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Til
Vejle Byraad!
Vi undertegnede næringsdrivende Haandværkere i
Vejle tillade os herved at fremkomme med ærbødig Henstilling
til det ærede Raad om at forandre et Forhold, der siden dets
Stiftelse har været generende og virket trykkende for os under Udførelsen af det Arbejde, der betinger vor Existents.
For circa 7 Aar siden blev det af det ærede Raad besluttet
at ansætte en Bygningsinspecteur, og valgt hertil blev en
Mand, der i en lang Aarrække har dreven og fremdeles
driver en stor Forretning som Tømmermester heri Byen, ligesom han selvfølgelig ogsaa tager i Entreprise
Udførelsen af Murerarbejde og øvrige Arbejder, specielt
ved nye Bygningers Opførelse. Efter den af Justitsministeriet stadfæstede Vedtægt for Bygningsinspecteuren i Vejle vil det sees, at der gives ham en meget stor,
saavel conrollerende, som afgjørende Myndighed med
Hensyn til Bedømmelsen af ethvertsomhelst Bygningsforetagendes Lovlighed. Paa Grund heraf og da
ærede Medborgerere, som have Brug for Assistance, efterhaanden ere blevne bekjendte med den Myndighed, som Bygningsinspecteuren er indehaver af, er det
klart, at Mange, som ønske et Bygningsforetagende,
til hvis Fremme Approbation først skal gives, og
som under andre Forhold absolut vilde henvende sig til
en af os, have anset det for diplomatisk rigtigt at engagere
Bygningsinspecteuren tillige som Bygmester; de tænke vel som saa, at den, som skal give Kjendelse i sin egen

Sag, vil lade Billighed og øvrige Omstændigheder virke
formildende paa Lovens Forskrifter. Det er ligeledes i høj
Grad generende for os, at en Collega skal controllere og have
Indseende med Udførelsen af vort Arbejde, og ligesom
ingen gyldig kan være Dommer i sin egen Sag, saaledes
forekommer det os, at Bygningsinspecteuren maa være
en Mand, som ikke har egen Interesse i de Sager, der
forelægges ham til Afgjørelse. Vi vide heller ikke, at der i
nogen anden By findes en Haandværker, specielt Mur- eller Tømmermester, som tillige er Bygningsinspecteur.
Paa Grund af foranstaaende tillade vi os derfor ret
indtrængende den Henstilling til det ærede Byraad, at der,
i Stedet for den nuværende, ansættes en Bygningsinspecteur, som ikke er Haandværker
Vejle, den 19. Maj 1884.
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