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Kjøbenhavns Magistrat. 

Kjøbenhavn, den 7de Novbr. 187 2  

 
 
  

 

 Ved at remittere hoslagte Vandrebog for 

Skomagersvend Niels Johansen, undlader Magi - 

straten ikke tjenstligst at meddele, at man er- 

kjender ham hjemmehørende her i  Staden. – 

 Hvad angaar Spørgsmaalet om at udbetale 

ham et Beløb af indtil  15 Rdl. for derved at flytte 

hertil  Staden, hvor han mener at kunne ernære 

sig og Familie, Noget han formener ikke længere 

at være i Stand til , hvis han forbliver hvor 

han nu er, skal Magistraten ikke undlade 

tjenstligst at meddele, at man er villig til  at  

modtage ha m og Familie, naar de hertil  hjem- 

sendes, og at refundere anordningmæssige Om- 

kostninger ved Hjemsendelsen. – 

Vandrebogen udleveret 

Frhavn d. 18/4 73 (Underskrift) 
 
    /  
 Til 
 
 
 Byraadets Fattigudvalg    
  Frederikshavn. 

 

 

 



 

 

  Kjøbenhavns Magistrat. 
 Kjøbenhavn, den 22de Novbr. 187 2  
 
 
 
 Efterat Magistraten i Skrivelse af 7de 
  d.M., paa Spørgsmaalet om at 

ti lstaa en Understøttelse af 15 Rdl til  Skomagersvend 
Niels Johansen for derved at flytte hertil  Staden. 
havde erklæret sig villig til  at modtage ham med  
Familie her og at refundere anordningsmæssige 

Hjemsendelsesomkostninger, har det ærede Udvalg 
under 11

te 
d.M. meddelt, at Samme for tiden 

ikke finder Anledning til  at paabyrde Kommunen  
nogen Udgift i  saa Henseende, da det bliver Kjø- 

benhavns Kommunes Sag at forsørge Familien. 
 Magistraten skal i  den Anledning ikke 
undlade tjenstligst at bemærke, at da Paagjældende 

jo har henvendt sig til  det ærede Udvalg qva Fat- 
tigvæsen med Begjæring om Hjælp, bliver det 
saaledes Opholdskommunens Sag at afgjøre, om 
Hjælp skal ydes og i  saa Fald hvad der er Hensigts - 

mæssigt at yde, samt i hvilket Omfang. –  Saafremt 
Opholdskommunen mener, at det, efter hvad der  
foreligger, er rettest at hjælpe Familien herover?,  
vil  Forsørgelseskommunen efter Omstændighederne intet  

 erimod have at erindre, men det er ikke Ma- 

 

 

 



 

[fortsat] 

 

 
 

gistraten ret klart, at det vil  være rigtigst 
at dette sker, især ikke paa denne Aarstid, og man  

har derfor hverken Føje eller Grund til  direkte at 
fremskynde en saadan Hjemreise, l igesom man 
endnu mindre tør paatage sig det Ansvar at 

forlange Familien hjemsendt. –  Men hvis Opholds- 
kommunen understøtter Familien fordi det anser  
sig nødvendigt, og Understøttelsen skulde overstige 
hvad en Familie under samme Forhold vilde 

kunne erholde her, forbeholder Magistraten sig na- 
turligvis sin lovlige Ret ti l  at forlange Familien 
hjemsendt, i  hvilket Fald da Halvdelen af Omkost- 
ningerne herved vil le komme ti l  at paahvile 

det ærede Udvalg, ligesom dette ogsaa vil  blive 
Tilfældet saafremt dets Hjælp til  Hjemsendelse paa 
en eller anden Maade maatte paakaldes. – 

 
  (Underskrift) 
  / (Underskrift) 
 
  
 

 Til 
 
 Frederikshavns Byraads Fattigudvalg.  

   

Henry Ammitzbøll april 2012

 


