
 

 

                                           Øen Hirtsholm ! 

 

          Denne Protocol Autoriseres hermed til Forhandlingsprotocol for  

           Sogneforstanderskabet paa Øen Hirtsholm. 

           

 

                       Hirtsholm d. 26 d Januar 1844. 

 

                                                           D.Schaumborg 

                                                                                  Sognepræst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                Aar 1844 den 26de Januar sammentraadte de 

ved den foregaaende Valghandling af 30 Dcbr. f.A. hvilken 

Valghandling under 8de dennes er sanstioneret af Amtet, udnævn— 

te Sogneforstandere for Hirtsholms Sogneraadistrict Hr. Kjøbmand 

Kahlen, Lods Ole Jørgensen Bak og Niels Svendsen 

( Lods Jens Olsen, som ogsaa er udvalgt, er fortiden fraværende) paa 

Kjøbmand Kalens Bopæl for i Forening med ligeledes tilstædevæ— 

rende Sognepræst til Øen Her Pastor Schaumborg, at foretage 

Valg af en Formand samt derefter at afhandle adskilligt Kom— 

 munen vedkommende, og blev da Her Kjøbmand Kahlen ud— 

valgt til denne Function. 

            Sognepræsten foredrog derpaa, at der til Ole Boijesens Kones  

Forsørgelse udfordres aarlig i det mondste 30 Rdlr. men da man var  

enig i at det vilde være aldeles urigtigt at paaligne Fattigbidrag 

paa Beboerne, hvilket disse ei vel kunne bære, blev det bestemt 

at forsøge paa at indsamle frivillige Gaver i nævnte Henseende, 

saavelsom ogsaa, at der for Eftertiden skal henlægges ved mulig 

indtræffende Strandinger en Bjergeløn til slige uforudseenlige Ud- 

bivter, da her paa Øen tilforn aldrig har været etableret noget  

egentligt Fattigvæsen. Derefter skredes til at afhandle Sager vedkommen- 

de Skolevæsenet, og blev da allerførst Formanden Her Kahlen ud- 

nævnt til Skolepatron, hvorpaa denne forlangte Repartition over 

Beboernes Bidrag til Skolevæsenet foretaget, og blev der ialt paa- 

lignet 87 Rdlr 57skl. den forfattede Ligning blev taget til Protocollens 

Vedfølge.No1 Sognefogstanderne billigede, at der af Kirkens Kasse anskaffes 

til Skolens Gang 2 Stk Gøtshekes Læsebøger og 1 Regnebog.Fra Bestyrel— 

sen for Præstegaardens Opførelse fremlagdes en Skrivelse No2 om at foran— 

stalte sammenbragt de fornøden Steen til Stengjærdes Opførelse om 

Præstegaardens Have. Man antog at de fornødne Steen vare tilstede. 

 

En Skrivelse af 22de Jan. 1844 fra Amtmanden over Hjørring Amt, led— 

saget med en Skrivelse fra Generaltoldkammeret af 13de s.M. No3 om at nog— 

le Beboere her i Provindsen, hos hvilke vare blevne forefunden ulov— 

lige Brændevinsredskaber, var blevne ansete med Straf, oplæstes. 

Da intet videre var at forhandle, blev Mødet hævet og Protocollen under— 

skrevet. 

                              

                    D  Schaumborg      Kahlen  Ole Jørgensen  Niels Svendsen.        

 

  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



 

    Aar 1844 den 22de Juni var Sogneforstanderskabet for 

       Hirtsholm forsamlet i Skolen for at raadslaa om Øens 

       Tarv, Formanden anmeldte at han som Forstanderskabet bekjendt havde 

       under 24 Marts indgivet en underdanigst Forespørgsel til det Kongelige 

       Generaltoldkammer og Kommercacollegium om, hvor vidt det er 

       tilladt danske Baade at forhandle ferske Fisk i Sverrig og hvad Ud— 

       givterne vilde andrage m.m. samme Gjenstand betræffende, hvor— 

       af en Gjenpart vedlægges Protocollen No4. Det bemærkes endvidere 2 

       at Forstanderskabet under 24 Marts har anbefalet en Ansøgning 

       af 19 f. M. fra 16 af de paa Øen boende Sølimiter til det Kgl. Ad— 

       miralitet og Commesariats Collegium om Erstatning for Deres 

       Udgivter i Anledning af at de med Søsersionen i Frederikshavn 

       den 19 Februar formedelst Vinterens Strenghed blev tvungen 

       til et Ophold dersteds af 3 Dage No5. Endvidere bringes 3 i Erindring 

       at Sogneforstanderskabets Medlemmer Sognepræsten, Ole Jørgen— 

       sen, Jens Olesen og Nils Svendsen have anbefalet af Hr. Kah— 

       len den 30 November f.A. til det Kgl. danske Canselli indgiver 

       Ansøgning om Handelsbetingelse paa Hirtsholmene, der senere 

       var kommen til Forstanderskabets Erklæring.. Efter at Skole— 

       patronen under 30 f. M. havde for Sogneforstanderskabet aflagt 

       Skoleregnskabet for 1843, hvormed Forstanderskabet intet fandt 

       at bemærke,blev det fremlagt i 14 Dage til almindeligt 

       Efteryn. Sognepræsten, som efter denne Tids Forløb modtog 

       det, anmeldte nu at have indsendt det til Amtsraadet. 

       Sognepræsten foreslog Forstanderskabet at henvende sig til 

       Amtsraadet om en Understøttelse af Amtsfattigkassen for 

       1844 til dermed at forsørge den arresterede Ole Bøyesens 5 

       Børn eftersom det frivillige Sammenskud af hans Beboere 

       kun udgjør 21 Rdlr. hvilke tilligemed de overskydende 3Rdl 4skl. 

       af de 25 Rdlr., som Amtsraadet forrige Aar skjænkede Øen, var 

        utilstrækkeligt for dette Aar. Man modtog dette eenstem— 

        mig, Skrivelsen blev forfattet No6, og man anmodede Amts— 

        raadet om en Understøttelse paa 20 Rdlr for 1844. 

            Det bemærkedes sluttelig, at Ole Jørgensen var fraværende. Mø- 

       det hævedes derpaa. 

       D. Schaumburg  Kahlen    Jens Olesen      Niels Svendsen. 

Aar 1844 den 27 August var Sogneforstanderskabet paa Hirtsholmen 

       forsamlet for at raadslaae om Øens Tarv. Sognepræsten anmeldte, at 

       han siden sidste Møde havde til Amtmanden indgivet et Andragende 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

om at Jørgen Olsens afsindige Søn maatte tages i Kuur 

       for offentlig Regning eller at Amtsfattigkassen maatte  

       bidrage til hans Underholdning. Herpaa havde Amtmanden 

       svaret, at det ifølge Fr.19 Nvbr.1828 var Forældrenes eller Fat— 

       tigvæsenets Pligt at sørge for de afsindige, hvorimod det vilde være 

       at tage under Overveielse, om Amtsfattigkassen hertil kunde 

       bidrage,hvilket dog vilde være vanskeligt, da der som Svar 

       paa det i forrige Møde omtalte Andragende angaaende Ole 

       Bøyesens Børns Forsøgelse var tilstaaet Beboerne  16 Rdl. for 

       1844, dog med den Betydning, at man ei kunde vente 

        saaledes fremtidig aarlig Understøttelse, men maatte hjælpe 

        sig selv. Anvisning blev fremlagt og underskrevet. Sognepræ— 

        sten fremlagde det Kgl danske Canx. Skr.af 11 Juni 1844 No7, at 

        der fremtidigen skal indsendes Copi af Skoleregnskab 

        til Præsten, men uden Bilag, det egentlige Regnskab ind— 

        sendes til Amtsraadet. Envidere fremlagdes 3 forskjel— 

        lige Bekjendtgjørelser, No8,9,10, om anholdte Brændeviinstøier samt 

        det for Aaret 1843 fremlagte i Regnkab for Amtsfattigkas— 

       sen og Amtsrepartitionnsfonden for f.A.No11, samt Amtsraads— 

       forhandlingerne den 13 og 14 August 1844. Endvidere gjorde Sog- 

       præsten Forstanderskabet bekjendt med, at der ifølge Can- 

       calliets Bestemmelse skal tilstaaes Skolelærer Justesens 

       Enke Pension af Skolelærerhjælpekassen nemlig aarlig 

       15 Rbdlr., samt engang for alle 5 Rdl. for at dække Be— 

        gravelesomkostninger, foruden fri Bolig i den gamle 

        Skole. Da intet videre var at videre var at forhandle, blev Mødet hævet 

                  D.Schumburg  Kahler        Jens Olesen 

                    Ole Jørgensen            Niels Svendsen. 

          Aar 1844 den 8de December var Sogneforstanderskabet 

          Hirtsholm forsamlet for at raadslaa om Øens Tarv. 

          Sognepræsten foreslog Forstandeskabet at indgaa til Hans Majestæt 

          Kongen med  et Andragende om en Understøttelse af Rug til 

          at uddele i Vinterens Løb til de trængende Familier, da  

          baade Lodseriet og Fiskeriet i Aar har været aldeles ringe  

          hvilket Forstanderskabet aldeles billigede, og blev et An— 

          dragende i denne Anledning forfattet og indsendt til 

          Amtmandens Anbefaling No12. Sognepræsten gjorde op— 

 

    

 

 

 

        

 

        

 

 

 

 

          

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  mærksom paa, at han paa Forespørgsel hos Amts— 

        skoledirectionen havde modtaget Svar, at det maa 

        ansees for Beboernes Pligt at opbære  fra Stranden til 

        Præstegaarden fornøden Fourage(Foder) til en Ko. Forman— 

        den forelæste en Skrivelse No14 fra Branddirectaur Fries 

        af 18 Novbr 1844, hvori omtales, at naar Brandfogder— 

        ne skulle afgaa, da skal Indberetning derom skee inden 

        Nytaar, Dødsfald ei beregnet, og anmodes Sognefor— 

        standerskaberne om at gjøre Indstilling til nye Brand— 

        fogedes Ansættelse, endvidere at det Cgl.Danske Cancalli 

        under 22 October1844 har resalveret, at det for efterti— 

        den skal være forment at have en Træstang igjennem 

        Skorstenen til at hænge Gryder etc. paa, og at Mulct 

        vil blive idømt dem der overtræder dette, hvorimod 

        det naturligvis ei kan være formeent at have 

        Jernstang. Formanden forelagde en Anmeldelse No15 fra 

        Generaltoldkammeret om hos hvilke Mænd Brænde— 

        vinstøiet var confiskerede.      Mødet hævet. 

                                    D.Schaumburg  Niels Svendsen 

                Kahlen   Ole Jørgensen     Jens Olsen 

      Aar 1845 den 16de Februar var Sogneforstandeskabet for Øen 

      forsamlet for at raaslaa om hvorledes en kongelig 

      Gave af 50 Tdr.Rug, som af Hs.M.Kongen var skjænket de 

      trængende Familier skulde fordeles. Det blev bestemt, at det 

      skulde uddeles, Brød til de meget trængende Familier saa— 

      ledes, at der, da nu Vinteren er skredet saa langt frem 

      skulde uddeles noget, Resten bevares til næste Aar. Paa 

      denne Maade skulde der ugentlig uddeles indtil videre 

       til Jørgen Olsen, 2 Brød, Jacob Jensen 3 Brød, Lods Ole Olsen 

       2 Brød, Jacob Olsens Enke 3 Brød, Degnens Enke 1 Brød, Niels 

       Chr.Madsen 2 Brød, Søren Olsen 3 Brød, Lars Bøyesen 

        2 Brød, Svend N. Olsen 2 Brød, Ole Olsen jun-2 Brød. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De øvrige formeente man 

       ei trængte saa haardt, hvorimod man forbeholdt sig, om 

       Omstændighederne vare dertil, at forandre ovenstaaende 

       Bestemmelse efter bedste Skjøn.  Det bemærkes, at den 

       egentlige Formand Her Kahlen var fraværende, i hans 

       Sted ledede Sognepræsten Forhandlingerne. Mødet hævet 

 

                 D.Schaumburg  Ole Jørgensen  Jens Olsen  Niels Svendsen. 

 

      Aar 1845 den 29 April var Sogneforstanderskabet for Øen forsamlet 

      hvor da Formanden fremlagde, som Svar paa ets. Instilling 

      af 24 Marts d. A./:Bilag No 2:/ Amtets Resolution af 14 April næst 

       ????????? end er med Regulering af de offentlige Transporter 

       der Færseler fra Øen til Fastlandet og naar er med i Forbindel- 

        se staaende  med en Resolution er saalydende. /: No3:/ 

        Amtet har under 14de dennes tilskrevet mig saaledes, 

        I Ord at andrage, hvorledes det nu paa Grund af for til- 

        lige eneste ??????+ Forandring m.v. faller vanskeligen 

         paa Hirtsholmen at omfatte de Baade som i offentlige Anlig— 

         gende udfordres til Communucation ved Fastlandet, og som 

         paa Øen afgives under Navn af Færsler har Sogneforstander— 

         skabet paa bemeldte Øe i Skrivelse af 23de f.M. næst af be— 

         nævnte, at de forsvarlige Præster maa i saa Henseende ere paa 

         bedste Maade ordinere, i den Hensigt at tilvender sig 

         om Tingenes Tilstand, hvor ved om den ere i Sinde at fornød- 

          ne Baade til Færslerne kunne haves og pa den anden Side 

          Byrder ved sammes Udredelse fordres som ligeligt 

          som  naadigt indstillet til Amtets aggretation følgende 

          Punkter: 

          1/ at Forstanderskabet maatte bringe deres til for indevæ- 

           rende Aar saa snart muligt og siden i hver December Maa- 

           ned til Brug i det nest følgende Aar, at udtage 3 af de nyeste 

           og mest passende Baade til Færselsbaad, hvilke 3 Færselsbaade 

           som godtgjørelse for Rejser og Slidtage i Maaneders tilfælde 

           fortrindlig skulde være  imod en fuld Mands Lod. 

           2/ at det gjøres enhver Ejer af mindre Baade paa Øen til Pligt 

            naar det findes passende at en mindre Baad ersat med 2 Mand 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ligesaa godt og mere hensigtsmessig kan forrette mere end 

           en af de 3 store Baade, at afgive sin Baad til Færsel paa Øen 

           Tilsigelse af Sognefogden efter vigtig Omgang uden Godt— 

           giørelse. 

           3/ At 2de ansatte Mænd for indværende Aar sasnart mine 

            liste og sider hver December Maaned for det følgende Aar 

            udvælges af Sogneforstanderskabet til hver Gang en Baad er 

            antaget for Færslen at eftersee om dem af Færselsfolkene er 

            giort forsvarligen vere, er vel fortøiet og ikke paa Turen 

             er tilføiet nogen Overlast, for hvilken Uleilighed de maatte 

             være befriet for personlig Færsel den Tid de fungere, hvor med 

             Færselsfolkene in solido maatte erstatte forsætlig Brud paa 

             Baaden og betale dens Rengjørelse med hvad videre 

             der maatte spenderes  af deres Forsømmelighed, og 

             4/ at Færselsbaadene naar de giøre offentlige Ture, ikke 

             uden Sognefogdens eller ved en Vedkommendes utrykkelige 

             Tilladelse medtage andre Passagerer eller andet Gods, 

              hverken Tur eller Retur end det som de ere beregnet 

              at føre. 

           I anledning heraf skulde Man, efter at have over denne  

         Sag modtaget Hr. Herredsfogeds behagelige Betænkning og til 

        videre Bekendegivelse for Sogneforstanderskabet tjenstlig meddele 

        at der efter Omstændighederne ikke haver os noget imod at 

        der indtil videre i den omhandlede Henseende forholdes 

        paa den af Sogneforstanderskabet foreslaaede Maade, dog 

        af om en med Her Herredsfoged er enig i at Forstanderskabet 

        ved det ertage Valg af de 3 Færselsbaade bør paasee, at 

         der iagttages rigtig Omgang saaledes at navnligen 

         ikke de Baade som have været benyttede i de foregaaende 

         Aar eller udtages med Eiernes  Villie, forlange andre 

        brugbare Baade haves paa Øen. 

             Horns Herreds Contor Frederikshavn d. 15 April 1845 

                                                                   Kuhnell. 

 

              Til Sogneforstanderskabet for Hirtsholmen 

         og i hvilken Anledning nu af Sogneforstandeskabet 

     a/  Til at forrette Færslerne for indeværende Aar 1845 blev udtaget: 

        1/Magnus Bæks store Baad 2/FrederikWilhelm Larsen 

         ditto og 3/ Lods Berthel Christensen do den ene har forrettet alle Færs— 

         lerne siden Nytaar. 

     

        

    

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tid at have alt Tilsyn med Færselsbaaderne som i Forstand 

    Resalutions 3 Post er omhandlet blev valgt Magnus Pe- 

    dersen Bek og Berthel Cristensen 

    Blev vedtaget at Sogneforstanderskabet ville fastsætte og meddelte 

    Sognefogden en Indstruq hvorefter han kunde udføre alt Nød- 

    vendige i Overensstemmelse med Amtsresslutionen og lige— 

    ledes forsætte og meddele de 2de Opsynsmænd om Færsels— 

    baadene en Indstruq til deres Efteretning af hvilke Inds— 

    struqer hertil Protocollen skal blive Omtalt genposter 

    ved næste Samling. 

Videre bemærkes her til Protocollen: 

2/At Sogneforstanderskabet havde under 7 April meddelt sin Erklæring 

   over bemeldte Skrivelse af 17d.s.a.reserveret sig til Amtsraadets 

   Forhandlingsprotocol om og hvorvidt alle eller nogle af de i fr 26 

   Juni 1844 i 4  nævnte Amtsreiser burde afløses, hvilken blev og Er— 

   klæring lyder saaledes /: No 4/1845;/ 

3/At Forstanderskabet i Anledning af Amtets Skrivelse af 27 Marts sidste: 

   om Valg paa 2de Amtsraadsmedlemmer og at man 

   kunde medsende sit Votum skrivtlig, havde givet sin Stemme  

   til ???????? Amtsforvalter Brink Seidelin og Sognepræst Neer- 

   gaard i Ugilt Sogn  som Medlemmer og Propretair Sørensen til 

   Mariendal som Suplant. Amtsskrivelse er følgende /:No5/1845:/ 

4/At Forstanderskabet i Anledning af en fra Amtet fremsendt Indby— 

   delse til Oprettelsen af et Landøkonomisk Selskab i Hjørring Amt 

   under 7 April, havde svaret, at man paa dette  lille Land ikke har 

   fundet nogen Deltagere i det oprettede Selskab. 

Forhandlingerne for i dag sluttet 

                                 D.Schaumburg  Kahlen   Jens Olsen Ole Jørgensen 

                                                                  Niels Svendsen 

 

     Aar 1845 den 3de Juni var Sogneforstandekabet forsamle, hvor 

     da blev fremlagt det for 1844 forfattet Skoleregnskab med 

     sine Bilage der blev gennemgaaet og underskrevet samt hen— 

     lagt til Eftersyn ved befalet 14 Dage hvorefter det vil 

     blive indsendt til Amtet. En Gienpart af Regnskabet 

     findes tilført Skoleprotocollen. Videre bemærkes, at 

     Regnskaber forfattet og indgivet over den hidtil anvendte Deel 

     nemlig 17 Tønder Rug af de 50 Tønder som Hans Majistet Kongen 

     allernaadigst i sin Tid har skjænket den Trængende Deel af Befolk— 

     ningen paa Øen. Efter tagen Bestemmelse bevares Forsyningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     af de tiloversværende 33 Tønder indtil videre.   En Gjenpart 

     af Regnskabet fremligges.  Forhandlinge sluttet 

                       Kahlen    D.Schaumburg 

                 Jens Olsen  Ole Jørgensen    Niels Svendsen. 

    

        Aar 1846 den 2d Februar var Sogneforstanderskabet forsamlet 

        i Hirsholmens Skole, giver med en foreløbige Bemærkning at 

        der siden den sidste Forsamling den 3 Juni f. A. intet er fore— 

        gåaet eller passeret en Grund være gjenstand for nogen Pro- 

        test tilførsel af Forstanderskabet, men blev forhandlet følgende Gien- 

        part. 

        1/ Blev fremlagt Fattigregnsskabet for 1845, hvilket blev revi— 

            deret og er ved intet befunden at erindre. Regnskabet ind- 

             ført 

         2/ Blev forfattet Ligning over Selvbidrag for 1846,hvilken 

             Ligning ialt andrager 106 Rd. 3 mk. 

         3/ Blev forfattet Ligning over Fattigbidrag for 1846 der an- 

             drager ialt 35 Rd.15 skl. hvor angaaet dog Sognepræsten 

             bemærke at ville forfatte og med Forstanderskabet indgive 

             til Amtsraadet Indstilling angaaende den Vanskelig- 

             hed Øboerne formedelst deres uformuenhed   haver 

             ved at udrede denne Fattigskat, med Bøn om at Amt— 

             fattigkassen ville i det Hele eller for en Deel ville re— 

             funderet samme. 

      Da intet videre var at forhandle blev Protocollen sluttet 

       herved dog bemærkes at Ole Jørgensen Bak havde  været tilstede 

       forinden den endelige Afslutning var sat i det han som 

       Lods maatte begive sig tilfods. 

                                                                   Kahlen     D.Schauburg 

 

                                 Jens Olsen             Niels Svendsen 

                                  m.f.P. 

       Aar 1846 d.11te Februar var Sogneforstanderskabet for— 

       samlet efter Sognepræstens Tilsigelse. Fraværende vare 

       Her Kjøbmand Kahlen og Lods Ole Jørgensen. Det i forrige  

       Møde omtalte Skrivelse til Amtsraadet blev fremlagt 

       og underskrevet. Amtet havde forlangt Betænkning, om 

       hvorvidt Lods Peder Bæchs Enke efter derom indgivet Andra— 

       gende kunde fritages for at betale Skole og Fattigbidrag, 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 hvilket Sogneforstanderskabet besemt maatte mod— 

        

sætte sig. I Anledning af et indgivet Andragende fra 

       Magnus Bæch, Frederik V.Larsen og Bertel Christensen om 

       en Forandring med Færselsbaadene afgaves Betænkning. 

       Mødet hævet 

 

 

                      D.Schaumburg   Jens Olsen    Niels Svendsen 

                                                  m.f.P. 

                 Aar 1847 d,14de Januar var Sogneforstanderska— 

             bet forsamlet efter Opfordring af Sognepræsten, da for— 

             manden Her Kjøbmand Kahlen havde anmeldt, at 

             da han var udnævnt til Mægler i Frederikshavn, saae 

             han sig nødsaget til at udtræde af Sogneforstanderskabet, 

             hvormed Forstanderskabets øvrige medlemmer intet hav— 

             de at erindre. Som Følge heraf udtræder kun en af de 

             øvrige 3 Sogneforstander efter dt Valg, som skal fore— 

             tages. d( mangler) dennes og da Lodtrækning ønskes, faldt 

             Friloddet paa Lods Ole Jørgensen, som saaledes fratræder 

             efter det nye Valg. Indtil det nye Valg er foretaget 

            enedes man om,at Sognepræsten skulde overtage 

            Formandsposten. I Anledning af det forestaaende 

            Valg bemærkede Sognepræsten, at han paa Forstander— 

            skabets Vegne havde indsendt til Amtet et Andra— 

            gende om udvidet Valgbarhed, men da Svar endnu 

            ei var indløbet, havde Amtet erklæret, at Valget 

            ei derefter maatte opsættes. 

               Sognepræsten fremlagde Fattigregnskabet for 1846 

            hvorimod Sogneforstandeskabet intet fandt at erindre. 

                Mødet hævet 

            D.Schaumburg.       Ole Jørgensen     Jens Olsen   Niels Svendsen 

           Aar 1847 d.18de Januar forsamledes Sognefor— 

          standerskabet, efterat de tvende ny udvalgte, Lods 

           Bøye Jensen og Fisker Niels Hansen Olsen vare ind— 

           traadte. Til Formand valgtes eenstemmig Sognepræ— 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 sten Pastor Schaumburg, og blev Mødet 

           derpaa hævet. 

                  D. Schaumburg  Jens Olsen     Niels Svendsen 

                  Boie Jensen             Niels   Ch. Olsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 


