udskrift
af
Halsnæs og Frederiksværk Birks Politiprotocol.

Aar 1869 den 25. October blev Politiretten
sat paa Birkecontoiret i Frederiksværk og administreret af den ordinaire Dommer i Overværelse af
Vidnerne Fuldmægtig Dahlstrøm og Contoirist Andersen,
hvor der
I Anledning af en fra Kjøbenhavns Magistrats
3die Afdeling indkommen Skrivelse, blev optaget
Forhør Nr. 39/1869
og Skrivelsen dateret 21. d.M. forelagt.
(følger hoslagt)
Efter Tilsigelse mødte Bryggerkarl Peter Villumsen, der paa Anledning forklarer at, da hans Familie i Foraaret 1863 nedsatte sig i Frederikshavn,
fulgte Komparenten ikke med denne, men forblev
½ Aar i Sæby, som Bryggerkarl for Brygger
Mayntzhausen, og han tog først til Frederikshavn
i samme Aars Efteraar. Komparentens Hustru
indrettede og drev i den Tid Værtshusholdet i
sidstnævnte By. Komp. havde fast Tjeneste i
Sæby til henimod 1ste November.
[fortsat]

Grunden til at Komparentens Familie ikke fulgte med
ham til Kjøbenhavn i August f. A. var den, at, da Kompa
-renten reiste til Kjøbenhavn i et Pengeanliggende, var
det ikke hans Hensigt at forblive der, men at reise tilbage
til Frederikshavn, hvor han drev et lille Bryggeri.
Da han imidlertid fik Tjeneste hos Brygger Nielsen paa
Christianshavn, besluttede han sig til at opgive Bryggeriet i Frederikshavn og lade sin Familie komme over
til sig. Oplæst og ratificeret.
Den Mødte blev dimitteret, og Forhøret sluttet til
Beskrivelse.
Retten hævet
(dommerens underskrift)
Vidner
Dahlstrøm
Andersen
Udskriftens Rigtighed bekræftes
(Underskrift)
Februar 2012/Henry Ammitzbøll

de

Efterat jeg med den ærede Magistrats behagelige Skrivelse af 4 denne
Maaned har modtaget Udskrift af et Forhør, som i Henhold til min Skrivelse
de

af 18 December d. A. er foranstaltet optaget inden Halsnæs – Frederiksværk
Birkers Politiret til nærmere Oplysning om, hvor Arbejdsmand Peter Villumsen maa ansees forsørgelsesberettiget, skulde jeg til behagelig Efteretning
tjenstlig melde, at jeg, saaledes som Sagen, efter de af bemeldte Peter
Villumsen saavel til dette Forhør som tidligere afgivne Forklaringer
samt efter de i øvrigt tilvejebragte Oplysninger for Tiden foreligger,
ikke finder Føie til, uoverensstemmende med Magistratens Anmodning derde

om i Skrivelse til Amtet af 10 September sidstleden at give den Paagjældende Fødekommune, Brøndbyernes Sogne, Paalæg om at erkjende ham
forsørgelsesberettiget og som Følge deraf refunder e en ham med Familie
de

af Kjøbenhavns Fattigvæsen fra den 17 Marts d. A. ydet Understøttelse af
2

rdl

ugentlig. Naar Magistraten nemlig til Støtte for sin Anmodning har

fremført, at det af de tilveiebragte Oplysninger formentlig fremgaar, at
te

de

Peter Villumsen, der er født den 11 Juni 1821 ikke siden sit fyldte 18 Aar har
opholdt sig i nogen Kommune i den til Forsørgelsesrets Erhvervelse fornødne Tid,
og at navnlig den Omstændighed, at han i Mai 1863 har erhvervet Borger skab i Frederikshavn som Værtshuusholder og derefter drevet Næring sammesteds
indtil August 1868, da han reiste til Kjøbenhavn, ikke vil kunne medføre, at
det maa antages, at han har erhvervet Forsørgelsesret i den nævnte Kjøbstad,
idet det nemlig er godtgjort, at han efter i 1861 at have taget Ophold i Sæby,
forblev boende der indtil November 1863, ligesom han ogsaa har svaret personlig
Skat til Sæby Kommune for 2

det

Halvaar 1863, saaledes at han ikkun i

Mai Maaned s. A lod sin Familie flytte til Frederikshavn, for at samme
der kunde paabegynde den Næring, paa hvilken han havde løst Borgerbrev, kan jeg ikke være enig med Magistraten i Rigtigheden af dennes
Anskuelse. Jeg maa tværtimod holde for, at Villumsen dels gjennem sin
Families dels gjennem sit eget Ophold i Frederikshavn indtil October 1868, –
thi først da flyttede Familien til Kjøbenhavn, hvortil han selv ikkun midlerti dig havde begivet sig –, har erhvervet Forsørgelsesret i denne Kjøbstad.
Hans forlængede Ophold i Sæby var nemlig ikkun en Følge af, at et Bryggeri, med hvis Opførelse han havde paataget sig at føre Tilsyn, ikke blev
færdigt til den Tid, som han egentlig, dengang han fattede Beslutning om
at nedsætte sig i Frederikshavn, havde forudsat, og det maa efter Alt, hvad
der af de til Forhørene afgivne Forklaringer sees, – jfr. navnlig ogsaa, at han
nu har forklaret, at han havde fast Tjeneste i Sæby indtil henimod 1

ste

November –,

antages, at han selv efter Mai Maaneds Begyndelse har
betragtet sit Ophold i Sæby som aldeles midlertidigt. I Frederikshavn deri mod, hvor hans Familie havde taget en af ham leiet Bolig i Benyttelse, og
hvor han selv gjennem sin Familie drev Næring, maa han utvivlsomt si ges fra Mai Maaneds Begyndelse at have holdt Dug og Disk, og det forekommer mig da klart, at Familiens Bolig under de forhaandenværende
Omstændigheder maa betragtes som hans eget Hjem. I Henhold hertil
maa jeg derfor i Overensstemmelse med de i Cancellie Circulaire af
de

10 April 1830 indeholdte Grundsætninger, holde for, at hans egen Erhvervelse af
Forsørgelsessted i Frederikshavn har kunnet paabegyndes og i Virkeligheden er bleven paabegyndt gjennem hans Familie. Det er vel i det
nævnte Cancellie Circulaire udtalt, at Forsørgelsesretten, hvor Manden
forbliver i en Kommune, medens Familien flytter andetstedshen, vil
komme til at rette sig efter hans Opholdssted, om han end sender Familien Hjælp,
men denne Udtalelse har tydeligt nok den Forudsætning for Øje,

at Mandens Opholdssted vedblivende maa betragtes som det Sted, hvor
han har sit Hovederhverv, ikke derimod de Tilfælde, hvor som i nærværende Sag,
Familiens og altsaa ogsaa Mandens Hovederhverv netop udspringer
fra den Næring, de drev der, hvor Familien opholder sig, og hvor han
ogsaa selv agter at flytte hen, saa snart forbigaaende Omstændigheder,
der aldeles midlertidigt forhindrer ham i at følge Familien, ikke længere
er tilstede. I et saadant Tilfælde er Manden utvivlsomt nærmest
knyttet til den Kommune, hvori Familien opholder sig, og dette Familiens Ophold
maa da kunde begrunde Forsørgelserets Erhvervelse.
Men selv om der vel kan reises Tvivl om Gyldigheden af de Grunde, hvorpaa jeg støtter den af mig her udtalte Anskuelse, at P. Villumsen allerede har begyndt at erhverve Forsørgelsesret i Frederikshavn
fra den 1

ste

Mai 1863, maa jeg desuagtet holde for, at han maa ansees

forsørgelsesberettiget der. Det er nemlig oplyst, at han personlig tog
tog fast Ophold i Frederikshavn henimod 1

ste

November altsaa faa

Dage efter October Flyttedag 1863, og at hans Familie forblev der til
October Flyttedag 1868. Det er nu vel saa, at han allerede i August 1868
selv forlod Frederikshavn og reiste hertil, vel ikke i den Hensigt at tage
fast Ophold her, men at han dog sener e besluttede sig hertil. Men da
hans Familie vedblev at bo i Frederikshavn i den af ham der leiede
Bolig og, som det maa forudsættes, at drive den af ham der etablerede
Næring, samt da han i alt Fald maa antages at have af sit her
erhvervede Næringsfortjeneste ladet den tilflyde det Fornødne til dens
Underholdning, skjønner jeg ikke retter e, end at han maa gjennem
sin Familie ansees for at have fortsat sit Ophold i Frederikshavn til
October Flyttedag 1868 og altsaa at have havt fast Ophold der i 5 Aar,
selvom han end er kommet dertil nogle Dage efter October Flyttedag
1863, og hans Familie har forladt dette Opholdssted nogle Dage

./.

forinden October Flyttedag 1868 (Frd. 24 Januar1844 § 7). Jeg finder
saaledes, at han, selvom han ansees først at have taget Ophold i
Frederikshavn i Slutningen af October 1868, maa ansees
forsørgelsesberettiget der.
Sagens Bilage følge hermed tilbage.
Sjællands Stiftamt, den 8. November 1869.
(underskrift)

Til
Kjøbenhavns Magistrat.
Februar 2012/Henry Ammitzbøll

Frederikshavns Fattigvæsensudvalg,
den 8nde Februar 1870.

Amtet har under 24. November f. A. forlangt Erklæring,
om man ikke nu erkjender Arbejdsmand Peter Villumsen
for forsørgelsesberettiget heri Byen, efterat Sjællands Stiftamt
under 8nde s. M. har udtalt sig om Sagen. Efter den Stilling
som Brøndbyernes Byraad, der endog taler om Mangel
paa ?Stensg, har vedtaget, og da Udvalget ikke kan være enig med
den af Sjællands Stiftamt udtalte Anskuelse, maa det fremdeles
vægre sig ved at erkjende Villumsens Hjemstedsret her. Man
kan aldeles ikke erkjende Rigtigheden af, at Villumsen i
Sommeren 1863 kun skulde betragtes som midlertidig opholdende sig i Sæby, fordi han da havde bestemt sig til at flytte
til Frederikshavn. - Naar en Person begiver sig hen til et nyt
Sted i den Hensigt kun at være der en Tid, er Opholdet midlertidigt, men fordi En, der har Domicil et Sted, beslutter sig til
at opgive dette, vedligeholdes Domicilet indtil den Dag, Flytningen
gjennemføres. Villumsen vedblev indtil i October 1863 i den samme
Stilling og samme Erhverv, som han hidtil havde havt
i Sæby. Han lod Konen flytte ?arrecion til Frederikshavn, fordi et Værtshuushold, som han vilde drive ved Siden af sin Stilling
som Brygger, var ledig og skulde overtages fra Mai af. Hans Stilling som Brygger eller rettere som Bryggeri Bestyrer var den

væsentligste, og da det ikke længere vilde gaa? hermed, søgte
han i Sommeren 1868 herfra Byen. – Bryggeriet heri Byen
tilhørte egentlig en Værtshuusholder Madsen, der eiede hele
Inventariet og havde Penge i Driften, og Villumsen var Bestyrer.
Da Madsen blev kjed af ham, reiste han til Kjøbenhavn og den i
Forhøret i Frederiksværk afgivne Forklaring er ei nøiagtig.
Der anføres ikke, naar han blev antaget hos Brygger Nielsen og
saavidt vides, var han tidligere paa Sommeren Bryggeribestyrer for I.P. Larsen, der havde et Bryggeri paa Vesterbro
ved Kjøbenhavn /. i Ølpumpen :/
P. U. V.
(underskrift)

Til
Det kongelige Amt
i Hjørring

Februar 2012/Henry Ammitzbøll

Ved at tilbagesende Sagen angaaende Peter Villumsens Forsørgelsessted maa jeg, forinden
der herfra foretages videre i Sagen, anmode om,
at der i fornødent Fald ved Forhør søges oplyst
1.Fra hvilken Tid den Paagjældende havde leiet den
Leilighed, hvori Familien boede, dengang han i
August 1868 reiste til Kjøbenhavn, og om Familien
havde Leiligheden staaende til deres Raadighed
lige indtil Flyttedag, uagtet de allerede forinden
(i October Maaned) flyttede bort fra Frederikshavn
til Kjøbenhavn, samt om de efter Mandens Bortreise i August vedbleve med at drive Værtshuusholdet og fortsatte dette indtil deres egen Afreise,
2.hvilke der er de sædvanlige Flyttetider i Frede

rikshavn Kjøbstad (jfr Frdn 24 Januar 1844 § 7) og
om den Paagjlældendes Leiemaal var indgaaet til
den i Byen sædvanlige Flyttetid,
om det ikke nærmere kan oplyses, naar i October Maaned 1868 Familien flyttede til Kjøbenhavn,
og hvad Grunden var til at de flyttede bort forinden Flyttedag,
4. om den Paagjældende under sit Ophold i Frede-rikshavn foruden at
have et Værtshuushold tillige
var Bestyrer af et Bryggeri og saaledes samtidig
havde 2de Erhverv, og om Familien, efter at
Erhvervet som Bryggeribestyrer var ophørt ved
Mandens Bortreise i August 1868, vedblev at
drive Værtshuusholdet.
Med de forønskede Oplysninger bedes det Indsluttede tilbagesendt.
Hjørring Amt den 22 Februar 1870
(underskrift)
Til
Frederikshavn Fattigvæsens Udvalg

Februar 2012/Henry Ammitzbøll

Frederikshavns Fattigvæsensudvalg,
den 24. Februar 1870.
(dato utydelig)
I behagelig Skrivelse af 22de d.M. har det høie Amt forlangt nærmer e Oplysninger betræffende den her med tilbageføl gende Sag om Peter Villumsens Forsørgelsessted. –
Efter de herfra indhentede Oplysninger tillader Udvalget
sig tjenstligst at meddele.
ad 1. Den Leilighed som Villumsen og Familie beboede, da han i August
1868 reiste til Kjøbenhavn havde han leiet paa 1 Aar fra 1. Mai 1868,
men frasagde sig efter Overenskomst med Eieren Leiligheden, da Familien
flyttede bor t i October. – Efterat Villumsen var
reist til Kjøbenhavn som anført i August, vedblev Familien
at drive Værtshuusholdet og fortsatte dette indtil deres egen Afreise,
ad 2. De sædvanlige Flyttetider heri Byen ere 1 Mai og 1 November, og Villumsens Leiemaal var som anført indgaaet fra Mai til Mai, –
ad 3. Villumsens Familie flyttede herfra nogle faae Dage efter Hestemarkedet heri Byen den 9 October 1868. –
ad 4. Villumsen var samtidig Værtshuushol der og Bestyrer af et Brænderi
heri i Byen – Efterat hans Erhverv som Bryggeribestyrer
var ophørt ved hans Bortreise i August 1868, vedblev Familien
som anført at drive Værtshuusholdet indtil dens egen Afr eise.
P. U. V.
(underskrift)
Til
Det kongelige Amt
i Hjørring

Februar 2012/Henry Ammitzbøll

de

I Anledning af Magistratens Skrivelse af 18 Novbr. f. A.
skal jeg ved at tilbagesende alle dermed fulgte Bilag og vedlægge 2 Skrivelser
fra Frederikshavns Fattigvæsens Udvalg, indeholdende yderligere Oplysninger i
Sagen om Forsørgelsessted for Arbejdsmand Peter Villumsen, tjenstligst meddele,
at jeg ikke finder Føje til at paalægge Frederikshavn Byraad at erkjende bemeldte
Person forsørgelsesberettiget, og som følge deraf refundere den ham med Familie
af Kjøbenhavns Fattigvæsen ydede Understøttelse.
Efter de forliggende Oplysninger og deriblandt de af Frederikshavns
Fattigvæsens Udvalg senest meddelte, som der mulig maatte være Anledning til at
faa konstaterede og supplerede med yderligere Forhør over Villumsen paa hans
nuværende Opholdssted, maa Amtet være af den Formening, at den
Paagjældende, uagtet han allerede til 1 Mai 1863 lod sin Familie flytte til
Frederikshavn, ikke kan ansees at have opgivet sin Bolig i Sæby eller i alt fald at
have fuldført Opgivelsen af sit Domicil i denne By før til 1. Novbr. samme Aar, da
hans Tjeneste som Bryggeribestyrer sammesteds ophørte og han fulgte bagefter
sin Familie til Frederikshavn, og at han saaledes ikke forinden Novbr.1863 eller i alt
fald efter hvad han har forklaret til Forhør inden Frederiksværk Birks Politiret, ikke
forinden henimod 1. Novbr. 1863 kan antages at have begyndt at erhverve
Forsørgelsesret i sidstnævnte
By.
Da hans Familie – efter at han allerede i August Maaned forud selv var reist til
Kjøbenhavn – derhos? forlod Frederikshavn nogle faa Dage efter Hestemarkedet
dersteds den 9. October 1868, saa vil han selv om han ved sin Familie ansees at
have fortsat sit Ophold i Frederikshavn indtil October Flyttetid samme Aar, jfr. Frd.
24 Januar 1844 § 7, dog ikke der have fuldbragt et femaarigt Ophold, og saaledes,

[fortsat]

efter hvad der i øvrigt under Sagen kan de? confesse de
legate (=anerkendte juridiske) Betingelser for hans
Forsørgelsesret i Frederikshavn ikke være tilstede. –
Hjørring Amt den 26de Marts 1870. –

(2 underskrifter)

Til
Kjøbenhavns Magistrat
Februar 2012/Henry Ammitzbøll

Udskrift
af
Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets
1s te Kriminelkammers
Protocol.
Aar 1870 Mandagen den 16de Mai
blev
Forhøret Nr. 114/1869 til Oplysning
om Arbejdsmand Peter Villum
sens Forsørgelseshjem
ressummeret? –
Dommeren acterede en med
fornøden Henvispaategning for
synet Skrivelse af 9de dennes fra
Kjøbenhavns Magistrat med 1 Bilag.

Den frem
lagte Skrivelse
er saaledes
lydende:

Kjøbenhavns Magistrat.
Kjøbenhavn d. 9de Mai 1870.

Ifølge vedlagte Udskrift er der
den 8 de Mai forrige Aar blevet
op-taget Forhør over Peter Villumsen
til Oplysning om hans vita
ante acta.
Magistraten har senere corresponderet med forskjellige Autoriteter angaaende denne
Persons rette Forsørgelseshjem,
uden at Sagen dog endnu er
ført til noget endeligt Resultat. – Det vil saaledes efter
dens nærværende Standpunkt
fornemmelig være af Vigtighed
at faae nærmere Oplysning
om Grunden til, at han

[fortsat]

i August Maaned 1868 forlod
Frederikshavn og tog hertil Staden,
medens hans Familie forblev
i Frederikshavn indtil faa Dage
efter den 9 de October samme Aar,
da den kom herover til ham,
– navnlig om hans tidligere Bortreise
skete i den bestemte
Hensigt at søge nyt Ophold her i
Staden for sig og Familie, om
han herfra sendte Familien
Penge til dens Underhold, om
naar Leiligheden i Frederiks
havn kunde ansees at være
opgiven for hans og Families
vedkommende, fornemmelig
om han kunde disponere over
den indtil den i Byen vedtagne
Flyttetid, 1ste November 1868, og om
til hvilken Tid han havde betalt
Leie i Frederikshavn. –
Man tillader sig derfor tjenstligst
at anmode Hr. Politidirecteuren
om behagelig at foran
ledige et yderligere Forhør
[fortsat]

optaget over bemeldte Peter
Villumsen, der fortiden boer
paa Vesterbrogade Nr. 81 /blaa ? /,
til Oplysning om de anførte
Punkter, og udbeder man sig
derefter tilstillet Udskrift af
det Passerede samt Bilaget
remitteret.
F. Knudsen / Bruun
Til
Politidirecteuren
i Kjøbenhavn
Hvorhos? til Undersøgelse ved
Kjøbenhavns Kriminal og Politiret, den 11te Mai 1870.
Crone.
Registreret 1ste Kriminelkammer
11/11 Mai.
Drewsen.
Fremlagt i Kjøben
havns Kriminal
og Politirets 1ste
Kriminelkammer
den 16. Mai 1870.
Stabel
Den medfulgte
Udskrift af nævnte
Rets Protokol følger
vedlagt.

[fortsat]

For Retten mødte Arbejdsmand
Peter Villumsen, som paa given Anledning forklarede, at Grunden til
at han i August Maaned 1868 forlod
Frederikshavn og tog der til Staden,
medens hans Familie forblev i Frede
rikshavn indtil faa Dage efter den 9de
October s.A., da den kom herover til
ham, alene var den at søge sig en
Anbringelse og et nyt Ophold for sig
og Familie heri Staden. Indtil
Familien saaledes kom herover
sendte han den Penge til dens Underholdning. Den Leilighed, han beboede
i Frederikshavn, stod til hans Disposition indtil den der i Byen vedtagne Flyttetid, den 1. November
1868, til hvilken den blev opsagt
af Eieren, men han har dog
ikke betalt Leie af den for
længere Tid end den, i hvilken
hans Familie boede der, hvorom
han blev enig med sin Vært,
Kjøbmand Hou, –
Oplæst og ratificeret. Han blev derefter dimitteret,

[fortsat]

og Forhøret igjen sluttet til Be
skrivelse.
Gudenrath

Stabel
Som Vidne
J. A. Riis.

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets
Justitscontoir d. 17de Mai 1870.
(underskr.)
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Kjøbenhavns Magistrat.
Kjøbenhavn, den 31t e Mai 1870.
Ved Skrivelse af 26de Marts d.A. har det ærede Amt
meddeelt, at samme ikke finder Føie til at paalægge
Frederikshavn Byraads Fattigudvalg at erkjende
Arbejdsmand Peter Villumsens Forsørgelsesret, idet det
efter de foreliggende Oplysninger og deriblandt de af
Udvalget senest meddeelte, som der muligen maatte
være Anledning til at faa constaterede og supplerede ved
yderligere Forhør over Villumsen, maa antages, at han
uagtet han allerede til 1ste Mai 1863 lod sin Familie flytte
til Frederikshavn, ikke kan anses at have opgivet sin Bolig
i Sæby eller i alt Fald at have fuldført Opgivelsen af sit
Domicil i denne By før til 1ste November s.A. da hans
Tjeneste som Bryggeribestyrer ophørte, og han fulgte
efter sin Familie til Frederikshavn, og at han saaledes ikke
forinden 1ste November 1863 eller henimod samme Dag
kan antages at have begyndt at erhverve Forsørgelsesret i
sidstnævnte By, hvorhos Amtet tilføier, at da hans
Familie, efterat han allerede i August Maaned 1868 forud
selv var reist til Kjøbenhavn, forlod Frederikshavn nogle
faa Dage efter Hestemarkedet dersteds den 9de October
s.A., vil han selv om han ved

[fortsat]

sin Familie ansees at have fortsat sit Ophold
i Frederikshavn indtil October Flyttetid s.A.,
dog ikke der har fuldbragt et femaarigt Ophold.
Efter Modtagelsen af Amtets ovennævnte
Skrivelse tilskrev man Frederiksværk Birk om
at foranstalte yderligere Forhør optaget over
Villumsen, men erholdt derfra Underretning
om, at han var flyttet hertil Staden, og man henvendte sig derpaa med samme Begjæring til
Politiet heri Staden, hvorefter man den 17de
f.M. har modtaget vedlagte Udskrift af et
Forhør, optaget over ham ved Kriminal og
Politiretten den 16de f.M. Til dette
har han forklaret, at Grunden til at han i
August Maaned 1868 forlod Frederikshavn
og tog hertil Staden, medens hans Familie,
der var ankommen til førstnævnte By den 1ste
Mai 1863, forblev sammesteds indtil faa Dage
efter den 9de October 1868, da den kom over
til ham, alene var den at søge sig en An
bringelse og et nyt Ophold for sig og Familie
heri Staden, og at han indtil Familien
kom hertil, sendte den Penge til dens Un
derhold. – Han har derhos bemærket, at den Lei
lighed, han beboede i Frederikshavn, stod til
hans Disposition indtil den deri Byen vedtagne Flyttetid //den 1ste November 1868// til hvil-

[fortsat]

ken den blev opsagt af Eieren, men han betalte ikke Leie af den for længere Tid end den
i hvilken hans Familie boede der, hvorom han
blev enig med sin Vært. –
Om det nu end kan være tvivlsomt, hvorvidt Manden kan ansees igjennem sin Familie at have begyndt at erhverve Forsørgelsesret i Frederikshavn allerede den 1ste Mai 1863,
saa synes det dog, efter det saaledes Oplyste
at være udenfor al Tvivl, at han har erhvervet
saadan Ret, efterat han den 1ste November s.A.
eller nogle dage forinden selv tog Ophold i
bemeldte By, – Han forblev nemlig der sammen
med Familien indtil August Maaned 1868,
og da han paa den Tid reiste fra Frederikshavn
hertil Staden, skete dette ikke i den bestemte
Hensigt at forblive her, men ikkun for at søge
sig en Anbringelse og et nyt Ophold her for
sig og Familie. Hans eget Ophold her i Staden
var altsaa kun af forbigaaende Natur, havde
han ikke fundet det Atraaede her, vilde han være
vendt tilbage til Frederikshavn, hvor hans
egentlige Domicil vedblev at være og hvortil
han ogsaa sendte Bidrag til Familiens Under
hold. – Vel forlod Familien allerede nogle Dage
efter den 9de October 1868 Frederikshavn, men Leiligheden sammesteds var fæstet til 1ste November
s.A. //den sædvanlige Flyttetid deri Byen//, til
hvilken Tid den var opsagt af Eieren, og

han og Familie maa altsaa betragtes som havende bevaret Domicilet der indtil 1ste Novbr.
1868, uden at den Omstændighed, at Værten
eftergav en Deel af Leien, heri kan ændre?
Noget //ifl? Frdg. 24de Januar 1844 § 7//. Det maa
saaledes i ethvert Fald ansees godtgjort, at han
ved sit og Families Ophold i og Forbliven? i samme
Frederikshavns Commune fra 1ste Novemb. 1863 eller
ult. October s.A. og indtil 1ste November 1868
har vundet Forsørgelsesret dersteds, hvilken
Anskuelse ogsaa stemmer overens med de i
Cancelli Circulaire af 10de April 1830 udtalte Grundsætninger, og man tillader sig derfor tjenstligst
påny at henvende sig til det ærede Amt
med Anmodning om at samme behageligen
vilde paalægge Frederikshavn Byraad efter nærmere Regning at refundere Udgifterne ved
den Villumsen og Familie heri Staden til
deelte Understøttelse. – De tidligere fremsendte, Sagen vedrørende Acter følge hermed
tilbage. –
(Underskrift) / (underskrift)
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