1877-18

SVENDBORG BYRAAD ’s Udvalg for Fattigvæsenet
Svendborg den 9 Marts 1877.

Efterat Bagersvend Alfred Theodor Berg, født
i Fredrikshavn den 4 Juli 1854 har været under Kur
og Pleie for herværende Fattigvæsens Regning fra
den 22 Februar til 4 Marts d.A. og denne ifølge de
paa hoslagte Forklaring givne Oplysninger maa
ansees som forsørgelsesberettiget i Fredrikshavn
forespørger vi hos det ærede Udvalg om hvorvidt
Frederikshavns Forsørgelsespligt i dette Tilfældeanerkjendes og tillader os for det betreffende Tilfælde
at oversende Regningen over de Foranledigede
Omkostninger stor 11 Kr.
(Underskrift)
(Underskrift)

Til
Fattigudvalget i
Frederikshavn.

Foreløbig Forklaring
afgivet af
Alfred Theodo r Berg
som har begjært og er tilstaaet Fattighjælp af Svendborg Fattigvæsen.
Spørgsm aal til Oplysning om:

Den afgivne Forklaring:

1. Paagjældenes fulde Navn?

ad 1. Alfred Theodor Berg

2. -------- Alder, samt naar og hvor
den 4 Juli
født og confirmeret?
Frederikshavn og

ad 2. 22½ Aar gammel, født
1854 i
confirmeret

Mikkelsdag
3. -------- Livsstilling. (Næringsvej?
Profession)?
4. -------- Forældre, der es Navne
og Hjemsted?

1870 i Skagen.
ad 3. Bagersvend

ad 4. Skomager Jens Michael
Berg i Skagen. Moderen
er død.
ad 5. Nei.

5. -------- Om Paagjældende er gift
og har Familie og i bekræftende
Fald hvor?
6. Hvorlænge Paagjældende har
ad 6. Ankommen fra Faaborg
opholdt sig her i Staden og hvorfra
den 29’ Januar d.A. og har arbeidet
ankommen. Om Paagjældende
daglig? hos
Bagerm. Meyer og
under dette Ophold her har staaet i
Godtfredsen heri Byen fra den Tid
Arbeide som Haandværker, eller
til han blev indlagt paa herværende
staaet i Tjenesteforhold eller har
Sygehuus.
indlogeret sig? og i alle Tilfælde
hos hvem.

7. Hvori den begjærte Unders tøttelse
bes taa r, og hvad der ha r gi vet den
Reuma tisme.
nærmes te Anledning til den ops taaede Trang? Om Paa gjæl dende
ved Ankoms ten hertil va r s yg eller
om Sygdommen senere er indtraadt
og hvori denne bes taa r?

ad 7.Cour og Pleie under hans
Sygdom som bes taa r i

8. Om Paagjæl dende forinden Ankoms ten hertil ha r forlangt eller
oppebaa ret Fa ttigunders tøttelse,
og i saa Fald hvor?

ad 8. Nei .

9. Om Paagjæl dende sel v er is tand til
a t betale de med hans (hendes) Kuur
og Pleie eller anden tilstaaet Unders tøttelse forbundne Omkos tninger

ad 9. Nei .

10. Angaaende Paagjældendes fore gaaende Opholdss teder forel ægges
følgende Spørgsmaal:
a) De i Kongeri get fødte Indi vider
betræffende:
Ha r Paagjæl dende efter det fyl dte
18de Aa r udenfor Fødestedet ha vt
s tadigt Ophold i 5 Aa r eller derover
paa noget Sted eller i noget Sogn i
Kongeriget, eller i 15 Aa r i Hertugdømmerne, og i saa Fald hvor og i
hvil ken Tidsperiode?

ad 10

b) De i Hertugdømmerne Sles vig og
Holsteen fødte Indi vider betræffende:
Ha r Paagjæl dende efter det fyl dte
18de Aa r udenfor Fødestedet ha vt
s tadigt Ophold i Kongerigets Provi ndser
eller i Hertugdømmerne i 15 Aa r eller
derover, og da hvor og i hvilken
Tidsperiode?

a) Nei .

b)

c) Betræffende Udlændinge:
1) Har Paagjældende efter sin Ankomst
her til Landet havt fast Ophold i Kongerigets Provindser i 5 Aar eller derover,
eller i Hertigdømmerne i 15 Aar eller
derover, og da hvor og i hvilken Tidsperiode?
2) Hvor har Paagjældende i de sidstforløbne
5 Aar opholdt sig længst og hvorlænge?

c)

11. Af hvilke Beviisligheder er Paagjældende i ad 11. Vandrebog udstedt d. 18’
Besiddelse til Oplysning i foranførte
November 1873 i Nibe.
Henseende?
12. Efter hvis Foranstaltning optaget i Fattigan- ad 12. Districtslæge Davids
stalten og de i saa Henseende udfærdigede Ordre.
Ordrer og Attester?

Svendborg Politikammer, den 25 Februar 1877
(Underskrift)

Henry Ammitzbøl, juli 2012

