1878-17
Stempel:
FREDERIKSHAVN
KJØBSTAD OG
HORNS
HERRED.

d. 6’ Juni 1878

Da det bliver nødvendigt at foretage en
Afhøring ad en Christian Christensen, som har
boet her i Byen. Skal være født d. 5’ April 1855
i Mygdal og skrevet i Lægdsrullen i Hjørring
og derfor sidste Mandag skal være indkaldt
til at aftjene sin Værnepligt ved Artilleriet
i Kjøbenhavn, udbedes tjenstlig Oplysning
om Paagjældendes Navn, Stilling i Retten
og til hvilken Krigstjeneste(?) han er indkaldt,
for at han kan findes ved Militærstaben.

(Underskrift)
verte
Til
By- og Herredsfogedcontoiret i Hjørring

Transskriberet af Henry Ammitzbøll August 2012

[fortsat]
Benævnte Christian Christensen, Værnepligtig
af 5-492 A 21, er under 30 f.M. mødt ved
2” Artl. Batl. i Kjøbenhavn.
By og Herredsfogedcontoiret Hjørring den 15 Juni 1878
PBV
(Underskrift)
??
Til
Byfogedcontoiret
Frederikshavn
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J Nr 17
/ 1878.

Den i det ærede Udvalgs Skr. af 24’ f.M.
med vedlagte Rapport, omhandlede Christian Christensen
anerkjendes forsørgelsesberettiget her og den ham ydede
Understøttelse vil blive refunderet. Understøttelsen bedes stanset og Familien snarest muligt hjemsendt til Fattiggaarden hersteds.
Bjergby-Mygdal Sogneraad, 4.’ Juli 1878.
P.S.V.
N. Chr. Jensen

Udvalget for Fattigvæseney i Frederikshavn.
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Frederikshavn Fattigvæsensudvalg,
den 8 Juli 1878
I Anledning af Raadets ærede Skrivelse af 4de dennes
betreffende Hjemsendelse af Christian Christensens Familie
erklære, at Sogneraadet formentlig
er **)
skal man tillade sig at | foreslaa, at man herfra afsender
6 Morgen
Familien med det vestpaa Kl. 3½ afgaaende Jernbanetog
enten til Sindal eller Hjørring, hvor Toget ankommer
henholdsvis omtrent Kl 4 og 4½ Eftermiddag, og at
Sogneraadet sørger for en Vogn, som da modtager Familien
og dens Tøi ved Stationen, efter Konens Udsigende kan
og Familien transporteres
Godset | haves paa en Vogn, og Familien kan jo saa kjøre.
Der er 3 smaa Børn, saa Kjørsel er nødvendig.
Paa denne Maade sker Hjemsendelsen billigst, da
man jo ellers maatte sende en Mand med til
at sørge for Familien.
Det bedes opgivet, hvilken Dag Sogneraadet
saa vil være belavet paa at modtage Familien, og ved hvilken Station, enten
Sindal eller Hjørring; Dagen bedes valgt
**) (tekst i margen tv.): uberettiget til at fordre Hjemsendelse,
fordi Familien under Mandens temporære Fraværelse i
militær Tjeneste bliver trængende, cfr. Indenr. Min’s Skr.
3 August 1854 og Bruuns Veiledning i Fattigsager Pag. 147.
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[fortsat]
saaledes at Sogneraadet
et Par Dage efter at Svarsk
Svarskrivelse kan være her
et Par Dage forinden.
Endvidere
Sluttelig skal man endnu bemærke,
at
synes vilde være
om det ikke baade er noget | haardt
og tillige uklogt at tage faa Familien
Hjem.
Manden har arbeidet som Maskinkarl her i Byen og været flittig
og paalidelig, og hans Plads staar
kan han maaske faa igjen efter
Hjemkomsten fra Militær Tjeneste, da
hans Principal sætter Pris paa ham;
Leilighed til Familien har han sørget
for.
Naar Manden kommer hjem, vil Hjælpen
ventelig kunne bortfalde.
Havde Sogneraadet imidlertid først
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[fortsat]
faaet
taget Familien hjem, er det vel tvivlsomt,
om det vilde slippe den igjen, medens der
i modsat Fald vistnok vil blive arbeidet
strengt baade af Mand og Kone for at kunne
blive her, hvor der er Adgang til større
Arbeidsfortjeneste.
Da Konen har 3 smaa Børn er hendes
Tid meget optagen, og Sogneraadet kan
næppe have alle 4 Personer paa Fattiggaarden saa billigt som ved at tilskyde
den ringe Refusion her, skulle der
blive stillet større Krav, kan Hjemsendelse
jo altid senere finde Sted.
Her er man naturligvis helst fri
for Tilsynet med Familien, men og
det er saaledes alene humane Hensyn,
Skrivelse.
der fremkalde nærværende Henstilling til
Raadet om at lade Familien forblive her.
P.U’s V
Til
Bjergby-Mygdal
Sogneraad.
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[fortsat]
Fhavns Fattigvæsen den 15 Juli 1878.
I Gjensvar paa behagel. Skrivelse af 11 ds. skal man tillade
sig tjenstlig at meddele, at da Chr. Christensens Hustru begjærer
at understøttes her i Byen under Mandens Fraværelse i militær
Tjeneste, og da hun gjør Indsigelse mod at hjemsendes, naar
hun ikke er nødt til at finde sig i Hjemsendelse, anser man
sig uberettiget til imod hendes Protest at iværksætte saadan.
For Øjeblikket fremtræder Hjælpen som temporær; skulde den
senere gaa over til at blive stadig, er det jo en Selvfølge, at Familien kan forlanges hjem.
Her kjender man jo ikke noget til Chr. Christensens tidligere
Liv; under sit Arbeide som Maskinkarl ved Hurtigpressen
hos Redaktør, Byraadsmedlem Vogelius hersteds har han
efter dennes Udsagn været flink.
P. U. V.
Friis
kst. Borgm.
Til
Bjergby-Mygdal Sogneraad.
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Det ærede Udvalg har i Skr. af 8de Dennes
meddelt, at vi i Henhold til Indenr. Min. Skr. af 3die
Aug. 1854 ere uberettiget til at fordre Christian Christensens Familie hjemsendt, og at det baade vilde være
haardt og tillige uklogt at faa Familien hjem.
Vi ere enige med det ærede Udvalg i, at vi i
Følge den nævnte Skr. er uberettigede til at ”fordre” en
Familie hjemsendt, hvis Forsørger er indkaldt til Militærtjeneste, ligesom vi ogsaa vilde finde det uretfærdigt og
uforsvarligt, om Lovgivningen tillod en saadan Hjemsendelse, fordi en Familie af den Grund bliver trængende en
kort Tid. Men vi tror, at Hovedvægten i den
nævnte Ministerskr. ikke ligger paa dette, at Forsørgeren er indkaldt til Militærtjeneste. (Se Ordlyden i bemeldte Skr. og navnlig Begrundelsen), men derimod paa
dette, om den derved opstaaede Trang kan anses som
temporær eller ikke. I nærværende Tilfælde vil
det netop ikke hverken være haardt eller ubilligt at
forlange Familien hjemsendt, thi vi kjende den meget godt
og har kjendt Forsørgeren fra Barn af. Vi have længe
vidst, at det ikke ville vare længe, inden han faldt Fattigvæsenet til Byrde, og vi ere fremdeles temmelig sikre paa,
at han vil vedblive dermed, ogsaa naar Militærtjenesten
er overstaaet. Vi pleje ikke ved Indlæggelse af
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[fortsat]
Lemmer paa Fattiggaarden at tage Hensyn til hvad der
er billigst, men vi følge den Regel, at dem vi i
det Hele anse for værdige Trængende enten i eller
udenfor Kommunen, dem forlange eller tvinge vi ikke
derind, en Regel, vi ikke tro at have fraveget i noget
eneste Tilfælde, i modsat Fald forlange vi dem altid
indlagt paa Fattiggaarden, selv om ogsaa Hjælpen, der
forlanges, er temmelig lille.
Det er ledet af den samme Betragtning,
at vi i nærværende Tilfælde have forlangt Hjemsendelse. Den omhandlede Min. Skr. tillade ikke
Forsørgelseskommunen i alle Tilfælde at ”fordre” Hjemsendelse, men vi tro paa den anden Side heller ikke
at den forbyder Hjemsendelsen, naar der som her efter vor Formening er Grunde, der taler derfor.
Forsaavidt det ærede Udvalg maatte være enig
med os heri, tillader vi os atter at anmode om
(ikke at fordre) Familiens Hjemsendelse, idet vi
nemlig er forvissede om, at Understøttelsen ikke vil
blive temporær, og at Fattiggaarden netop særlig
bør komme til Anvendelse i saadanne Tilfælde.
Bjergby Mygdal Sogneraad, 11te Juli 1878.
P. S. V.
N. Chr. Jensen
Udvalget for Fattigvæsenet i Frederikshavn.
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