Tema/Fugle omkring Fyret
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Én mand  mange hverv
Salmonsens Konversationsleksikon (1925)
fortæller, at byfogeden i købstæderne først og
fremmest var dommer – både i byretten,
skifteretten, fogedretten og auktionsretten.
Det var nærmest i sin egenskab af
byretsdommer, at han blev kaldt byfoged,
mens han i de øvrige sammenhænge blev
kaldt skifteforvalter, foged og
auktionsforvalter. Men han var tillige
byskriver, således at det var ham, der stod
for retsskriverforretningerne ved de nævnte
retter, herunder tinglæsningsvæsenet og
notarialvæsenet. Altså nogenlunde som
dagens byretsdommer.

Den kongelige udnævelse1911 til byfoged
og byskriver i Thisted samt herredsfoged
og skriver i HillerslevHundborg
Herreder.

Derudover var byfogeden også altid
underøvrighed, og i den egenskab blev han
som regel kaldt politimester. Det var altså
ham, der førte det almindelige tilsyn med
lovenes opretholdelse, foretog efterforskning
og rejste tiltale i politisager, mens det i større
sager var amtmanden, der rejste tiltalen. Som
politimester ledede byfogeden endvidere
arresthuset samt ordens og
sikkerhedspolitiet, ligesom han var formand i
bygningskommissionen, brandkommissionen,
karantænekommissionen og som regel også i
sundhedskommissionen, hvor han tillige stod
for de daglige forretninger. Endvidere
udfærdigede han beviser for
navneforandringer og opkrævede
forlystelsesskat.
For det tredje var byfogeden som
underøvrighed også den, der forestod de
kommunale forretninger (senere kæmner, i
dag kommunaldirektør), men han var tillige
formand for byrådet, i hvilken egenskab han
så blev kaldt borgmester.
Senere blev disse embeder adskilt. I 1917 fik
Thisted sin første folkevalgte borgmester.

Kong Chr. X og
Dronning
Alexandrine er på
deres første togt i
Limfjorden med
kongeskibet
”Dannebrog”. På
kajen bliver de
modtaget af byfoged
og borgmester A.
ConradtEberlin. Det
er i øvrigt Erik og
Lizzie Eberlin, der
skimtes på
kajkanten bag deres
far. 1913.

