
 

Den i Mødet 27de August omtalte Bro paa Biveien sønden for Thomas Jennets 

Ejendom, var endnu ikke opført, og Grunden hertil var angivet af Sognefogden 

at ett aarlig Klitarbeide havet hidtil udkrævet en sidste Deel af Sognets 

Haandkraft. Den i nærnævnt Mødte tilstedenævnte Sognefoged erklærte imid- 

lertid at Broen inden Mai Maaned skal blive opført og bragt i forsvarlig 

Stand. Med Hensyn til Veien paa begge Sider af bemeldte Bro vil samme  

af Sognet tilstrækkelig fyltes med Sand hvorefter Enhver atter overtage 

Vedligeholdelse af sit adet forud tillagte Skifte. 

Paa den nye Vei mellem Kyllesbæk og Aalbæk vil ved Jens Møller over Va— 

segraven en lille Bro blive at opføre, hvilket Arbeide maa være fuldtendtligets 

inden Nov. 

 

Hvorvidt en Vei fra Kyllesbæk Vasen til Møllen ved Møllers Kirke 

skal anlægges vil bære paa om samme findes paa Kortet, hvilket bliver at 

under- 

søge. 

 

Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 

 

E Bach    T Hammer  M Jensen   Peder Hiort   Lars Pedersen 

 

Niels Smed  Christen Jensen   Thomas Jensen   Jens Dige 

 

 

Fra Hjørring Amt er under 7 October 1847 modtaget følgende Skrivelse til 

Sognefor- 

standerskabet i Raaberg Sogn. 

      Det kongl. Danske Cancellie har under 30te tilskrevet Amtet saaledes, 

Efter at have i Skrivelse af 9de d. M. modtaget Hr. Kammerherrens Yttringer i 

Anledning af det tidligere hertil indkomne Andragende hvori Sognepræsten for 

Sindalh og Astrup Sogne, C. Smith, har udbedt sig Resolution for, om og 

hvorvidt der paaligges bemeldte Sogne nogen Forpligtelse til at forsørge en 

Person ved Navn Jørgen Svendsen, som af Andrageren er ægteviet uden at 

enten en ham af Forsørgelses Communen Raaberg Sogn ydet Understøttelse er 

blevet refunderet eller sidtnævnte Sogns Samtykke overenstemmende med Fr. 

af 30 April 1824§3 No 10 

er erhvervet, skulde man, ved at remittere det Indsluttede til Efter— 
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retning og videre Bekjendtgjørelse, tjenstligt melde, at Raaberg Sogn som Melder 

Forsørgelsescommunen ikke kan fritages for at overtage hans og Families 

Forsørgelse dog at samme dertil af det Steds Fattigvæsen, hvor Konen forinden 

Vielsen var forsørgelsesberettiget kan fordre et passende Bidrag hvis Størrelse i 

Mangel af mindelig Forening imellem de vedkommende Sogneforstan— 

derskaber bliver at fastsætte af Amtsraadet, hvorfor Regnes maa staa aaben med 

Vedkommende hvem Ægteskabets Indgaaelse maatte være at tilregne. 

Hvilket herved tjenstligst tilmeldes Sogneforstanderskabet til behagelig 

Efterretning. 

 

          Hjørring Amt d. 7 October 1847 

                                                                            Holpen. 

 

Ifølge Aftale med Sogneforstanderskabet er herpaa under 19 October s.A.af 

Formandentilskrevet Amtmanden saaledes: 

Imod Raaberg Sogneforstanderskabes Forventning har Det Kongl. Danske Canselli 

resolveret, at Raaberg Sogn ikke kan fritages for at overtage Jørgen Svendsens og 

Families Forsørgelse, dog at samme dertil af dette Steds Fattigvæsen hvor Konen 

for inden Vielsen, var forsørgelsesberettiget, kan fordre et passende Bidrag. 

Da nærværende Forstanderskab ikkun kan finde det Bidrag passende, der er i stand 

til at dække alle de Udgifter, som Jørgen Svendsens Kone og Barns Underhold 

maatte medføre, og da man derfor forudseer, at man om Bidragets Størrelse næppe 

vil kunne træffe en mindelig Forening med Sindal—Astrups Sogneforstanderskab, 

tillader man sig at henstille til Deres Høivelbaarenhed, om det ikke maatte ansees 

velbest, uden foregaaende Forsøg paa mindelig Forening, at overgive det høie 

Amtsraad Sagen til endelig Afgjørelse, hvorefter man da agter at søge ????? mod 

Vedkommende, hvem 

Ægteskabets Indgaaelse maatte være at tilregne. 

 

       Raaberg Pstgrd. 19 October 1847 

                                                                   Paa Sogneforstanderskabets Vegne 

                                                                                                         TDHammer 

Aar 1847 den 11 December afholdtes et Sogneforstanderskabs Møde i 

Raaberg Præstegaard. Samtlige Sogneforstandere vare mødte. 

Korn og Penge blev udbetalt og udleveret til de Fattige for sidste Qvartal. 

(: see Fattigprotokollen) 

 

Efter Skrivelsen fra Byfoged Kubal af 30 Novbr.1847 om Tingsvidner 

blev det bestemt at Sogneforstander Niels Sørensen skulle give Møde 

i Frederikshavn Torsdagen den 16 Dcember for paa Herredets Tingsted 

at afhandle det fornøden paa Sogneforstanderskabets Vegne 
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da Sognet i lang Tid har holt Savnet af et Fattighus blev i Sogneforstan— 

derskabet foreløbigen vedtaget, at et Fattighus skulle opføres paa Kirkens 

Grund og Udgifterne dertil lignes paa Beboerne.  En Plan skulle snarest 

muligt lægges til Husets Størrelse, Bonitet m:m: og dernæst bortliciteres 

til Opførelse. Til at lægge denne Plan blev udvalgt tvende Sogne— 

forstandere som havde at tilkalde en Kyndig Snedker eller Tømmermand. 

Valgbestyrelsen lod henligge i Raaberg Mølle en Liste over Valg— 

bare og Valgberettigede til Eftersyn for Beboerne. 

Der blev besluttede at indstille Brandfoged Christian Christensen i 

Hvidemose til Brandderecteuren til Afgang til Nytaar, da han 

havde anmodet om at afgaa paa Grund af Alderdom og Svaghed og 

lang tjeneste og i hans Sted at indstille Sogneforstander Mads 

Jensen i Gaarbo til Brandfoged for Hvidemose Destrict. 

 

Pigebarnet Mette Marie Pedersdatter der i længere Tid har havt Ophold 

Kost og Pleje i Mygdal Sogn for Raaberg Fattigvæsens Regning, og som til 

1ste November retourerede her tibage som forsørgelses berettiget her i Sognet 

og indtil Dato har havt Opholdhos Mikkel Pederun, blev???????hos samme for 

et 

Aar mod en Godtgjørelse af 11 Rdlr.som udredes af Fattigvæsen og samme 

blev tilholdt at sørge for hendes Skolegang. 

Det i Mødet af 27 August af Sognefoged paatagen Arbejde med  

Broen ved Jennet og Kyllesbek var efter hans Erklæring saa godt som 

færdigt. 

                           Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet 

 

                TMD Hammer  Thomas Jensen  Lars  Pedersen     Nils Smed 

 

                 M. Jensen          Peder Hiort             Christen Jensen 

 

Aar 1847 den 29 December blev i Trolborg Raaberg Sogn fore— 

taget Valg paa 3 ny Sogneforstandere. Hvem disse blev og det 

videre Valghandligen vedkommende kan sees af Valgpro— 

tokollen.                                    TMDHammer 

                                                   Formand. 
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Deres Velædelhed har i Skrivelse af 27 Decbr. dette Aar forlangt Sogne— 



 

forstanderskabets Erklæring om hvorvidt det var hensigtsmæssigt at 

henlægge Raaberg Sogn under Frederikshavns Lægedestrict. 

I Anledning heraf skulde jeg paa Sogneforstanderskabets Vegne ær— 

bødigst tilmelde Hr.Bygfogden, at Raaberg Sognforstanderskab anseer 

den paatænkte Forandring for aldeles uhensigtmæssig og ufordelagtig 

for de Fleste af Sognets Beboere, dels fordi Frederikshavn ligger over 1 

Miil længere borte for Pluraliteten af Sognets Beboere end Skagen, dels 

er Skagen langt mere besøgt som Handelssted af Raaberg Sogn og 

derved 

oftere Leilighed givet til at consulere Lægen gjennem Andre naar man 

ei anseer det nødvendigt personlig at søge Lægen.  

 

 Raaberg Prstgrd. den 30 Decbr. 1847           Paa 

Sogneforstanderskabets 

                                                                                    Vegne 

           L.T.                                                                                  ærbødig                                                                                         

                                                                                             

        Hr, Byfoged    Kuhnel  i  Frederikshavn                           

TDMHammer                                                                                                                  

  

 

 Aar 1848 den 17 Januar blev afholdt et Sogneforstanderskabs 

Møde i Raaberg Præstegaard.  Samtlige Sogneforstandere vare mødte 

Formanden meddelte Forstanderen, at han havde modtaget en Skrivelse 

af 3 Januar d. A. fra Hr. Amtmanden tilligemed én Ansøgning fra Be— 

boerne i Napstjert og Knasborg, der attraar Tilladelse til at opføre et 

nyt Skolehuus, i hvilken Anledning Hr. Amtmanden udbeder sig Sogne- 

forstanderskabets  behagelige Yttringer meddelte.  Til Gjensvar 

herpaa blev Formanden bemyndiget til at erklære, at der fra Sogne— 

forstanderskabets Side intet kunde være til Hinder for at Beboerne 

i Knasborg Raaberg Sogn i Forening  med Beboerne i Napstjert Elling 

Sogn opførte det af dem altraaede Skolehuus. 

I et Sogneforstanderskabs Møde den 11 December 1847, var fore— 

løbigen bleven bestemt at et Fattighuus , som Sognet i lang Tid haardt 

havde følt Savnet af, skulde opføres paa Kirkens Grund for 
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Sognets Regning. En Plan skulde lægges til Husets Størrelse, Opførelse, 

Bonitet m.m., af tvende dertil udvalgte Sogneforstander tilligemed en 

kyndig Tømmermand og denne Plan indsendes til den høie Amtsskolederection 

til behagelig Approbation. 

Denne Plan, der er forfærdiget af Sogneforstanderne Niels Smed og Lars 

Pedersen samt Tømmermand Jens Christensen, blev fremlagt og gjen— 

nemgaaet og enstemnigen bifaldt af hele Sogneforstaderskabet i eet og alt 

samt undertegnet af alle Sogneforstanderne og blev Formanden anmodet 

om snarest muligt at indsende den til det høie Amtsskolederections 

gunstige Approbation.  Huset skulde dernæst Bortliciteres til Opførelse. 

Fra Amtmanden var ligeledes indløben en Skrivelse af 6 Januar d. A. hvori 

sammenseresValgbestyrelsen at Valget af Sogneforstandere den 30 Decem— 

ber 1847 approberes. Denne Skrivelse blev ligeledes af Formanden med— 

delt Sogneforstanderskabet. 

Derpaa blev Fattigregnskabet samt Skoleregnskabet for Aaret1847 

fremlagde,  gjennemsete og reviderede og forsynede med Sogneforstander— 

skabets Underskrift for derpaa at indsendes til Amtsraadet. 

Endelig blev gjort Ligning paa Fattigskat og Skoleskat for Aaret 

1848. 

       Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 

 

  TDMHammer         Niels Smed      M. Jensen     Thomas Jensen 

 

  Lars Mortensen       Christen Jensen           Lars Pedersen 

 

 

Aar 1848 den 4 Februar blev afholdt et Sogneforstanderskabs Møde 

i Raaberg Præstegaard. Samtlige Sogneforstandere vare mødte. 

Formanden communucerede Forstanderen, at han havde modtaget 

gjennem Branddirecteuren i Hjørring, Amtets  Beskikkelse og Instruq 

som Brandfoged til Mads Jensen Gaarbo for Raaberg Sogns vestre 

District, hvilket herved overgives ham. 
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Endvidere var fra Amtmanden indløben en Skrivelse af 24 Januar 

dette Aar angaaende Jørgen Svendsen med Familien, der under17Januar 

dette Aar var ankommen her til Raaberg som forsørgelsesberettiget 

i Sognet. I denne Skrivelse meddeler Amtmanden, at Sagen angaaende 

Jørgen Svendsen og Families forsørgelse urculeres mellem Amts— 

raadets Medlemmer og vil blive foretaget i Raadets Møde i denne 

Maaned. 

Fra Amtmanden var ligeledes fremsendt et Schema til brug ved For— 

sættelsen af valgbare Beboere i Raaberg Sogn til det forestaaende 

Amtsraads Valg. I denne Anledning blev af Sogneforstanderskabet 

undersøgt om Skagen i Raaberg Sogn var valgbar og valgberettiget 

efter Anordningen af 13 August 1841§27 og Indstilling blev gjort til 

Amtsraads gjennem Formanden bemyndiget hertil af Sogneforstanderskabet. 

Angaaende Jørgen Svendsen med Familie, der under 17 Januar dette Aar 

er ankommen her til Sognet fra Sindal Pastorat som forsørgelses— 

berettigede, blev foreløbigen  vedtaget at indleie Familien for Fattig— 

kassens Regning hos Christen Christensen i Hvidemose mod en Godtgjø— 

relse af 8 Rdlr. indtil 1ste November dette Aar.  Endvidere blev be— 

stemt at understøtte Familien, der bestaar af Mand, Kone og 3 smaa Børn 

med 1skp.Rug og 1sk.Byg maanelig indtil Jørgen Svendsen enten selv 

kan skaffe sig noget at fortjene eller Sogneforstanderskabet kan op   

spørge en kondition til ham.  

    

 Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 

    

 TDMHammer    M. Jensen       Christen  Jensen      Thomas Jensen 

       

 Niels Smed    Lars Mortensen              Lars Pedersen 

 

 

 

Aar 1848 den 27 Marts blev afholdt et Sogneforstanderskabs 

Møde i Raaberg Præstegaard. Tvende Sogneforstandere 

Niels Smed og Lars Uggerhal mødte ikke. 

Formanden fremlagte en Skrivelse fra Amtesraadet af 9 Marts 

dette Aar, som blev oplæst for Forstanderskabet. Bemeldte 

Skrivelse indholdt: at Amtsraadet havde afgjort at Jørgen Svendsen 
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med Familie, der ifølge det danske Kancellies Skrivelse var forsørgelses— 

berettiget i Raaberg Sogn, skulde fra Sindal og Astrup Fattigcommune have  

en aarlig Understøttelse af det halve Bidrag som i Aaret1847 havde været  

ydet denne Familie som Almisseunderstøttelse dersteds samt Refusionen 

til Sindal skulle bortfalde for dette Aar. 

Da imidlertid Familien i Aaret1847 har nydt en saa liden offentlig 

Understøttelse under sit Ophold i Astrup at Raaberg Sogneforstanderskab 

anseer den langt fra tilstrkkkelig til det nødvendigste Underhold til Fa- 

miliens fremtidige Ophold her i Sognet, hvor den nu er forsørgelsesbe- 

rettiget, blev Formanden af Sogneforstanderskabet bemyndiget til  

at indstille til Amtsraadet om ei Sindal og Astrup Fattigcommune 

i det Sted maatte forpligtes til at svare det halve Beløb af hvad denne 

Familie aarlig kostede Raaberg Commune eller om her paa skulle 

indhentes det kongl.: Danske Cancellies Resolution. 

Korn blev uddelt til Sognets Fattige for Aarets første Qvartal 

efter den for 1848 lagte Plan (vede Fattigprotokoller). 

 

     Da intet videre var at blev Mødet hævet. 

       TDMHammer      M. Jensen     Thomas Jensen       Lars Mortensen 

 

        Christen  Jensen 

 

     Ved Sogneforstanderskabs møde i Raaberg Præstegaard den 12 April 

1848 hvor alle Sogneforstanderne tilligemed Sognefoged og Lægsmand gav 

Møde 

blev besluttet Følgende: 

 

1. At i de Fare som vedbliver at true Fædrelandet med Forræderi og Op- 

rør af Holsteenerne skulle man vedblive med at holde Vagt Skab og Dog 

overalt i Sognet og en Vager med Blus opvises fra det første Punkt i 

Sognet for derved om fornødent gjørdes, hurtigt at kunne sammenkalde 

alt vaabendygtigt Mandskab. 

2. Alt vaabendygtigt Mandskab fra 18 til 50 Aar skulle øieblikkelig an- 

skaffe fornødent Vaaben (: Gevæhver og Pigge): og indøves fra Søndag Efter- 

middag efter Kirketjeneste paa et dertil bestemt Sted og til at forestaa en 

saadan Indøvelse udvælges foreløbigen paalidelige og dygtige Folk af Sognets 

egen Beboere. 

 

 

Oversat af Emma Marie Madsen, januar 2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3.  Sogneforstanderen vilde i øvrigt føre nøie Tilsyn med at alt hvad der 

    under nærværende farefulde Tid kunne tjene til Sikkerhed og Gavn 

    for Sognet samt til Landets Forsvar bliver herfra  at efterkomme med 

    al mulig Orden, Nøiagtighed og Duelighed. 

4. Ved en Extra Udskrivning af Sessionen til Flaaden den 10 dennes 

    i Frederikshavn var udskreven af Sognets  Beboere tvende Familie- 

    fædre, som efterlader sig Kone og Børn, Sogneforstanderskabet besluttede 

    dersom det var nødvendigt at sørge for disse Familier bliver 

    underholdte ved frivillig Sammenskud af Korn og Penge saalænge deres 

    Forsørgere ere Borte til Landets Forsvar, samt ved frivilligt Arbeide 

   at for hjelpe dem til deres Jordes Drift. 

5. Formanden blev bemyndiget til foreløbigen at underrette Byfogeden 

   om, at den Opfordring som under 8 April fra Amtmanden igjennem 

   Byfogden var udgaaet om strax at stille frivillige Kavallerister 

   og Infanterister til at give Møde paa dertil bestemte Steder ei fra  

   dette Sogn kunne vinde Fremgang, saa ønskeligt det end var, da der 

   Ingen fandtes. Sognet, som, uagtet Sogneforstanderskabet paa det 

   kraftigste havde opfordret dertil, kunne eller ville tjene paa foran- 

   førte Maade.   Her i Sognet findes ei heller Personer som dur 

   til Besættelse som Officerer. 

   Derimod vil den her oprette de almindelige Væbning af vaaben dygtigt 

   Mandskab med Gevæhrer og Pigge eller Landser tør Sogneforstander- 

   skabet indestaae for, at dette Mandskab, naar det først bliver en Smule  

   indøvet, vil være villig til med Mod og Fædrelandskærlighed at 

   drage hvorhen Kongen ønsker og Pligten byder til Landets Forsvar. 

6. Schematisk Liste over Folkevæbningen i Raaberg Sogn blev fyldt 

     og indsendt af Formanden gjennem Byfogeden til Amtet. 

7. Det blev bemærket at den , ifølge Skrivelse fra Amtet af 31 Marts d.A. 

    befalede Hest, som Raaberg Sogn skulle stille til Armeens Brug, var 

   af Sogneforstanderskabet indkjøbt for kongelig Regning og stod færdig 

   til at afgaae til Armeen naar forlangtes.  

8. Tvende Skrivelser fra Amtmanden af 8 og 10 April til Sognefor- 
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standerskabet blev af Formanden oplæste for Sogneforstanderskabet, Ingen 

    af disse udkrævede svar eller nøiere Drøftning. 

9. Fra Amtsraadet var indkommen Beretning til at opføre et Fattighus efter 

    den i sin Tid lagte Plan.  Det blev besluttet at bekjendtjøre ved Kirkestævne 

    at den eller de som efter Lisitation ville paatage sig at opføre dette  Huus      

kunne foreløbigen eftersee Conditionerne og Overslagssummen hos For-

manden i Præstegaarden. Huset skulle være færdigt til 1ste October dette  Aar 

 

10.Det var ei Sogneforstanderskabet ubekjendt at i denne Trængselens Tid 

     havde mange Pastorater gjort frivillig Sammenskud saavel i Penge 

     som Korn til Armeens og Flaadens Underhold og intet ville være Sogne- 

     forstanderskabet ønskeligere end ligeledes at lægge sin Fædrelandskjær- 

     lighed for Dagen ved kraftigt at opmuntre Sognets Beboere til lignende 

     Opoffrelse, men Raaberg Sogn er i Aar som altid i den Nødvendighed 

     at de fleste Beboere maa selv kjøbe en stor Del af det nødvendige 

     Brødkorn og Sognet er i de sidste Aar geraadet i stor Fattigdom ved at  

     Fiskeriet, den vigtigste Erhverskilde, har været usselt og ei afgivet de 

     nødvendige Fisk til det daglige Forbrug. Sogneforstanderskabet mente  

     derfor ei at burde opfodre Beboerne til yderligere Udgifter saalænge  

     Reggeringen ei directe opfordrede dertil. 

 

        Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet 

 

         TDMHammer      Niels Jensen     Thomas Jensen    Lars Pedersen 

   

           Niels Smed     Lars  Mortensen 

 

Ved et Sogneforstanderskabs Møde i Raaberg Præstegaard den 16 Mai 

1848 hvor alle Sogneforstanderne og Sognefogder gave Møde, kom følgende 

Sogneraader Forhandling. 

  1. Et Circulaire igjennem Byfogeden fra Justitsministeren Hr Bardenfleth af 

4 April dette Aar om omreisende tyske Haandværkssvende og Vagabonder 

blev 

af Formanden oplæst og det Fornøden i denne Anledning bliver iagtaget. 

  2. Et Ciculaire gjennem Amtmanden fra Justitsministeren af 8 April dette  

      Aar om Communeraads Samlinger afholdte for aaben Dører blev oplæst 

      og drøftet og Formanden bemyndiget til at besvare samme. 
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3. En Skrivelse fra Amtmanden af 8 April dette Aar om at understøtte de 

Familier 

    i Sognet hvis Forsørgere var udskreven til Kongens Tjeneste blev oplæst, og 

    det Fornøden i denne Anledning var alt i forrige Møde afgjort af 

Sogneforstan— 

    derskabet i Overensstemmelse med Amtmandens Skrivslse 

4. En Skrivelse fra Amtet gjennem Byfogeden af 20 April dette Aar om hvor 

    mange Kreature der kunne ventes udført til Hertugdømmerne eller  andre 

    Steder i indeværende og næste Maaned fra Raaberg Sogn, blev oplæst og 

For— 

    manden anmodet om at svare samme.  

5. Tvende Skrivelse fra Ingenieercaptain Glabh gjennem Byfogden 

    under1ste og 3de Mai, om at han opholder sig i Hjørring for at indøve 

    Underbefalingsmænd til at forestaa Vaabenøvelserne i de forskellige 

    Sogne, blev oplæst og det blev besluttet at afsende 2de unge, raske Mænd 

    fra Raaberg Sogn  og deres Underhold, saalænge De ligge i Hjørring for 

    at blive indøvede skal Sognet bekoste.  

6. I forrige Møde var bleven bemærket, at den Hest som Raaberg  

     Sogn ifølge Skrivelse fra Amtet af 31 Marts d.A.,skulle stille                                                            

     til Armeens Brug, var af  Sogneforstanderskabet indkjøbt for kongelig 

     Regning og stod færdig at afgaa til Armeen naar forlangtes. 

     Senere var imidlertid indløben en Skrivelse fra Amtmanden af 

     15 April dette Aar, at denne Hest for Tiden ei bliver at stille, da Armeen 

     kun ønsker Heste der frivillig stilles uden Betaling.        Da Raaberg 

     Sogn ei formaar at levere en saa kostbar Hest uden Godtgjørelse 

     blev besluttet: at Manden, af hvem Hesten var kjøbt for 150 Rdlr. 

     skulde beholde Samme, men vedkommende Mand fordrede, for at 

     Handelen kunne gaa tilbage, en Godtgjørelse af 16 Rdlr., og 

     da Handelen lovlig var afsluttet og Sogneforstanderskabet ei 

     kunne afsætte Hesten igjen uden et betydeligt Tab, mente 

     man at burde indrømme en slig Godtgjørelse.       Disse 16 Rdlr. 

     lignes paa Raaberg Sogns Beboere og kommer til Udgift 

     i Communalregnskabet for dette Aar. 

8.  Uagtet at Conditionerne til et nyt Fattighuus Opførelse har 

     lagt til Eftersyn hos Formanden i længere Tid og dette har været 

     bekjendtgjort ved Kirkestævne gjentagen Gange, har dog Ingen 

     meldt sig som vil paatage sig Opførelsen. Sogneforstan 
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  standerskabet blev af Formanden oplæste for Sogneforstanderskabet, Ingen 



 

    af disse udkrævede svar eller nøiere Drøftning. 

9. Fra Amtsraadet var indkommen Beretning til at opføre et Fattighus efter 

    den i sin Tid lagte Plan.  Det blev besluttet at bekjendtjøre ved Kirkestævne 

    at den eller de som efter Lisitation ville paatage sig at opføre dette 

    Huus kunne foreløbigen eftersee Conditionerne og Overslagssummen hos 

Formanden i Præstegaarden. Huset skulle være færdigt til 1ste October dette 

Aar 

10.Det var ei Sogneforstanderskabet ubekjendt at i denne Trængselens Tid 

     havde mange Pastorater gjort frivillig Sammenskud saavel i Penge 

     som Korn til Armeens og Flaadens Underhold og intet ville være Sogne— 

     forstanderskabet ønskeligere end ligeledes at lægge sin Fædrelandskjær— 

     lighed for Dagen ved kraftigt at opmuntre Sognets Beboere til lignende 

     Opoffrelse, men Raaberg Sogn er i Aar som altid i den Nødvendighed 

     at de fleste Beboere maa selv kjøbe en stor Del af det nødvendige 

     Brødkorn og Sognet er i de sidste Aar geraadet i stor Fattigdom ved at  

     Fiskeriet, den vigtigste Erhverskilde, har været usselt og ei afgivet de 

     nødvendige Fisk til det daglige Forbrug. Sogneforstanderskabet mente  

     derfor ei at burde opfodre Beboerne til yderligere Udgifter saalænge  

     Reggeringen ei directe opfordrede dertil. 

 

        Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet 

 

         TDMHammer      Niels Jensen     Thomas Jensen    Lars Pedersen 

             Niels Smed     Lars  Mortensen 

 

Ved et Sogneforstanderskabs Møde i Raaberg Præstegaard den 16 Mai 

1848 hvor alle Sogneforstanderne og Sognefogder gave Møde, kom følgende 

Sogneraader Forhandling. 

 

  1. Et Circulaire igjennem Byfogeden fra Justitsministeren Hr Bardenfleth af 

4 April dette Aar om omreisende tyske Haandværkssvende og Vagabonder 

blev af Formanden oplæst og det Fornøden i denne Anledning bliver iagtaget. 

   

2. Et Ciculaire gjennem Amtmanden fra Justitsministeren af 8 April dette  

      Aar om Communeraads Samlinger afholdte for aaben Dører blev oplæst 

      og drøftet og Formanden bemyndiget til at besvare samme. 

        

   
Oversat af Emma Marie Madsen, januar 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. En Skrivelse fra Amtmanden af 8 April dette Aar om at understøtte de 

Familier 

    i Sognet hvis Forsørgere var udskreven til Kongens Tjeneste blev oplæst, og 

    det Fornøden i denne Anledning var alt i forrige Møde afgjort af 

Sogneforstan— 

    derskabet i Overensstemmelse med Amtmandens Skrivslse 

4. En Skrivelse fra Amtet gjennem Byfogeden af 20 April dette Aar om hvor 

    mange Kreature der kunne ventes udført til Hertugdømmerne eller  andre 

    Steder i indeværende og næste Maaned fra Raaberg Sogn, blev oplæst og 

For— 

    manden anmodet om at svare samme.  

5. Tvende Skrivelse fra Ingenieercaptain Glabh gjennem Byfogden 

    under1ste og 3de Mai, om at han opholder sig i Hjørring for at indøve 

    Underbefalingsmænd til at forestaa Vaabenøvelserne i de forskellige 

    Sogne, blev oplæst og det blev besluttet at afsende 2de unge, raske Mænd 

    fra Raaberg Sogn  og deres Underhold, saalænge De ligge i Hjørring for 

    at blive indøvede skal Sognet bekoste.  

6. I forrige Møde var bleven bemærket, at den Hest som Raaberg  

     Sogn ifølge Skrivelse fra Amtet af 31 Marts d.A.,skulle stille                                                            

     til Armeens Brug, var af  Sogneforstanderskabet indkjøbt for kongelig 

     Regning og stod færdig at afgaa til Armeen naar forlangtes. 

     Senere var imidlertid indløben en Skrivelse fra Amtmanden af 

     15 April dette Aar, at denne Hest for Tiden ei bliver at stille, da Armeen 

     kun ønsker Heste der frivillig stilles uden Betaling.        Da Raaberg 

     Sogn ei formaar at levere en saa kostbar Hest uden Godtgjørelse 

     blev besluttet: at Manden, af hvem Hesten var kjøbt for 150 Rdlr. 

     skulde beholde Samme, men vedkommende Mand fordrede, for at 

     Handelen kunne gaa tilbage, en Godtgjørelse af 16 Rdlr., og 

     da Handelen lovlig var afsluttet og Sogneforstanderskabet ei 

     kunne afsætte Hesten igjen uden et betydeligt Tab, mente 

     man at burde indrømme en slig Godtgjørelse.       Disse 16 Rdlr. 

     lignes paa Raaberg Sogns Beboere og kommer til Udgift 

     i Communalregnskabet for dette Aar. 

8.  Uagtet at Conditionerne til et nyt Fattighuus Opførelse har 

     lagt til Eftersyn hos Formanden i længere Tid og dette har været 

     bekjendtgjort ved Kirkestævne gjentagen Gange, har dog Ingen 

     meldt sig som vil paatage sig Opførelsen. Sogneforstan 
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    derskabet mente imidlertid at Licitation burde finde Sted snarest muligt 

    og blev besluttet at Søndagen den 21 Mai om Eftermiddagen Kl. 2 skulde 

Huset  stilles til Licitation efter endnu en Gang forud at bekjendtgjøre 

Conditionerne ved  Kirkestævne. 

    Fra Amtmanden var indløbenen Skrivelse af 15 Mai dette Aar, som blev 

oplæst af Formanden, hvori meddeltes at Amtmanden rigtig havde modtaget en 

Skrivelse fra Formanden af 7 dennes hvormed fulgte 43Rbdr. fra Raaberg 

Sogns Beboere  som frivilligt Bidrog tilArmeens Underhold i Krigens Tid og 

som skulle tilstillesKrigsministeren til behagelig Disposition. 

    Endvidere blev foretaget Ligning til communal Afgifter til ??????????????? 

    Opførelse,:?: til et Beløb omtrent 40 Rbdr, som er at fordele paa Sognets 

    Beboere efter den Orden hvorefter Fattigbidrag indkræves. 

 

       TDMHammer        Mads Jensen            Niels Smed 

 

         Lars Mortensen       Christen Jensen    Thomas Jensen 

 

          Lars Pedersen 

  

    Ifølge Anmodning af Hr.Byfoged  Kuhnel i Frederikshavn gav Sog— 

    neforstanderskabet Møde i Raaberg Prstgrd. Ondsdag den 28 Juni 

    1848, i hvilket Møde Hr. By og Herredsfogeden selv var tilstede. 

    En skrivelse gjennem Amtet fra Generalcomandoen over Nørre 

    Jylland, hvori atter opmuntres til frivillig Vaabenøvelser blandt Folke— 

    væbningen, blev fremlagt og  blev besluttet at Sogneforstanderskabet 

    skulle virke med al mulig Iver for at Vaabenøvelserne snarest 

    muligt kunne komme i Gang igjen, og det blev anset for rigtigt at afsende 

    her fra Sognet strax en ung Mand til Frederikshavn for der at 

    dannes til Underbefalingsmand og i øvrigt skulle de samme Regler 

    ligges til Grund som fandt Sted ved den første frivillige Eqercits. 

    Hr. Byfogden lovede at den afsendte Befalingsmand skulle for offentlig 

    Regning blive underholdt saalænge han lærte i Frederikshavn, og at den 

    fornøden Skydevaaben samt Kugler og Krudt skulde gratis tilstilles  

     Sognet.                                                                    

                                                                                   TDMHammer 

                                                                                    Formand.     

 

 

Oversat af Emma Marie Madsen, januar 2012 

 

 

 

 

 

 



Oversat af Emma Marie Madsen, januar 2012 

Aar 1849 den 17 Januar blev afholdt et Sogneforstanderskabs 

Møde i Raaberg  Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gav 

Møde og blev Følgende forhandlet. 

Efter forudgjort Bekjedtgjørelse baade ved Kirkestævne og igjen- 

nem Sogneforstanderskabet om at et nyt Fattighus skulle opføres ved 

Kirken i Raaberg sogn blev den af Amtsraadet approberede Plan frem 

lagt og oplæst og Licitation blev foretaget over Husets Opførelse. 

Overslags sammen med Arbeidsløn iberegnet androg 180 Rdlr.???? 

Underbud skete blot af en Mand, nemlig Sogneforstander Niels 

Smed af Raaber g Sogn, der paatog sig at opføre Huset fuld og færdig 

til 1ste October dette Aar for 175Rdlr.?? ?? og Huset blev ham 

tilslaget til Opførelse for denne Summa, da Sogneforstander- 

skabet mente at dette var saa billigt som det var muligt at  

opføre samme. Manden bliver udbetalt denne Summa naar 

Huset er Færdigt og sammes Størrelse bliver at ligne paa Sognets 

Beboere i dette Aar. 

En Skrivelse fra Byfogden af 28 Dcbr.f. A: om hvorvidt        

Sogneforstanderkabet ønsker Modifikationer i det nu gjeldende 

Veiregulativ for 

Biveiene eller nye oplaget i det ny Regulativ for 1849, blev oplæst 

og besluttede Forstaderskabet at Formanden skulde indmelde at i  

Raabjerg Sogn ønskedes ingen Forandringer for det Første. 

Endvidere blev i Sogneforstanderskabet besluttet at fra 1ste Januar 

dette Aar skulle al Brevbæring for dette Aar ske for Betaling og  

blev samme tilstaaet Sognefoged Niels Eriksen for 12 Rdlr.for dette 

Aar. 

    Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 

 

     TMDHammer        N.Smed     M.Jensen            Christen Jensen 

 

                                 Thomas Jensen                Lars Mortensen 

                                   

                                   Lars Pedersen 

 

Aar 1849 den 29 Januar blev afholdt et Sogneforstanderskabs— 

Møde i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne og 

Sognefogden gave Møde. 

Fattig-Skole og Communal Regneskaberne for Aaret 1848 bleve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Oversat af Emma Marie Madsen, januar 2012 

fremlagte,gjennemsete og rividerede og forsvarede med Sogneforstan 

derskabets Underskrift for derpaa at indsendes til Amtsraadet. 

Endvidere blev foretaget Ligning paa Fattig og Skoleskat for Aaret1849. 

Et Schema fra Amtmanden hvorefter Optælling skulle ske over Husmænd 

 Indsiddere og Aftægtsmænd, blev udfyldt og ifølge Ordre undertegnet af Sog  

nefogden og Forstanderskabets Formand og derpaa indsendt af Formanden. 

         Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 

          TMDHammer   Christen Jensen    Mads Jensen         Lars Pedersen 

                                        Thomas Jensen              N. Smed 

I et Sogneforstanderskabes Møde i Raaberg Pstg 25Marts 1849 blev be- 

sluttet at lade udgaa Bekjentgjørelse til Sognets Beboere hvori det paa det 

strængeste formanes Enhver Beboer indtil videre at have ingen somhelst 

Kommunication med Fortoier som besøge vore Kyster for at tilhandle sig Fisk, 

da det er at befrygte at Cholera Sygdommen der udbreder sig mere og mere i 

Norge let kunne 

faae Indgang her i Landet og dersom Beboerne ei holdt sig dette efterrettelig  

maatte de selv tilregne sig at Lovens strænge Bud ville blive anvendt imod 

dem. 

Sogneforstanderskabets Medlemmer ville hver især anvende den yderste 

Virksomhed i denne Henseende. 

Endvidere blev besluttet at det ny Fattighus skulle opføres i Aalbek By og 

ei som forhen bestemt ved Kirken, thi Sogneforstanderskabet mente, at det var 

langt hensigtsmæssigere at opføre Fattighuset paa et Sted hvor Fattiglem    

merne havde Lejlighed til  Erhverv end ved Kirken der laae aldeles isoleret. 

I Henhold til Forordningen af 5te Mai 1848 blev derfor bestemt at tvende  

Sog neforstander tilligemed Formanden skulle udse en Plads til Husets 

Opførelse og forsaavidt det greb ind i nogen Mands Ejendom da at taxere og 

indrømme  ham et billigt Vederlag for samme. 

      Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 

       TMDHammer    Niels Smed     Mads Jensen    Thomas Jensen 

         Lars Pedersen          Christen   Jensen     Lars Mortensen 

  

 Aar 1849 den 30 Marts blev som ovenfor bestemt, af Sogneforstanderne 

   Mads Jensen og Niels Smed samt Formanden Pastor Hammer udseet 

   en Plads i Nærheden af Aalbek By til at opføre det ny Fattighus paa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oversat af Emma Marie Madsen, januar 2012 

Det Stykke Jord som blev udvalgt til Byggeplads tilhørte Anders Voed—  

binder i Aalbek og det blev afkjøbt Manden som en fast uforanderlig 

Grund for Fattighuset en Gang for alle for 5 Rbdlr. Hvilke fem Rigs— 

bankdaler bliver at ligne paa Sornets Beboere med andre communal 

Afgifter 

 

    TMDHammer          Niels Smed          Mads Jensen. 

   

 Aar1849 den 31 Mai blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde Møde i 

Raaberg Pstgrd. hvortil alle Sogneforstanderne og Sognefogden gave 

Møde. I samme blev bestemt at Hovedlandeveien imellen Frederikshavn 

 og Skagen forsaavidt Raaberg Sogns vedkom, skulle grundforbedres 

 af Sognets Beboere i Fælledsskab i Løbet af 14 Dage uden Hensyn til 

 Hartkorn og naar den var sat i forsvarlig Stand senere byttes 

 efter Hartkorn. Med Hensyn paa Biveiene blev bestemt at de i 

 Løbet af Sommeren skulle jævnes og forbedres Districtvis og derpaa 

 ligeledes af deles i Stykker mellem Beboerne efter Hartkorn. Tilsyn 

 med Arbejdet paatog Sogneforstanderen sig i Forbindelse med Sogne— 

 fogden. Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 

 

   TMDHammer       M. Jensen             N. Smed           Jens Mortensen 

 

                                   Christen Jensen  Thomas Jensen     Lars Pedersen 

 

 I Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelser af 27 Juli og 7 August d.A. 

 var Sogneforstanderskabet samlet i Raaberg Præstegaard den 16 August, 

 i dette Møde blev følgende forhandlet: 

 For at kunne optage en nøiagtig Liste over de Stemmeberettigede i 

 Raaberg Sogn til Folkethinget til den forestaaende Rigsforsamling 

 blev bestemt, at Sogneforstanderne skulle personligen snarest mulig 

 gaa omkring i Sognet og indtegne enhver Mandsperson fra 30 Aar 

 indtil høieste Alder i Overensstemmelse med Valgloven, og naar disse 

 Lister vare færdige da skulle Formanden ved hjelp af tvende Sogne- 

 forstandere forfatter en Hovedliste over alle Valgberettige, som 

 bliver at undertegne af alle Sogneforstandere og derpaa fremlægges 

 til Beboernes Eftersyn i 8 Dage.  Derefter blev det overdraget 

 Formanden efter Hovedlisten at forfatte den ifølge Ministeriets Skrivelse 

af 7 August forlangte tabellareske Oversigt over 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Communens Vælgere i Overensstemmelse med det tilsendte Schema, 



Oversat af Emma Marie Madsen, januar 2012 

samt at indsende  samme gjennemAmtmanden til Ministeriet og derfor 

gjøre  opmærksom paa at Hovedlisten til Folkethinget var færdig og at der i 

Raabjerg Sogn ingen valgbare Personer var til Landsthinget. 

     

  TMDHammer 

        Thomas Jensen        Mads Jensen      Christen Jensen     Lars 

Mortensen 

                       N. Smed            Lars Pedersen 

 

Aar !849 den 11 September vare Sogneforstanderskabet samlet i Raaberg 

Præstegaard, hvor Følgende kom under Forhandling: Hovedlisten over de 

Valgberettige til Folkethinget i Rigsforsamlingen 

der var færdig og havde henligget til Eftersyn den befalede Tid,  blev 

undertegnet af Sogneforstanderen og blev eensstemmigen Pastor Hammer, 

For mand i Forstanderskabet, valgt til at være Medlem af Valgbestyrelsen 

for Hjørring Amts første Valgdistrict. 

Fra By og Herredsfogden i Frederikshavn var indløben en Skrivelse af 30 

August d. A. om Opgivende af de forskjellige Industri- Anlæg i Raaberg 

Sogn. Formanden blev paa Sogneforstanderskabets Vegne bemyndiget til 

at indberette at i  Rjaaberg Sogn findes alene 1 Mølle, som drives ved Vind 

og hvormed blot én    Mand er beskjæftiget i. Enkelte af Beboerne ere 

Baadbyggere, men der gaaer  mange Aar imellem at en ny Baad bliver 

bygget og som oftest er kun en enkelt Mand beskjæftiget hermed. I øvrigt 

findes ingen Industri Anlæg her i Sognet. Til Klitarbejde var i Aar forlangt 

214 Mand, det var Sogneforstander skabets Mening at hver bosiddende 

Mand som havde over 1Skp Hartkorn skulde gjøre én Dags Arbejde og det 

øvrige som manglede fordeles paa dem som havde det større Hartkorn og 

dernæst snart muligt indgaar til Amtet med en Forespørgsmaal om dette 

Arbejde for Fremtiden skulle lignes efter Arbejdskraft eller hvad andre 

Maade der var hensigtsmæssig.   

 

 Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 

 

    TMDHammer             N. Smed                      Lars  Pedersen 

             Mads Jensen                 Thomas Jensen               Christen Jensen 

            Lars Mortensen 

  Aar 1849 den 22 October var Sogneforstanderskabet samlet i Raaberg  

  Prætegaard, hvor følgende Sager kom under Forhandling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oversat af Emma Marie Madsen, januar 2012 

Fra Amtmanden var indløben en Skrivelse, hvori Sogneforstanderskabets  

Mening afledes, hvorvidt der kunde være Grund til at bevilge Mads Olesens 

Ansøgning om at afhende et Stykke Jord fra sin Ejendom til hans Nabo Lars 

Mortensen i Raavad og med samme Skrivelse fulgte hans Ansøgning til 

Gjennemsyn. Formanden blev bemyndiget til at indsende til Amtet, at hermed 

var intet at erindre, de Ansøgenes Grunde vare overenssstemmende med 

Sandheden.  

Ifølge et forrige Møde af 31 Mai dette Aar var det bestemt at Hovedlandeveien 

saavelsom Biveien i Raaberg Sogn skulde i løbet af Sommeren sættes i 

Forsvarlig Stand ved fælles Arbejdskraft af Sognets Beboere og derpaa synes 

af Forstanderskabet tilligemed Sognefogden. Naar dette var sket skulde alle 

Veiene somvære opførte paa Veiregulativet, byttes efter Hartkorn saaledes at 

Beboerne blev inddelte i Selskaber efter omtrent 4 Tdr. Hartkorn og et saadant 

Selskab fik et bestemt Veistykke paa de forskjellige Veie, som det aarligt 

havde at holde vedlige. Da Veiene nu var sat i brugbar Stand blev det bestemt 

at alle Veiene skulle opmaales og taxeres og derpaa udstykkes til Sognes 

pligtarbejdende 

Beboere efter Hartkorn dog saaledes at de Beboere som fik et besværligere 

Veistykke skulle lempes i Størrelse, men det burde nøie paasees at alle Bebo- 

ere fik et Stykke af hver Vei.  I øvrigt skulle Sognefogden og Sognefor- 

standerskabet have Tilsyn med at Arbeidet blev udført forsvarligt. 

I Overeensstemmelse med Planen for et nyt Fattighus, der ved Licitation 

var tilslaaet Sogneforstander Niels Smed til Opførelse for 175 Rbdr. med  

Undtagelse af Kakkelovnne, blev af Samme anmeldte at Huset var færdigt 

og Dagen iforveien havde tvende Medlemmer, af Sogneforstander- 

skabet efter Formandens Anmodning synet Huset og fandt Alt forsvarligt 

gjort og intet at udsætte. Tvende Kakkelovne var i sin Tid indkjøbte af  

Forstanderskabet til Beløb 16 Rbdr. og indsatte i Huset. Formanden blev be- 

myndiget til snarest muligt at indmelde til Brandderecteuren, at dette 

Huus var bleven opført i Sognet og at Forstanderskabet ønskede det snarest 

muligt assureret da det fra Dato af stod for Sognets Regning. 

Ligning over dette Beløb samt Brevbæring og andre communale Afgifter 

var af Sogneforstanderskabet gjort under 21 September dette Aar, men da 

Pengene endnu ikke vare indkomen paalagde Formanden Sogneforstan- 

deren snarest muligt at inddrive dem for at Fattighuset kunne vorde betalt. 

Den Summa som var paalignet Beboerne androg 180 Rbdr. Fattiglemmerne 

indflytter i Huset til 1ste November og fra den Dag af ophører al Husleie- 

hjelp. De nødvendige Tørv til Fattighuset lignes paa Sognets be— 

boere efter Hartkorn og Sogneforstanderskabet mente at 20 Læs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oversat af Emma Marie Madsen, januar 2012 

Knop og Mostørv vilde være nødvendigt for et Aar. 

Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 

    TMDHammer         N. Smed.                Lars Pedersen 

 

      Thomas Jensen      M. Jensen            Christen Jensen 

         Lars Mortensen 

Aar 1849 den 21 December var Sogneforstanderskabet samlet 

i Raaberg Pstgrd for, efterforud Bekjentgjørelse for Sognets Beboere, 

at foretage Valg paa tvende Valgmænd, som paa Sognets Vælgeres 

Vegne skulle afgive Stemme paa 5 Medlemmer, som Aalborg og 

Hjørring Amter have at stille til det forestaaende Landsthing.  Hvem 

disse blev og fremdeles Valghandlingen foregik blev efter Ordre tilført 

Valgprotokollen. 

Samme Dag blev foretaget Valg af Sogneforstanderskabet paa en  

ny Formand til det kommende Aar og blev den fungerende Formand én- 

stemmigen gjenvalgt til Formand i Forstanderskabet for det kommende 

Aar. Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 

      

TMDHammer         N.Smed        Lars Pedersen      Thomas Jensen 

      Mads  Jensen         Christen  Jensen        Lars Mortensen 

 

Aar 1850 den 2 Marts blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde i 

Raaberg Præstegaard, hvortil alle Dogneforstanderne gave Møde. 

Fattig- Skole-og Communal Regnskaberne for Aaret 1849 blev fremlagt 

og gjennemsete og reviderede og forsynede med Sogne-

forstanderskabets Underskrift for derpaa at fremlægges til Beboernes 

Eftersyn den lovbefalede Tid for senere at indsendes til Amtsraadet. 

Endvidere blev foretaget Ligning paa Fattig og Skoleskat for Aaret 

1850. Fra Moesberg Forstanderskab var indløben en Skrivelse, hvori 

Raaberg Sogneforstanderskabs Erklæring afledes om Gavnligheden af 

at anlægge en ny Vei fra Ydergrændsen i Raaberg igjennem en Del af 

Moesberg Sogn og hvorvidt Raaberg Sogn ville bidrage til 

Omkostningerne, da man formodede at den i sin Tid ville befares for en 

stor Del af Raaberg Beboerne  paa Veien til Hjørring. I denne 

Andledning blev Formanden bemyndiget 
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Oversat af Emma Marie Madsen, januar 2012 

t svare, at omendskjøndt Raaberg Forstanderskab indsaa det Gavnlige 

og Hensigtsmæssige ved dette Veianlæg, saa havde man dog ei for  

Uden gaar ind herpaa, da man antog at Veianlæget vilde medtage en 

Del  ubetydelig Pengesum og Raaberg Sogns Beboere var og havde i de 

sidste tvende  Aar forholdsvis været haardt beskattede og da al Udsigt 

til Fortjeneste  under nærværende trykkende Forhold var stoppet, mente 

man at det i det  mindste burde sættes i Bero indtil videre.  Den Penge 

afgift som Raabjerg  Sogn i det hele taget selv under gunstigere 

Omstændigheder burde afse  til dette Foretagende vilde ikke kunne 

blive mere end 1mk. pr.Td. Hartkorn. 

Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 

     TMDHammer          N. Smed        Thomas Jensen            Christen 

Jensen 

          Mads Jensen      Lars Mortensen. 

 

Aar 1850 den 18 Juni blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde 

i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gave Møde 

tilligemed Sognefogden.  Følgende Sager kom under Forhandling: 

En Skrivelse fra Justitsministeriet af 19 April 1850 om Tilsyn fra Sog- 

neforstandeskabets Side af Taxationsforretn inger ved Brandassurance 

blev fremlagt og blev besluttet for at en nøiagtig Control kunne være 

tilstede  at tvende Sogneforstandere ville give møde ved enhver 

Taxations forretning. Brandfoged Jens Christian Nielsen i Lodskovad 

havde 

meldt til Formanden at han ønskede i August Maaned dette Aar 

at afgaa som Brandfoged for Lodskovad og Bunken District, da han 

havde taget den lovbefalede Tur af 5 Aar og blev Formanden bemyn- 

diget til at underrette Brandirecteuren derom, snart at indstille 

Jens Eriksen i Bunken til at indtræde i hans Nummer. 

I Henhold til Bestemmelser vedtaget i Sogneforstanderskabsmøde 

22 October 1849 var Hovedlandeveien bleven byttet i Selskaber 

efter 4 Td. Hartkorn og bliver nu holdt i god og forsvarlig Stand. 

Biveiene var endnu ikke endnu ikke bleven byttet, da man ansaae det 

for vigtigt endnu i denne Sommer at lade dem istandsætte ved fælles 

Arbejdskraft og naar saaledes Veiene vare istandsatte byttes de og 

forholdene der med dem paa samme Maade som Hovedlandeveien. 

Endvidere blev foretaget Ligning paa communale Afgifter 
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                      Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 
 
   Aar 1850 den 2 Marts blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde i 
   Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gave Møde. 
   Fattig—Skole og Communal Regnskaberne for Aaret 1849 bleve fremlagt 
   og gjennemsete og revidere og forsynede med Sogneforstanderskabets 
   Underskrift for derpaa at fremlægges til Beboernes Eftersyn den lovbefa— 
   lede Tid for senere at indsendes til Amtsraadet. 
   Endvidere blev foretaget  Ligning paa Fattig og Skoleskat for Aaret 1850.  
   Fra Moesberg Forstanderskab var indløben en Skrivelse, hvori Raaberg 
   Sogneforstanderskabs Erklæring afledes om Gavnligheden af at anlægge  
   en ny Vei fra Ydergrændsen i Raaberg igjennem en Del af Moesberg 
   Sogn og hvorvidt Raaberg Sogn ville bidrage til Omkostningerne. Da man 
   Formodede at den i sin Tid ville befares for en stor Del af Raaberg Beboerne 
   paa Veien til Hjørring. I denne Anledning blev Formanden bemyndiget 
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    at svare, at omendskjøndt Raaberg Forstanderskab indsaa det Gavnlige 
    og Hensigtmæssige  ved dette Veianlæg, saa turde man dog ei for 
    Tiden gaa ind herpaa, da man antog at Veianlæget vilde modtage en del 
    ubetydelig Pengesum og Raaberg Sogns Beboere var og havde i de sidste tvende 
    Aar forholdsviis været haardt beskattede og da al Udsigt til Fortjenesten 
    under nærværende trykkende Forhold var stoppet mente man at det idet 
    mindste burde sættes i Bero indtil videre. Den Pengeafgift som Raaberg 
    Sogn i det hele taget selv under gunstigere Omstændigheder burde afsee          
    til dette Foretagende vilde ikke kunne blive mere end 1mk. pr Td. Hartkorn. 
     Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 
      TM Hammer             N.Smed          Thomas Jensen      Christen Jensen 
 
        Mads Jensen                  Lars Mortensen 
  
    Aar 1850 den 18 Juni blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde 
    i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gave Møde 
    tilligemed Sognefogden.  Følgende Sager kom under Forhandling: 
    En Skrivelse fra Justitsministeriet af 19 April 1850 om Tilsyn fra Sog— 
    neforstanderskabets Side Taqationsforretninger ved Brandassureren 
    blev fremlagt og blev besluttet for at en nøiagtig Control kunne være tilstede 
    at tvende Sogneforstandere ville give Møde ved enhver Taqations— 
    forretning. Brandfoged Jens Christian Nielsen i Lodskovad havde 
    meldt til Formanden at han ønskede i August Maaned dette Aar 
    at afgaa som Brandfoged for Lodskovad og Bunken District, da han 
    havde tjent den lovbefalede Tid af 5 Aar og blev Formanden bemyn— 
    diget til at underrette Brandderectionen derom, samt at indstille 
    
 Jens Eriksen i Bunken til at indtræde i hans Nummer. 
    I Henhold til Bestemmelser vedtaget i Sogneforstanderskabsmøde 
    22 October 1849 var Hovedlandeveien bleven byttet i Selskaber 
    efter 4 Td. Hartkorn og bliver nu holdt i god og forsvarlig Stand. 
    Biveiene var saadan ikke bleven byttet, da man ansaae det 
    for rigtigt endnu i denne Sommer at lade dem istandsætte ved fælleds 
    Arbeidskraft og naar saaledes Veiene vare istandsatte byttes de og 
    forholdes der med dem paa samme Maade som Hovedlandeveien. 
    Endvidere blev foretaget Ligning paa communale Afgifter 
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  for Aaret 1850, som bliver at indkræve snarest muligt            . 
  Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 
     TMHammer                      N. Smed         Mads Jensen 
 
        Søren Mortensen      Thomas Jensen           Christen Jensen 
 
  Aar 1850 den 21 Juli var Sogneforstanderskabet atter samlet i Raa— 
  berg Pstgrd, med Undtagelse af Lars Uggerhal, der 
  uagtet Tilsigelse ikke mødte, i Anledning af Veivæsenet og blev bestemt 
  som følger: Den mindre Landevei er istandsat og byttet District— 
  vis efter Beliggenhed saavidt muligt, hvor dog er at mærke at 
  Aalbek Eierlaeg har faaet det søndre Veistykke, uagtet at den søndre  
  deel af Raaberg Sogn nærmest tilkom dette, fordi Aalbekkerne 
  især befarer dette Veistykke  og i denne By findes den største Arbeids— 
  kraft samlet og dette Veistykke ansees for det besværligste at istandsætte, 
  den Ulempe som altsaa Søndre Sogns Beboere lider ved at fare 
  et længere bortliggende Veistykke godtgjøres dem derved at de faar 
  et mindre besværligt Stykke. 
  Siden sidste Møde, hvor Biveiene var under Forhandling, ere de 
  bleven istandsatte ved fælleds Arbeidskraft og blev besluttet, at 
  Biveiene ligesom den mindre Landevei skulle taxeres og opmaales 
  og derpå byttes i Selskaber efter 4 Tdr Hartkorn og skulle Bebo— 
  erne have Veistykker af Biveiene efter Beliggenhed. 
  Da Sogneforsranderskabet saaledes efter bedste Skønnende i For— 
  bindelse med Sognefogden, der har været tilstede ved alle Møder 
  Veivæsenet vedkommende, for ordnet denne Sag, ønskede man dog  
  at Formanden paa Forstanderskabets Vegne foreløbige førend Bi— 
  veiene blive byttede skulle tilmelde Herredsfogeden  det Fornøden herom 
  samt indhente Amtsraadets Approbation og i denne Anledning 
  kortligen fremsætte de herom førte Forhandlinger for Amtsraadets 
  Fofmand.    Da intet videre var at forhandle blev Mødet fævet. 
   
  TMHammer    N. Smed       Mads Jensen                  Thomas Jensen 
 
    Niels Eriksen      Christen Jensen          Lars Mortensen 
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   Aar 1850 den 28 September blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde i 
   Raaberg Prstgd. hvor til alle Sogneforstanderne gave Møde. Følgende Sager  
   kom under Forhandling. 
   Med Hensyn til Justitsministeriets Skrivelse af  16 August dette Aar angaaende 
   Forholdsregler i Tilfælde af Choleras Udbred her i Danmark, var af Formanden 
   gjennem tvende af Sogneforstandere truffen Foranstaltning til et passende 
   Locale havdes i Beredskab her i Sognet ifald  Cholera skulle udbryde her og havde 
   bemeldte Forstandere anseet det hensigtsmæssigt at Fattighuset, hvori findes 
   tvende Stuer med 8te faste Senge, hertil holdtes beredt og man havde derfor truffen 
   Foranstaltning til at de faste Fattiglemmer kunne flytte ud naar forlangtes og at 
   alt strax kunne være beredt til at modtage de Syge og blev besluttet i paa— 
   kommende Tilfælde eller naar pludseligt Sygdoms tilfælde af cholerisk Natur skulle 
   vise sig i saadan Grad at det forekommer mistænkeligt da med Sognebud uopholde- 
   lig at underrette Districtslægen om samme, alt i Overensstemmelse med de bestem- 
   mende Regler og ifølge Districtslægens Skrivelse af 28 August dette Aar. Endvider 
   blev Besluttet at Formanden skulde meddele By og Herredsfogden det Fornøden  
   herom. Ifølge Skrivelse fra Amtet af 23 Septbr dette Aar blev det Sogneforstander- 
   skabet communiceret at Pastor Neergaard til Ugilt og Taars under 15 Septbr aller- 
   naadigst var udnævnt til Formand for Aflønningen af det Pligtarbeide, der 
   foruden Reedgjørelsen af Forord: 27 Mai 1848, er Betinget af Huse og Boliger 
   paa Landet, samt at Sogneforstanderskabet er forpligtet til at yde ham fornøden 
   Bistand naar saadant af ham begjæres.  
 
   Fra Amtet var ligeledes modtaget en Skrivelse af 16 September dette Aar, hvori  
   det paalægges Sogneforstanderskabet i Overensstemmelse ved Lov af 4 Juli 
   dette Aar at udnævne tvende i Districtet Bosiddende Mønd som faste Taxa— 
   tionsmænd til at foretage Jordboniteringer og saasnart Valg var slut 
   strax at meddele Amtet Underretning herom for at de skete Valg kunne blive 
   forelagte Amtsradet til Approbation.       I Andledning heraf blev af samt— 
   lige Forstanderskabets Medlemmer foretaget Valg paa tvende saadanne Mænd 
   og viste det sig at: 
 

1. Sogneforstander og Gaardmand Niels S med blev valgt med 6 Stemmer 
2. Plovd. Husmand Jens Christian Jensen i Kanderstederne med 2 ---------- 
 
 Disse Mænd blive herved at indmelde af Formanden til Amtsraadets 
 Approbation. 
  Sogneforstander Niels Sørensen Smed blev tillige enstemmig valgt 
 til at sammentræde med Formanden Pastor Neergaard for Aflosning af Pligt- 
 arbeide af Huse og Boliger paa Landet Hjørring Amt. 
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  Da man kunne forvente at den ny Communal Lov 
  ville denne Gang komme for Rets forsamlingen og saaledes en hel Del For-  
  andringer foregaar i Veivæsenet, besluttede Sogneforstanderskabet at sætte 
  Bytningen af Biveiene i Bero indtil Foraaret. Endvidere blev besluttet 
  at Broen ved Jennet strax skulde gjøres i stand. 
  Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 
 TMHammer        Mads Jensen     Lars Pedersen         N. Smed 
 
                    Thomas Jensen       Christen Jensen     Lars Mortensen 
Aar 1850 den 21 October blev afholdt et extra ordineret Møde i Raaberg 
  Præstegaard foranlidiget af det for Kongl. Amt i Hjørring. 
  Fra Amtet blev fremlagt og oplæst en Skrivelse af 16 October dette Aar , hvori 
  det pålægges Sogneforstanderskabet uopholdelig at undersøge og indberette til  
  Amtet om der findes i Raaberg Sogn større og mindre Næringsbrug, saasom Hand- 
  lende Haandværkere,etc. der kunne ansees som Krigsskatspligtige ifølge Lov 15  
  Mai 1850. Efter nøie Overveielse bestemte Forstanderskabet gjennem Formanden 
  uopholdelig at indbertte til det Kongl. Amt Følgende: 
 
        A: Af store Næringsbrug findes aldeles Ingen i Raaberg Sogn 
        B: Af mindre Næringsbrug formener Sogneforstanderskabet at burde 
             opgive Følgende: 

1. Møller Jens Christian Christensen, Ejer af Sovborg Mølle 
2. Kromand Niels Christesen Højrup i Aalbek. 
3. Smed Christen Baltzersen i Klitlund. 

   Med Hensyn paa disse Personer formener imidlertid Sogneforstan— 
   derskabet at kunde gjøre det hos Kongl. Amt opmærksomt paa Følgende: 
    ad:1) Da Mølleren svarer Krigsskat af sit Mølleskylds- Hartkorn og sidder 
   med en stor Familie i smaa Omstændigheder vil det i al Fald kuns være 
   en ubetydelig Del som kan formene at svare i Næringskrigsskat. 
   ad: 2) Kromanden maa kuns modtage og beværte Reisende samt sælge Bræn- 
            devin til Sognets Beboere i større og mindre Portioner, men maa i øvrigt 
            ikke drive noget Krohold og Sogneforstanderskabet formener derfor da han 
            har en stor Familie at underholde at dersom han ei tillige drev Avlsvæsen 
            vilde hans Handel langtfra være tilstrækkelig til hans Families Livsophold. 
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 ad:3) Smeden, der ligeledes sidder med Familie, formener Sogneforstanderskabet  
 har en aarlig Netto Indtægt af sin Profession af omtrent 48 Rbdr.  men  
 han maa dog tillige beskæftige sig med lidet Avlsdrift og Fiskeri for at kunne 
 ernære sig og Familie og skjønnes ikke saaledes at burde paalægges nogen Nærings 
 krigsskat.  Alle andre Haandværkere her i Sognet have en saa ubetydelig Indtægt af 
 deres Profession at de alle maa for største Delen ernære sig af Dagleie eller Avls- 
 brug og Fiskeri. 
 I Raaberg Sogn findes i øvrigt ingen Bosiddende Procuratorer, Læger, By- 
 ?????, Landinspecteerer, Landmaalere eller Andre, hvorpaa Loven om Nærings— 
 brug vil være at anven de. 
 Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 
  TMHammer   Mads Jensen    Lars Mortensen       Thomas  Jensen 
                          Christen Jensen    Lars Pedersen              Niels Smed. 
 
   Aar 1850 den 15 November blev afholdt et extraordineret Møde 
   i Raaberg Prstgrd. foranlediget af det høi Kongl: Amt i Hjørring: 
   I følge Skrivelse fra det høie Amt af 31 October dette Aar var 
   det paalagt Sogneforstanderskabet at ligne 4 Rbdr i Krigsskat 
   for dette Aar paa de Beboere, som under 21 October af Sogne— 
   forstanderskabet vare indmeldte til Amtet som Krigsskattepligtig 
   af mindre Næringsbruger. Under 2 Novbr. blev af Forstander— 
   skabet foretaget Ligning paa ovenmeldte 4 Rbdr. og blev der Bestemt 
   at fordeles saaledes: 
                                   Møller Jens Christian Christensen--------2 Rbdr. 
                                   Kromand Nils Christensen Højrup--------1 Rbdr. 
                                   Smed Christen Baltzersen    ---------------1 Rbdr. 
 
   Schemaet blev udfyldt og henlagt til Eftersyn den Lovbefalede 
   Tid efter at Formanden ved Kirkestævne Søndagen den 3 Novbr. havde 
   bekjendtgjort det Forinden.  
   Endvidere blev en Fortegnelse affattet over ikke  Krigsskatplig— 
   tige Næringsbrug i Raaberg Sogn. 
   Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 
   TMHammer 
                      Mads Jensen    Lars Pedersen         Niels Smed 
                                             Thomas  Jensen      Lars Mortensen    Christen Jensen. 
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   Aar 1850 den 16 December blev afholdt Sogneforstanderskabsmøde  
   i Raaberg Pstgrd. hvortil alle Sogneorstanderne gave Møde. 
   En Skrivelse fra Byfogden i Frederikshavn blev fremlagt , hvori 
   ????? Forstanderskabets Erklæring, hvorvidt der i de senere Aar 
   af Sognets Beboere var ansøgt Bevilling om at indrage nedlagte  
   Gaardes Jorder under anden Mands Ejendom og hvorvidt der da blev  
   holdt Hans med Ildsted paa den indtagne Jord som var forsynet med 
   Beboere. I denne Anledning blev Formanden bemyndiget til at ind— 
   melde at sligt ikke havde funden Sted i Raaberg Sogn i de senere Aar. 
   Endvidere blev formanden bemyndiget til at indmelde til Amtmanden 
   i Hjørring paa Opfordring af Amtets Skrivelse af 3 October dette Aar 
   med Hensyn til Klitarbeidet i Raaberg Sogn og dets Udførelse i de senere Aar. 

1) Først med Hensyn til om Hjelpesognene præstere det paagjeldende 
     Klitarbeide in natura eller med leiede Folk, da er hertil at svare 
     at alt Klitarbeide af Hjelpesognene udføres, med meget faa Undta— 
     gelse nær, af leiede Folk, saaledes, at Hjelpesognenes Sognefogder 
     maatte ifølge Fuldmagt, leie Folk i selve Klitsognet til at udføre  
     Aarbeidet og henvender sig naturligvis atter til Sognefogden i 
     Klitsognet eller anden Mand for for at faae det fornøden  Antal Mand- 
     skab tilveiebragt og om hermed er nogen apante Fordeel for Vedkommende 
     forbunden skal Forstanderskabet lade være usagt, men det er Forstan— 
     derskabets Formening at naar Hjelpesognene enten ikke kunne 
     eller ikke ville udføre Arbeidet in natura, da var det hensigtsmæsigen 
     at bortlicitere efter offentlig ?????skiltning Hjelpesognenes Pligt— 
     arbeide.  

2) Hvorvidt Arbeidet udføres til enhver Tid paa forsvarlig og 
      hensigtmæssig Maade, at saaledes den rigtige Tid iagttages, 
      skal Forstanderskabet lade være uafgjort og ligger maaske udenfor 
      dets Competance, men at Pbr: 6 Marts 1838 §7 ofte har været om— 
      gaaet og overtraadt er der næppe nogen Tvivl om, og om Klitfogden 
      i Medhold af Klitcommessairen, tør Forstanderskabet ikke nøie 
      afgjøre. 
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   Igjennem Amtet var fra det statistiske Bureau tilsendt Forstan— 
   derskabet et Schema til Udfyldelse og Fordeling af Hartkornet mellem  
   de forskellige jordbrugende Personer i Raaberg Sogn, men da Sognets 
   Hartkorn, saaledes som det er Forstanderskabet bekjendt, ikke passede 
   med det Hartkorn som var opgivet fra Matrikelcontoret og det altsaa 
   for Øjeblikket var umuligt at udfylde Schemaet, blev Formanden bemyn- 
   diget til gjennem Amtet først at faae oplyst om ei Matriklens Angi— 
   velse er Feilagtig eller om Forstanderskabet for at komme til et rigtigt 
   Resultat skal indhente alle Beboernes Skattebøger for saaledes at faae 
   den rigtige Totalsumma at vide.  
   Da der i Slutningen af Aaret skal foretages Valg paa 4re ny Sog— 
   neforstandere blev en Liste forfattet over valgberettigede og valgbare 
   Beboere i Sognet, hvilken bliver at fremlægge til Eftersyn i 14 Dage 
   og dernæst bliver ved Kirkestævne berammet en Dag paa hvilken Valget 
   skal foregaa og naar Valget er foregaaet det Nødvendige herom at 
   indberetter til Amtet. 
   Da Fattiglem Jørgen Svendsens Enke og Børn af Centralcommitteen 
   i Kjøbenhavn er tilstaaet en maanedlig Understøttelse af 6 Rbdr. 
   fordi hendes Mand i dette Aar er falden i Krigen, blev det bestuttet 
   at hun indtil videre ingen Almissehjelp skulde have af Sognet med 
   Undtagelse af Logi i Fattighuset og Tørv indtil videre, samt at Sin— 
   dal Commune ligeledes skulle være fri for at bidrage til Hendes Un— 
   derhold og Formanden herom underrette vedkommende Sogneforstanderskabet 
    Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. 
 
    TMHammer    Mads Jensen       Thomas Jensen       Lars Pedersen 
 
          N. Smed     Lars Mortensen                Christen Jensen 
 
  Aar 1851 den 25 Januar blev afholdt Sogneforstanderskabsmøde 
  i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstandere gave Møde. 
  Det fra det statistiske Bureau tilsendte Schema over Fordeling af 
  Hartkornet mellem de forskellige jordbrugende Klasser i Raaberg 
  Sogn blev udfyldt og undertegnet af Forstanderskabet og bliver 
  af Formanden at indsende til Amtet.         


