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        Råbjerg Forhandlingsprotokol 1842 til 1846 
     
       Den 3die Marts 1842 mødte undertegnede Sogneforstandere i  

       Raaberg Præstegaard og ved samme Møde  blev lagt Plan 
       og forfattet Ligning over Bidraget til Sognets  Fattige 

       for Aaret 1842 saavel af Korn som af Penge.  
       Paa samtlige Sognets Beboere som yder Fattigskat blev  
       lignet 7 Td—3skp Rug, 7 Td—3 skp Byg og 11Rd, 48 skl. 

       i Penge, Dette Bidrag saavel af korn uddeles qvartalt 
       til Sognets Fattige. Pengebidraget saavel som hvad der 

       indkommer i Blokken og andre tilfældige Indtægter 
       uddeles til de Fattige i det sidste Qvartal.  
 

        Ved samme Møde fremlagde den fortidende Skolepatron 
        Peder Christensen i Aalbech Regnskab over forrige Aars 

        Indtægter og Udgifter til Skolevæsenet, samme Regnskab, 
        blev af undertegnede Sogneforstandere gjennemgaaet 
        og havde disse Intet paa Regnskabet at udsætte. 

        Til Skolelærerens Lønning i Klitlunds Skole blev lignet 
        6td Rug og 6td Byg in natura, bemeldte Korn blev  

        lignet paa Skoledistrictets Beboere nemlig Aalbech 
        og Klitlunds Hus Beboere udgjøre Klitlunds Skole— 
        district desuden er Skolelæreren i Klitlund tillagt 

        6td Byg at betale efter hvert Aars Kapitels taxt 
        samt 10 Rbl. som  Kirkesanger, Betalingen for dette, Korn 

        saavel som de 10 Rbl. blev lignede paa hele Sognets Be— 
        boere. De øvrige Skoledistricter i Sognet som ingen 
        faste Skoler have men alene Omgangsskolelærere, disse 

       lever af hvert enkelt Skoledistrict. 
 

        Mads Jensen              Niels Smed                      N Matthiassen 
 
           Jens Nielsen        Jens Peter Persen          Thomas Madsen            
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      Efter at have modtaget fra Amtet det Kongelige Danske  
       Cancellies Circulære i hvilket Communalbestyrelsen som opfordres 
       til at overveie, om det bør gjøres til Pligt for dem der fungerer 

       som Tingsvidner personlig at udføre denne Tjeneste, eller om det 
       maatte overlades til Communen at udtage Mænd til i en 

       vis Tid og imod en passende Betaling at forrette sin Tjeneste. 
       Sogneforstanderne samledes i denne Anledning i Præstegaard, og 
       afgav under 2den Mai 1842 følgende med ord: Betænkning, 

       til det høje Amtsraad, 
        ” I Anledning af ovenanførte skulle man tjenstligt yttre 

       at med hensyn til de  ikke faa Tilfælde, der kunne vide bedst 
       i hvilke Folks Vee og Vel afhænger af, hvorvidt Tingsvidnerne 
       ere Mænd der kunne opfatte og nøie erindre det i Retten Passe— 

       rede og tillige ere retsindige, sandhedskærlige og paalidelige, 
       vil det formentlig være at foretrække, at det Antal Tingsvidner, 

       der er fornødent for at Retten kan laves pleies vælges til i en vis Tid 
       at fungere af Vedkommende Communes blandt saadanne Mænd, til 
       hvilke man formedelst disse forberørte Qvaliteter kan  have u— 

       indskrænket Tillid, og som tillige ved deres Eed forbinde  sig 
       til at opfylde de dem paaliggende  Pligter, for hvis Iagttagelse de 

       erholde en nærmere bestemt passende Betaling af Kommunerne. 
       Af disse Mænd bør formentligen i det mindste 2 stedse opholde sig 
       paa eller tæt ved det Sted, hvor  Retten holdes og ville disse da 

       stedse og alene afbenyttes hvor Tingsvidner hurtigen maae være 
       til stede. Med Hensyn til de Udbetydeligste Udgifter saadanne 

       betalt Tingsvidner ville medføre, naar samme vorder 
       lignet paa samtlige Kommuner, vil vistnok ingen Indsigelse 
       betræffende denne formedelst den store Nytte, den kan stifte 

       finde Sted.          
                                   Thomas Madsen                          Mads Thomsen 

 
         Mads Jensen               Jens Nielsen 
 

           Jens Peter Jenssen              Niels Smed 
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         Den 2den Juni 1842 modtog Sogneforstanderskabet  igjennem den  
      Const. Politimester Hr. Rømer følgende Skrivelse fra Amtsraadet 
      Samme har vedtaget at efternævnte Veie fremdeles blive at ansee 

      som mindre Landeveie og som saadanne at undrages  Veitilsyn 
      fra det offentliges Side nemlig Veien fra Hjørring til Sæby fra 

      Sæby til Frederiksh. fra Frederiksh. til Skagen, fra Skagen  til 
      Hjørring og at saadanne private eller oeconomiske Veie, der 
      kun ere til Enkeltes Brug eller som anvendes til Mark, Eng, 

      Køre og Drifts Veie ikke kunne henregnes til de Biveie der  
      fremtidig skulle  ansees at staa under offentlig Tilsyn. 

 
      I August Maaned 1842 modtog Sogneforstanderskabet Skrivls. 
      fra den Constituerede Politimester Hr. Rømer om at indkomme 

      med Indberetning om hvilke Veie i Raaberg Sogn 
      Sogneforstanderskabet antage at skulle ansees som offentlig 

       Veie. 
 
     Ifølge heraf mødte Sogneforstanderne i Raaberg  Prstgd.  

     og blev enige om, at følgende Veie kunne henregnes til 
     offentlige Biveie. 

     1/ Veien fra Nybro forbi Lynghede over Gaarbo 
      til Raaberg Kirke 2/  Veien fra Raaberg Kirke 
      øster over til Landeveien imellem Frederikshavn og Skagen  

       3/ Veien fra Raaberg Kirke til Skiveren ved  
      nordre Hav 4/ det lille Stykke Vei fra  Kyllesbeck 

      hentil Tversted Sogneskjel og endelig, i Tilfælde af 
      at en Brobliver lagt over Knasborg Aa, da bliver 
      Veien fra Knasborg Lynghede til Aalbek ligeledes 

      at henregne til de offentlige Beveie, den første af de 
      for anførte Veie  befares af Beboerne fra  

      Mosberg, Hørmested, Sindal og flere  Sogne 
      naar de ville til Skagen og af de under 2 og 3 
      anførte Veie benytte Beboerne af Tversted,Bindslev 

      Uggerby og mange flere Sogne sig naar de ville til Skagen 
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        og ikke  kunne komme over Stranden formedelst Høivand. 
        De her anførte Veie ere i denne Sommer betydelig for— 
        bedrede og Sogneforstanderne ansaa det for Hensigtsmæssig 

        ifald Deres Velædelhed maatte bifalde det, at dels saavel 
        disse Veie som og Hovedlandeveien mellem Frederikshavn og 

        Skagen imellem Sognets 5 Ejerlauge da man antager 
        at naar hvert Ejerlaug som sin Andeel af Veiene 
        ville Kontrollere med Veienes Istandsættelse og Vedlige— 

        holdelse falde lettere end hidintil, da hele Sognet 
        i Fælledsskab har arbejdet paa Veiene.      Saaledes 

        er af Forstanderskabet indberettet til Politimesteren. 
        Raaberg Præstgd. den 24de August 1842      Mathiassen 
        Peder Hiort   Mads Jensen   Jens Nielsen 

        Thomas  Madsen     Niels Sørensen   Jens Peter Jensen 
  

 
 
        Foranlediget af Politimesterens Skrivelse af 21de Juli 

        1842 i hvilke det paalægges Sogneforstanderskabet at 
        at paase, at Broen ad Conto holdes i forsvarlig Stand og i 

        hvilke Skrivelse han tillige beretter, at Amtsraadet 
        har besluttet at Broen, som beliggende paa  en 
        Bivei for Fremtiden skal vedligeholdes af Raaberg 

        Sogn mødte Sogneforstanderne i Raaberg  
        Præstegaard. Resultatet af deres Raadslagning var følgende 

        Skjønes Forstanderskabet ingenlunde formene at Broen 
        som ligger paa en alfar Vei og altid har været 
        vedligeholdt af Amtet kan paalægges Sognet 

        desuden er Broen aldeles forfalden og behøver 
        en Hovedreparation som vil medtage ecstra pris 3a 

        400 Rrdl. en Byrde der ville være alt for stor 
        for ét Sogn og tillige et fattigt Sogn at bære 
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       Dog med Hensyn til, at Broen  er aldeles forfalden og den befares        
       af mange Sogne fra saavel naar de ville til Skagen, saa for at  
       forebygge at ingen Ulykke skulle ske, besluttede Sogneforstanderne 

       at reparer Broen saaledes at den næste Vinter uden Fare 
       kunne passeres. Omkostningerne ved denne Reparation som ere 

       afholdt af éen af Sogneforstanderne, forhaabe vi at  
       faa refunderede af Amtet og tillige vedtoges at indgaa med 
       en underdanig Forestilling til det høie Amtsraad om  

       Billigheden i, at Broen fremdeles vedligeholdes af 
       Amtet, Deels fordi Byrden med bemeldte Broes Istand 

       sættelse og dens fremtidige Vedligeholdelse ville blive 
       alt for svær for Sognet, deels fordi Broen ligger paa 
       saa at sige en offentlig Landevei og befares af 

       mangfoldige Sogne paa deres Rejser til Skagen. 
      

       Raaberg Prstgd. i August 1842   -    Matthiassen Jensen 
 
        Peder Hiort   Anders Jensen  Jens Nielsen 

 
         Thomas Madsen    Niels Sørensen    Jens Peter Jensen 

 
 
     I Juli Maaned f. a. modtog Raaberg Sogneforstanderskabet 

     fra Politimesteren for Horna Herred Hr Cand. juris Rømer 
     Erindring om , at sørge for at Gaarbo Bro vedligeholdes 

     saaledes at den uden Fare kunne passeres, tillige underrettedes 
     vi om i samme Skrivelse, at Gaarbo Bro for Eftertiden 
     efter Amtsraadets Beslutning skulle vedligeholdes af  

     Raaberg Sogn. Da Broen var idelig forfalden vedtog 
     Sogneforstanderskabet for at forebygge Ulykker at lade 

     Broen efterse og foreløbig reparere saaledes, at den uden 
     Fare næste Vinter kunne passeres. Til den Reparation 
     medgik som hoslagt Regning som vi tillade os at nu fremsende 

     udviser   R. mk. sk. som Sogneforstanderskabet staar i 
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     Forskud fra og som vi haabe vil blive os refunderet. 
     Efter vores underd. Formening vil det blive nødvendigt næste Foraar  
     at foretage en Hovedreparation paa Broen, som vist vil medtage flere 

     100Rbdr i Bekostning der ville blive alt for trykkende for 
     Sognet og da Broen er saa betydelig og altid har været en 

     Amtsbro og fremdeles egner sig dertil da den ligger paa en 
     almindelig Landevei som befares af Mosberg, Hørmested, Sindahl 
     og flere Sogne naar disse  Beboere ville til Skagen, 

     saa forventer vi underd. at det høie Amtsraad, med Hensyn 
     til de anførte Grunde ikke vil paalægge vor Sogn 

     hvis Byrder i den senere Tid betydeligt ere tiltagne 
     en saa stor Bekostning men at Broen fremdeles 
     maa istandsættes og ved vedligeholdes for Amtets Regning. 

      Paa dette  vores underdanige Andragede have vi an— 
     modet den constito: Politimester Hrr Candid. juris Rømer 

     at afgive sin behagelige Erklæring og haabe vi at det 
     høie Amtsraad vil finde vores Andragende overenstemmende 
     med Ret og Billighed. Det bemærkes at Formandens 

     lange Sygdom er Aarsag i at dette Andragende, som  
     for lang Tid siden skulle være indsendt til det høie 

     Amtsraad, nu først fremsendes. 
                                                                                 underd. 
       Raaberg Prstg. den 27de Januar 1843 

                                                                         Matthiassen 
       Peder Hiort  Mads Jensen  Jens Nielsen 

 
       Thomas Madsen    Niels Sørensen      Jens Peter Jensen 
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Ved et Møde den 29de Januar 1843 i Raaberg Prstg. vedtog Sogne- 
 forstanderskabet at indgaa med følgende Ansøgning til Kongen 
 Niels Chrest. Christensen Søn af en fattig Grovsmed i Kyllesb. i Raaberg Sogn 

 havde i Aaret 1838 det Uheld at brække sit venstre Been, vel blev  
 han helbredet for det Benbrud, men maatte dog i lang betjen sig  

 af en Krøkke, og da han desuden var svaglig og aldeles uskikket til 
 svært Bondearbejde, besluttede Fattigcommissionen for at sætte ham 
 i stand til i Fremtiden at fortjene sit Brød, at sætte ham i Lære 

 hos en Skrædermester i Skagen og betalte i 3 Aar, aarlig 1Rdlr 
 for hans Undervisning.                I Efteraaret 1842 blev han, ved 

 Landsessionen, som afholdtes i Frederikshavn udskreven til Soldet, men 
 da han forsikrer, at Benet ved mere end almindelig Anstrængelse 
 ophovner, hvilket hoslagte Attest fra tvende Borgere i Skagen 

 ogsaa bekræfter, saa er det at befrygte, at han ved den Anstræn— 
 gelse, som hans Dannelse til den Militaire Stand vil føre med 

 sig, atter vil blive daarlig, og maaske nødes til igjen at  
 gribe til Krykken hvilken Frygt Districtslæge Meyers Attest 
 og Brev, som vi tillader os at hoslægge, ogsaa har ytteret 

 Undertegnede Sogneforstandere vove derfor allerunderdanigst, at bønfalde 
 Deres Mayestæt om at den værnepligtige og til Soldat udkrevne Niels 

 Christian Christensen af Kyllesbek i Raaberg Sogn, maa fritages for Krigs— 
 tjenesten, for at han ikke atter skal blive Krybling og ude af Stand til 
 at fortjene sit Brød , i hvilket Tilfælde han ogsaa ville blive 

 til Byrde for Raaberg Sogn, og den Opoffelse Sognet allerede har  
 gjort for ham, for endeel være uden Nytte. 

 
  Peder Hiort  Anders Jensen   Jens Nielsen 
 

  Thomas  Madsen     Niels Sørensen   Jens Peter Jensen 
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   Aar 1843 den 6te Februar mødte Sogneforstanderskabet i Raaberg     
   Prstg. Fattigregneskabet, Skoleregnskaberne blev fremlagt, gjennem— 
   sete og fandtes Intet ved Samme at invende.       Efter Overslag 
   ere Fattigvæsenets Udgifter dette Aar fundet nødvendigt at  
   ligne 9 td  Rug og 9 td Byg foruden de Penge som forrige Aar var 
   paalignede til at bestride  Udgiften Til Skolevæsenet fandtes 
    at det forrige Aar paalignede ville være tilstrækkeligt 
   for dette Aar. 
                                                                    Mathiassen 
 
   Anders Jensen         Peder Hiort      Thomas Madsen    Jens Nielsen 
     Niels  Sørensen      Jens Peter Jensen. 
 
 Ved Mødet den 6te Februar d. a. vedtoge Sogneforstanderne 
at lade følgende Bekjendgjøre ved Kirkestævne: 
Da Sogneforstanderskabet er kommen til Kundskab om at En 
og Anden af Sognets Beboere for Betaling sælger og udskjænke 
Brændervin i deres Huse hvilket er aldeles stødende imod 
Anordningerne, ligesom heller Ingen her i Sognet har Tilladelse  
til at holde Spille og Krostue for Sognets Beboere.  Det  
være sig Gamle eller Unge, hvilke ofte uden Deres Forældre og 
Husbondes Samtykke og Vidende søge slige Steder, hvor de 
især de Unge vænnes til Uorden og Usædelighed og derved 
berede sig Selv en sørgelig Fremtid,  saa for at forebygge 
slige Uordner advared herved Alle og Enhver om  
ikke at holde saadant uterligt Krohold, da de imodsatfald 
ville blive anmeldte for vedkommende Politimester og straffede 
efter Anordningerne.                                             Mathiassen 
bekjendtgiort ved Kirkestævne. 
 
 
  Aar 1843 den 22de Juni blev et extra Møde afholdt af 
Sogneforstanderskabet hos Formanden i Raaberg Præ— 
stegaard, efter Anmodning af Politimesteren i Horns— 
Herred Procurator Kunnel.               Samtlige 
Medlemmer vare tilstæde.                     For Politime— 
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     steren mødte i dennes Sygdomsforfald ham af  
     Amtet constituerede Fuldmægtig Examinatur— 
     juris Messe.          Politimesteren anmærkede 

     at han fra Hiørring Amt har modtaget en Skri— 
     velse af 12 dennes hvorved fremsendes det af 

     Amtsraadet i henhold til d.v.29 September 1841§28 
     forfattede Regulativ for Biveiene i Horns Herred 
     med Anmodning at overlevere Forstanderskabet 

     en Gjenpart heraf samt tilkjendegive at Amts— 
     raadet har vedtaget at Veiene som i Regulativet 

     omhandles blive i behøringen at indkaste og forsvar— 
     ligen at istandsætte snarest muligt og senest i Løbet 
     af et Aar. 

          I det Politimesteren overleverede Sognefor— 
     standerskabet en bekræftet Gjenpart af det omhandlede 

     Regulativ maatte han anmode Forstanderskabet 
     at efterkomme omtalte foranførte Paalæg samt 
     alvorligen paase at Biveiene bliver forsvarligen 

     vedligeholdte og i fornødent Fald grundforbedrede, 
     og saafremt Nogen og navnlig Sognefogden 

     maatte vise Forsømmelse strax derom meddele 
     Politimesteren Underretning. 
                    Mødet hævet. 

 
          Mathiassen    Mads Jensen   Jens Nielsen     Thomas Madsen 

       
        Niels Smed   Jens Peter Jensen      Peder Hiort 
 

  Anno 1843 den 19de Oct. var Sogneforstanderne samlet i Raaberg 
  Prstgd for at afgive deres Betænkning i Anledning af Amtsraadets 

  Opfordring til at afgive Erklæring om Husmandstædernes Vilkaar i 
  Hjørring Amt og hvorledes samme Kaar kunne forbedres.  
   I ligemaade at indgive Efterretning om hvorvidt Veiene ere i stansadt 
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  tillige blev ved samme Leilighed forfattet Ligning over de 14 Rbd. 
  som Sognet skal udrede  Hjørrings Fattigvæsen for Pigen 
  Johanne Jens Datter samt 6 Rbd.for bemeldte Piges Datter 

  som er indfødt i Mygdahl Sogn.  Ligeledes blev forfattet 
  Regning over Udgifterne for Gjordemoder Huset for 1842 

  som efter Hr.Propritair Lings Regning bleve  til 
    3 mk. 10 skl. for Raaberg Sogn   altsaa blev i alt 
    lignet  paa Sognet 21 Rbd.3 mk. 10 skl.     Mathiassen 

 
Mads Jensen  Jens Nielsen   Thomas Madsen     Niels Smed 

 
Peder Hiort   Jens Peter. 
 

 Aar 1844 d. 26 Januar mødte Sogneforstanderne i Raaberg Præstegaard 
ved hvilken Leilighed blev affattet Ligning over dette Bidrag Penge og Korn 

som Beboerne have at yde i dette Aar til Sognets Fattige. Fattigregnskabet og  
Skoleregnskabet blev forelagt, gjennemsete og forsynede med vores Paategning.  
Et Andragende blev indgivet til Amtsraadet om at Gaarbo Bro maatte sættes 

i fuldkommen og forsvarlig Stand for Amtets Regning førend samme overgik til 
at være Sognebro. En Erklæring blev affattet og indgivet om Christen Jensens 

Andragende til det Kongelige Rentekammer betræffende Tilbagebetaling af 
tvende Aars Afgift af hans Mølle som han nu agter at nedlægge.  
                                                                                                        Mathiassen 

Mads Jensen      Niels Smed            Jens  Nielsen 
 

Thomas Madsen         Jens Peter Jensen 
 
 

Cancelliets Cirkulære af 19de Marts 1844 er meddelt Sogneforstanderskabet 
at nemlig saadanne Sager hvor Fattigvæsnet komme i Berøring med 

andre  Kommuner, er det ikke nødvendigt at henvende sig til Amtet, untagen 
hvor der mellem de locale Bestyrelser maatte opstaa Differenser, 
som behøve Afgjørelse ved højere Autoriteters Resolution 

                                                                                                Mathiassen. 
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                     Raaberg Forhandlingsprotokol 1844 foresat! 
 
I April Maaned var Sogneforstanderne samlede i Raaberg Prstgd.og blev da  
Ligning forfattet over Sognets Udgifter til Skolevæsenet for 1844 nemlig 6td Byg 
til Skolelæren i Klitlund efter forrige Aars Kapitels Taxt for 10 Rbr, 
som Kirkesanger, ved samme Leilighed blev forelagt for Sogneforstanderskabet 
Amtsraadets Resolution over Gaarbo Bro, hvorved er tilstaaet Sognet af 
Repartitions Fondet 30 Rd. til Broens Istandsættelse. 
                                                                                      Mathiasen 
 
Aar 1844 den 17 Maj blev et møde afholdt hos Formanden 
Pastor Mathiasen i Raaberg Præstegaard.           Forstaderskabet 
var i det hele samlet med undtagelse af Jens Peter 
Jensen af Knasborg.            Den i Politimesterens Procu— 
rator Kuhnells Fraværelse paa en Reise constituerede 
Fuldmægtig Exam. juris Heise var ligeledes tilstæde  
Forstanderskabet bemærkede at den i Sognet værende 
Gaardbo Bro i Sommer skal underkastes en Hoved— 
reparation og at det var antaget som hensigtmæs— 
sigt og meest billigt at Arbejdet blev udført ved  
Arcord i hvilken Anledning Forstanderskabet erklæ— 
rede at der ved en for kort Tid siden afholdt Auc— 
tion over løst af Havet inddrivet Gods med videre 
var solgt endeel Materialier, der kunde være 
sæedeles tienlige til Broens Reparation og at 
disse kunde faaes for Indkøbsprisen, hvorved meget 
vilde spares.  Der var derfor giort Aftale med 
Tømmermand Christen Madsen, der godt forstaar 
saadant Arbejde, at istandsætte Broen mod en  
billig Dagløns Betaling. 
       Da Politimesteren med Forstanderskabet var  
enige i at den omhandlede Maade maatte  være 
den billigste at faa Broen istandsat paa, blev det 
vedtaget at 2de af Forstanderskabets Medlemmere 
nemlig Peder Hiorth og Niels Smed i Forening med  
2 andre Mænd af Sognet, nemlig Lægdsmand Niels 
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Eriksen og Tømmermand Christen Madsen undersøge 
   de ommeldte ved Auctionen kiøbte Materialer 
   og deraf udsøger og vælger det som til Reparationen 
   maatte findes beqvemt og passende og saafremt 
   de fornødne Materialer ikke derved kan erholdes 
   da ved Indkiøb i øvrigt tilveie skaffe det manglende. 
   Endvidere blev det vedtaget at 2de andre af  
   Medlemmerne, nemlig Mads Jensen Gaarboe 
   og Jens Nielsen sammesteds skulle daglig saalænge 
   Arbejdet ved Broen varer have Opsyn med dette 
   og sørge for det udføres forsvarligt.            Arbejdet 
   vil være at paabegynde snarest muligt og saasnart 
   det er færdigt v il Broen blive undersøgt af det 
   samlede Forstanderskab for at bedømme hvorvidt 
   Arbejdet er udført forsvarligt.                 Hvor stort 
   et Beløb der vil med gaa til denne Reparation 
   naar det for Tiden ikke muligt at bestemme, da  
   dette vil særdeles komme an paa Materialernes 
   Pris, dog antages at Summen vil blive 
   omtrent 60 a80 Rdl. 
                    Mødet blev derefter hævet. 
 
Heise      Mathiasen   M. Jensen     Peder Hiort     Niels Smed.  
 
                                    Jens Nielsen      Thomas Madsen 
 
  Det manglende Medlem Jens Peter Jensen kom nu 
  tilstæde og blev bekiendtgjort med det passerede, 
  hvilket han i alt tiltraadt.   Jens Peter Jensen 
 
  1845 den 27de Januar mødte Sogneforstanderne i Raaberg Prstgd 
    ved Hvilken Leeilighed blev lagt Ligning til Sognets Fattige for  
    dette Aar, Sogneforstanderne vedtog at Ligningen for forrige  
    Aar ogsaa skulle gjælde for dette nemlig 11 Rd.3mk. 4skl. Penge og 
  7td 3skp Rug 7td 3skp Byg,   til Skolevæsenets Udgifter for  
   dette Aar blev lignet 55 Rd. 2mk. 15. skl  Fattigregnskabet samt 
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 Skoleregnskabet for forrige Aar blev fremlagt, gjennemsete og  
   forsynet med vore Underskrifter  M. Jensen       Lars Pdersen    
      

   Christen Jensen          Niels Smed         Thomas Jensen 
     

  I Anledning af Amtets Skrivelse af 17de Marts 1845 om hvorvidt Raa— 
berg Sogns Beboere ønsker istedetfor Natural Præstation af Amtsreiser at betale 
en aarlig modent Afgift, har Sogneforstanderskabet ved Mødet d. 27de Marts i 

Raaberg Prstgd. afgivet følgende Erklæring: 
 

For Raaberg Sogns Vedkommende antager vi at dette vilde være til Fordel for 
Flere kørende Mænd her i Sognet at Natural Præstation af de i Forordningen 
af 26de Juni1844  4 nævnte Amtsreiser saavidt muligt ophøre. Vel falde 

det besværligt for Bøndern at skaffe de rede Skilling tilveie men naar han tænker 
paa at han ofte i den travleste Tid maa spænde fra sin Plov eller i Høbjergning og Høst 

forlade sit Arbejde saa indser han, at det dog er fordelagtigt for ham at udrede 
en moderat Pengeafgift. Undertegne tilstår derfor ganske det høie Amts— 
raads Mening og ønske at samtlige de i 4de § nævnte Frireiser med Undtagelse 

af Befordringen under No 4,12,13,14,15 maa ophøre                   
                                                                                             Mathiasen 

 Lars Pedersen    Peder Hiort            Niels Smed 
  M. Jensen      Thomas Jensen        Christen    Jensen 
 

Under 2 Mai 1845 modtog Sogneforstanderskabet fra den constitueret Herredsfoged  
 Kuhnell følgende Skrivelse.  

Da jeg ser Tilfældet flere Sider til Veiarbeidets Fremme anses det for øn-  
skeligt at enhver af Sognets Hartkornsbrugere holder efter det eget Hartkorn hver  
sit bestemte Skifte paa Biveien  til fremtidig Fordeling og Veedligeholdelse Skulde jeg  

forsaavidt Sogneforstanderskabet tiltræde mit Forslag herved tjenstlig have det an- 
modet om snarest muligt at foranstalte samtlige Biveie opmaalte og derefter fordelte  

blandt Hartkornsbrugere saaledes at enhver saavidt saadant er gjørligt erholde et samlet  
Stykke til fremtidig Vedligeholdelse. Forsaavidt Sogneforstanderskabet navnligen 
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med Hensyn til enkelte Veies Beskaffenhed og den fornødne Kjørsel af Sand og Steen 
maatte finde at der frembyder sig Vanskeligheder ved det foreslaaede Arange— 

ment, beder jeg mig behageligen underrettet for at dette derefter under e t L? 
kan afgøres hvorvidt enkelt Veies Vedligeholdelse og det foreslaaede Kjørsel 

indtil videre kan udføres i Fællesskab. 
Under 16de Mai 1845 modtog Sogneforstanderskabet fra Herredsfoged Kuhnell føl— 
gende Skrivelse:   

At Raaberg Sogne i Henhold til den af Hjørring Amtsraad tagen Bestemmelse  
er tildelt til Vedligeholdelse 4212 Favne paa Veien mellem Skagen og  

Frederikshavn,  derom undlader jeg ikke herved tjenstligt at meddele Forstander— 
skabet Underretning med Tilføiende at dette Veistykke strækker sig fra Skagen 
Sogneskjel til Aalbek Bro. 

 
I Anledning af Tversted Sogns Forstanderskabs Andragende til Amtsraadet om at 

dette maatte paalægges Raaberg Sogn at istandsætte et Veistykke fra Gøgsi forbi  
Skagen til Raaberg Sogneskjel samt opføre den paa samme Veistykke værende Bro, har  
Forstanderskabet ved Møde i Præstegaarden d.18 Mai 1845 afgivet følgende Erklæring: 

 
Sogneforstanderskabet formener at bemeldte Stykke Vei som ved Regulativet 

er henlagt under Tversted Sogn fra den Tid samme traadte i Kraft som nu næsten 
er to Aar siden, aldeles er Raaberg Sogn uvedkommende og med bemeldte Vei— 
stykke siden den Tid den nye Inddeling skete er forfalden og nu trænge til Istand— 

sættelse saa følge deraf ikke at den Istandsættelse paaligger Raaberg Sogn, thi  
det Veistykke gik om til Tversted Sogn var det i forsvarligt Stand og om det  

siden er forfalden, saa formener vi at det paaligger Tversted Sogn at istandsætte 
det. Hvad som gjælde ved Veistykket det samme gjælder ved den paa samme værende Bro.  
Broen var som Hr. Proprietair Ring selv Bemærke uden nogen synlig  

Feil og om det siden er forfalden eller en dog optaget er, formener vi Raa—    
berg  Sogn uvedkommende  og kan da det vel ikke paaligge os nogen Forpligtelse 

i den Henseende. 
Paa øvrige Sogneforstandere og egne Vegne      ærbødigst 
                                                                                   Mathiassen. 

 



Transskriberet af Emma Madsen, marts 2013 

 
 
Sogneforstanderskabet var mødt i Raaberg Prstgd den 2de Januar 1846 Formanden 
fremlagde en Skrivelse fra Sognepræsten Hr. Svik i Sindal om at modtage 
til Forsørgelse her i Sognet Jørgen Svendsen med Kone og 3 Børn 
Sognet anser sig ikke, forpligtet til at forsørge denne Familie og har  
derom gjort Forestilling til Amtet, imidlertid vedtog Sogneforstanderne 
da her intet Fattighus er og Ingen godvillige ville tage dem til Huse 
at lade Familien gaa omkring paa Sognet indtil nærmere hertil 
Svar fra Amtet paa det indsendte Andragende. 
Derpaa blev Fattigregnskabet samt Skoleregnskabet for Aaret 1845 
fremlagte, og efter Gjennemsyn forsynede med Sogneforstandernes 
Underskrift, for at Regnskaberne efter at de ere henlagte 
til Eftesyn af Beboerne kunne indsendes til Amtsraadet. 
Da Tiden ere for Knap til at foretage Mere den Dag blev bestemt, 
at Sogneforstanderne igjen skulle samles i Prstgd. den 26de Januar 
for at forfatte Ligningen over Sognets Udgifter til Fattigvæsnet 
og Skolevæsnet for Aaret 1846  samt tillige at forfatte 
Forslag om Raaberg Sogns Biveie som ifølge Herredsfogdens 
Skrivelse af 6te Decb . f.a. skal indsendes inden Januari 
Maaneds Udgang. 
Den 26de Januar 1846 mødte Sogneforstanderne i Raaberg Prstgd. 
ved hvilket Møde blev forfattet Ligning om Udgifterne til 
Skolevæsenet og Fattigvæsenet for Aaret1846,  til Fattigvæsenet 
blev lignet paa hele Sognet 
til Skolevæsenet, de 10 Rd. til Kirkesangeren indbefattet blev  
lignet.                                            Til Reparation paa Gjor— 
demoder Huset i Tversted Sogn  var tilstillet af Regning fra  
Hr. Propriettair Ring for 1742, 43,44 og 45 paa 3Rd 3mk. 
disse blev ligeledes lignede paa hele Sognet. 
Til Svar paa Herredsfogdens Skrivelse om Forslag til et nyt 
Regulativ paa Biveiene  antog undertegnede at ingen For— 
andring for Tiden var at foretage med Veiene 
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  og blev vedtaget at derom  skulle gjøres  Indberetning til                                     
  Herredsfogeden.              Christen Jensen            Thomas Jensen 

           Mathiassen            Peder Hiort       M. Jensen       Niels Smed   
 

      Lars Pedersen 
 
Aar 1846 d. 27de Sept mødte Sogneforstanderne i Raaberg Præstegaard 

Sognefogeden for Skagens Landsbysogn var ogsaa tilstede for i Forening med 
Raaberg Sogns Forstanderskab at vælge( ifølge Anorden af 29de Juli d. A.§38)  

Synsmænd og faldt Valget paa Niels Eriksen af Raaberg Sogn og Peder 
Jensen af Skagens Landbysogn, hvilket Valg derefter indstilles til Amts— 
raadets Approbation. 

Sogneforstanderne henregne til de større Vandløb heri Sognet nemlig 
Vaars Aa fra Røde Bro til Gaarbo Sø og fra Søen forbi Gaarbo 

til Østerhavn. 
 Til et mindre Vandløb: 

1. Skjelgraven mellem Elling Sogn og Raaberg Sogn fra Tørve— 

    mosen forbi Knasborg ud i Havet.  
2. Aalbeks Bæk som begynder ved Fage og løber gjennem Aalbek 

    ud i Havet. 
3. Møldamrenden fra Peder Mikkels Hus i Aalbek gjennem 

Klitlund ned i Havet. 

4. Vandløbet fra Præstegaads Søen gjennem Engen forbi Lodsko— 
vad ud i Østerhav. 

5. Lodskovad Bæk gjennem Lodskovad Mark til Havet. 
6. Vandløbet fra Skarholm Sø gjennem Ranøens Mark 
7.  Kanderenden fra  Kandestederne efter denne ned i Nordhavet. 

8.  Skiveren  Renden fra Skiveren ned i Nordhavet.  
 

Ved samme Møde blev efter Begjering at Johanne Jensdatters Barn 

 


