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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.         


