Udskrivt
af Thorslev og Lendum Sogns Forstanderskabs Forhandlings Protokol
saavidt sidstnævnte Sogn angaaer, der nu er fraskildt Thorslev
1842 d: 9 Mai blev foretaget under Ltrb en Ventilation angaaende
en Skrivelse fra Bye og Herredsfoged Heiberg af 27 April om Regulativet for Biveierne i begge Sogne, og blev vedtaget hvilke Veie i
Sognene der blive at istandsætte af Sognebeboerne.
B. Lendum Sogn
a/ Veien fra Grydebroe forbie Lendum Kirke til Graaekjærbroe, som
er en Kjøbstedvei for Taars og Lendum Sogne til Frederikshavn, og
formentlig burde overgaae til de mindre Landeveie.
b/ Veien fra Vangterp forbi Lendum Kirke og derfra N: Vest til Hviborg
ad Hørmested til.
c/ Veien fra Lengsholm forbie Møllen til Stokbroe Hedelod, som er en
Kjøbstadvei til Frederikshavn.
d/ Fra Lengsholm Mølle forbie Damsgaard til Albecs Vad.
e/ Fra Stokbroe forbie Heden og Brødeledet til Høistrup.
f/ Fra Norre forbie Stubben til Ugilt Sogn.
g/ Fra Stokbroe forbie Ringsholt til Trøderup
Følgende Veistrækninger formenes at skulde have Grundforbedringer
Paa Veien Ltr:a fra Lendum Kirke til Anders Vaaen
Paa do
,, b fra Vangterp over Mikkelstrup Mark ud for Lengsholms
Studefold, ved Lengsholms Lund og Nord for Lengsholm
Paa do
,, c derfra hvor den skiller sig fra Veien Ltr b og indtil
Faarebroen. Fra Møllen af er en deel af Veien
opkastet i Fjor og Resten skulde opkastes i Aar.
Paa do
,, d hele Veien og over Bækken mellem Damsgaard og
Møllen vil anbringes en større Stenkiste eller Bro
hvilken i Overensstemmelse med §28 af Fonden: 29 Septb 1841 maatte
formenes Bekostet af Amtsreparationsfonden. Dette samme gjelder
Sognet som kun er lille, hvor desuden 25 mindre Broer at ved ligeholde, saa at ovenanførte 3 større Broers Vedligeholdelse vilde blive
for byrdefuldt.
Mødet hævet.
1842 den 3die Septb blev ventileret angaaende Veiene i Lendum Sogn, og var
da tilstede for den costit. Herredsf. i Horns Herred cand.jur: Rømer I hans
Forfald ved en vidtløftig Justitssags Behandling, hans af Amtet const.
Fuldmægtig Exam,jur. Hesse. Det blev vedtaget at følgende Veie
i Lendum Sogn, skulde ansees som offentlige Biveie.
2. Veiene fra Vangterp i Thorslev Sogn forbie Lendum Kirke og derfra ud i
Nordøst til Hulberg ad Hørmested Sogn , nemlig ved Skreiborg. Denne
Vei krydser Veien under No1 ved Lendum Kirke og benyttes dels som
Møllevei og dels som Landevei til Aalborg for nogle af de vanlige Sager
Her med Længde af ¾ Miil.
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Veiene fra Grydebroe der er Skjæl imellem Lendum og Ugilt Sogne
forbi Lendum Kirke til Graaekjærsbroe som er Skjæl mellem Lendum og Skjærum Sogne, hvilken Vei er Kjøbstadvei for Lendum,
Taars og flere vestlige Sogne. Denne Vei har en Strækning i Lendum
Sogn af ca. ¾ Miil.
/:No 2 foregaaende Side:/
3. Veien fra Lengsholm, der ved denne Gaard gaaer ud fra Veien No 2
forbi Lengsholms Mølle og Stockbroe Hedelod til Follebakken, hvorfra den
bliver fælleds med Hørbye Sogn da den gaaer Lige i Skjællet mellem
disse 2de Sogne, denne Vei er Kjøbstadvei til Sæbye for hele Sognet
og Ligeledes Kjøbstadvei til Frederikshavn for en del af de sydlige bebo-ere i Sognet. Denne Vei har en Strækning forsaavidt uden ved ligeholde alene af Lendum Sogn af en lille ½ Miil, og forsaavidt den
vedligeholdes i Forening med Hørbye Sogn ½ Miil.
4. Veien fra Lengsholm Mølle, der ved denne Mølle gaaer ud fra No 3
over Damsgaards Vad, forbi Damsgaard til Albeck Vad, der er Skjæl mellem Skjærum og Lendum Sogne. Denne Vei er dels Møllevei og dels
Kjøbstadvei for en del af Sognets Beboere til Frederikshavn. Har en
Længde af ¼ Miil.
5. Veien fra Stokbroe, der ved denne Gaard kommer fra Veien No3,
gaaer forbi Vadet Heden og Brødeledet til Høistrup i Thorslev Sogn.
Denne Vei er Kirke og Møllevei, og har en Strækning af omtrent
¼ Miil.
6.Veien fra Stedet Norge, der ved dette Sted gaaer ud fra Veien No 1 forbi
Stubben til Muncholt i Ugilt Sogn. Denne Vei er især nødvendig for
Ugilt Sogn, for ad Veien No1 at komme til Frederikshavn. Har en
Længde i Lendum Sogn af 3/8 Miil.
Mødet hævet.
1842 den 18 Novb blev under No 6 fremlagt en Klage af 17 Novb. 1842 fra
nogle af Lendum Sogns Beboere over Mangel paa Broen over Damsgaards
Vad. Herved fandt Fstskabet følgende at Bemærke. a/ at Klagen var affattet i upassende udtryk, b/dernæst at ved Regulativet for Veivæsenet i Lendum Sogn, affattet 9 Mai d.A. og senere indfandt til Amtsraadet, var bestemt, at over Bemeldte Sted skulde være en større Broe eller Steenkiste, som formentes at burde Bekostes af Amtsrepartilionsfonden i Overensstemmelse med Fonde 29 Septb 1841§28, men da
Manaldeles intet har hørt fra Amtsraadet i denne Henseende, saa kan der
intet for Tiden foretages ved denne sag.
Mødet hævet.
1843 d. 3 Juli blev i Fstskabet afhandlet under No 2 følgende: blev fremlagt af Formanden som tilstillede Regulativer for Thorslev og Lendum Sogne af 12te
og 16 f.M. hvoraf sees hvilke Veie i Sognerne der underkastes offentlig
tilsyn. Ligeledes fremlagdes en med Regulativet for Lendum Sogn
følgende Brev fra Amtmanden over Hjørring Amt af 12te f. M.
Af de fremlagte Regulativer og Amtsbrevet sees, at Amtsraadet har forment at Veiene skulde være indkastede i Løbet af et Aar, hvilket i den
tid efter Fstskabets Mening synes at være uoverkommelig, især da
man i Øjeblikket ikke har Kornet paa Marken kan trække ?????????

og tage Veiene under Arbeide, derimod blev man enige saa snart Høsten
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er tilendebragt, med Kraft at paabegynde Vei anlæggene at paabe
gynde Veianlæggene og foretage saa meget som Sognebeboerne kan
taale i dette Efteraar og næste Foraar.
Mødet hævet.
1843 den 5 Octb blev under No8 fremlagt og oplæst en Forespørgsel af 19de f.M. fra Herredsfogden i Horns Herred om hvad der til Dato er
foretaget til Istandsættelse, Indgrøftninger samt mulige Grund forbedringer ved Bieveiene i Lendum Sogn. Ved f. Møde d.12 Septb.blev
bestemt at Indgrøftning skulde ske paa No2 og 4 paa Stæder hvor det
ikke var skeet.
Under No.11. Formanden fandt sig foranlediget til da flere nye
Veistrækninger endnu i Efteraaret skulde indkastes, at opkaste det
spørgsmaal, hvorvidt disses Brede kunde være under 10 Alen som
er Minimum efter Fed af 12 Decb 1793 §8 eller ei?. Sogneforstandeskabets Medlemmer vare enige om at enkelte Veistykker hvor de mindste færsel findes, vel kunde være 8 a 9 Al.
og vorde det ei heller nødvendig da Saadanne ikkun bliver
til at befare i Hovedtingene af Sognebeboerne at indgaae
med Forespørgsel til Amtsraadet.
Det blev ved Stemmefleerhed straq afgjort hvilke Veie
der skal være under de 10 Alens brede i Lendum Sogn.
a/ Veien No 4 efter Regulativet -----------------ansadt til 8 Alen
b/ do
” 5 efter do
--------------------”------ ” 8 Alen
Mødet hævet
1844 d.29 April. Fra Anders Rasmussen Brødledet i Lendum Sogn fremkom en Forespørgsel om hvorvidt Fstskabet maatte have noget imod
at han har givet Livsfæste paa en Hedelod til Søren Jensen og Kone,
dertil erklærede Man med Paategning, at da Søren Jensen er bekjendt
for en skikkeelig Mand saa at uagtet det ikke er Behageligt at
slige uformuende Folk med Familie paaføres Sognet, havde man
dog ikke noget herimod.
Under No 17, En del Beboere af Lendum Sogn fremstod med Begjæring om at Sogneforstanderskabet vilde forhjælpe hele Sognet til
at erholde Frietagelse for at svare Broekorn til Fuglsig ved Hjørring, saasom det er en forældet Ugift af en Broe Beboerne ikkun Ledet bruge, og vistnok nu er ovegaaet paa det Offentlige
ligesom det ogsa forekom Dem at Amtet skulle paa et Lignende Andragende fra et andet Sogn have svaret at Fritagelsen
først kunne ske ved Forandring af Eier paa Bemeldte Fuglsig
og nu er dette antag Tilfældet. Fstskabet overtog sig at indsende overnævnte Andragende, forhaabende at Det Kgl. Amtshus
vilde tage Hensyn dertil og om muligt forskaste Sognet fritaget for Bemeldte Byrde.
Mødet hævet.
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1844 d.6 Juni blev under No.9 bestemt at2 af Fstskabets Medlemmer skulde
syne Veiene i Sognene for at de Forsømmelige kunde blive Dragne
til Asvar, Sognefogderne skulde være tilstæde , og alle Beboerne møde
ved deres Veistykke efter at dette 2 Søndage efter hinanden
var Bekjendtgjort ved Kirkestævne, for at hver Veipligtig kunde
paavise deres Veistrækning og tillige erfare hvorvidt Arbeidet Kasseres eller Antages, og saa snart Veisynet blev afholdt indsende Forretningen til Formanden. Af Lendum Sogn blev de
2de Medlemmer der af Sognet Christen Bakken og Jens Nyegaard
udnævnt for i Forbindelse med Sognefogden at syne Sognets Veie
og der udføre Forretningen.
Under No.10 bestemtes at Lendum ligesom Thorslevs Sogn skal udføre af nyt Veiarbeide for i Aar 48 Alen pr. Tdr. nyt Hartkorn
Veiens Brede og Grøfternes Brede og Dybde bliver efter tidligere
bestemmelser, og Tilsynet samt Fordelingen overdraget Christen
Bakken.
Mødet hævet.
1844 den23 Septb.No 9 blev fremlagt en Skrivelse fra Horns
HerredsContor med en Ansøgning til Rentek: fra Johannes Nielsen af
Lendum om at beholde den Lettelse i de Nye Skatter som ifølge Resl.
af 21Januar 1826 er tilstaaet, hvorover Sogneforstanderskabets
Erklæring begjæres. Efter at Sagen var drøftet af Medlemmerne blev de enige om at Formanden giver en Erklæring, sigtende
til at den nærværende besidder af Ejendommen i hans Levetid paa
Grund af hans Fattigdom erholder Lettelse, men at dette ved hans Død
ophører.
No. 10 Fremlagdes et Andragende fra Eier til Lengsholm m.fl. hvori
de begjære 2de broer opførte over Damsgaardsvad og Albecvad.
Fstskabet vare enige om at det vilde være meget gavnligt om begge
Broere bleve lagde, da det er unægtelig at Overkjørselen er Besværlig, men da det vilde være meget haardt for Lendum der et Lidet Sogn at opføre disse Broer i et Aar saa maa Sfstskabet holde sig
til at Broen over Albecvad i dette Aar opføres snarest muligt, men
at det derimod indtil videre udsættes med Broen over Damsgaardvad hvorved mere bemærkes at Albecvad er Skjællet mellem
Lendum og Scjærum Sogne og at saaledes Sognene vil komme
til at dele Byrden af Broen derover.
No 12 blev fremlagt en Resl. fra Amtet af 20 Juni at Huusmand
Anders Pedersen Lille Vaaden ikke kan erholde Understøttelse af Sognet.
No 13 Fremlagt Kommunication af en Amtsraad Resl. hvorefter det paa
lægges Sfstskabet at have Omsorg for at yderligere og bedre Kraft
anvendes til Biveienes Istand sættelse i Lendum Sogn, det blev
vedtaget at give Sognefogden Ordre om at Besørge Arbejdet sat
i Gang og dertil søge Hjelp af Sogneforstanderen Jens Nyegaard
af Lendum Sogn.
No 21Fremlagt et Concull Circul: at Regnskaberne for Skolekassen som insendes til Amtsraadets Direction, skal meddeles Præsterne i Gjenpart.
Mødet hævet.
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1844 d.5 Novb. blev under No 11 fremlagt et Amtsresolution af 10de?????????
det er afgjort at de 2de Vandløb i Lendum Sogn nemlig Damsgaardvad og Albecvad
endnu i dette Efteraar skal forsynes med Broer. Fstskabet der ikke kunde
have noget imod den afgivne Resl. da de erkjendte Nødvendigheden af
at Vandløbene forsynes med Broer maatte dog , da det er rykket saa Sildig hen
paa Efteraaret og Veirliget er saa aldeles ugunstig for slig Arbeids Udførelse, at det endog vilde være heel overskulig, om ikke umuelig at opføre
ordentlige Broer eller Strankister som kunde ventes at blive staaende, indstille
til Amtet, om ikke Arbeidets Udførelse maatte hensættes til næste Foraar, da
det derefter saa tillig muligt skal blive udført.
No 13 Det blev vedtaget at der til forskjellige Sognecommunalafgivter for Aaret 1845, skal paalignes Beboerne.
a) Thorslev Sogn-----------100 Rbdlr:
b) Lendum Sogn------------ 40 Rbdlr.
No 16 Forstanderen fra Lendum Sogn, Jens Nyegaard, fremstod med Anmodning
om at Thomas Chr, Baare i Austrup i Jerslev Sogn, der er Fader til et Pigebarn
uden for Ægteskab med Jåhanne Marie Jensdatter der for Tiden er i Tugthuset i Viborg maatte blive affordret det Aarlige Alimentationsbidrag han
er tilpligtet at betale nemlig: 12 Rbdlr. og som nu skal restere for 2 paa3die
Aar, da Barnet forsørges under Fattigvæsenet i Lendum Sogn. Formanden overtog sig at indsende Foranførte til det Kgl. Amtshuus hvorfra man
da forhaaber den fornøden Oplysning erhvervet for Johanne Marie Jensdatter
og vil dette mulig være saa meget mere nødvendig, som Amtsresolutionen skal være beroende hos hende.
Mødet hævet
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1844 Den 25 Novb. blev under No 4 fremlagt en fra Amtet modtagen Ansøgning
fra Lauest Jensen af Trolborg i Lendum, Sogn hvori han ansøger om Hjelp af Amtsfattigkassen i Anledning af at han uheldig har mistet den eneste Hest han Eier
og hvorover Sogneforstanderskabets Erklæring begjæres. Sfstskabet maatte
eenstemmig anbefale Asøgningen, i det man maa erkjende at han er saa
yderlig Fattig at han umuelig, hvis gode Mennesker ie hjelpe ham end yderligere ved der af Amtsfattigkassen kan ventes, kan bjerge sig uden bistand
eller at han uagtet han er Gaardmand kan blive ved hans Eiendom.
No 5 Brandstrup til Kussergaard begjærede Fstskabets bistand med Hensyn
til en Veiinddeling der skal være foregaaet, hvorved Lendum Sogn der tidligere
har havt sit Landevistykke synden for Frederikshavn mellem Sæbye og dette
Stæd hvortil Sognet havde en Veilængde af 2 ½ Miil nu skal være til deelt sit
Stykke norden for Frederikshavn, hvorved Beboerne finde den meget fornærende da de i indeværende Sommer have istandsadt den Veistrækning synden
for Frederikshavn, hvorimod det St. der nu skal tildeles Sognet er i ringe
Forfatning.
Saa bemærkede Andragen ogsaa, at efter Sigende skal der være
tildelt Sognet et Længere Veistykke nu efter den nye Matrks Htk. end der
før var efter det gl. Htk. hvilket synes at være saa meget mere uforstaaelig som det nye Htk. er mindre end det gl. og Veist er i en meget ringere
Forfatning. Brandstrup androg derfor paa at Sognet maatte i et hvert Tilfælde beholde det Veistk. det tidligere har haft, forsaavidt de ikke muelig paa
Grund af den Veilængde de har til Veien, nemlig 2 ½ Miil kunde blive ganske
Fri der og derimod erholde al deres Landeveisarbejde i Hørmested Sogn paa
Landeveien fra Fhavn til Hjørring, hvortil de ikkun havde en Veilængde af
1 Miil. Fstskabets Medlemmer kunde ei andet efter den Bekjendtskab
de havde til Lendum Sogns Landeveisarbejde, og den Omdeling Andragene omtale
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end ganske at indrømme det Rigtige af hvad der er fremført og maatte da
til yderligere bemærke at Lendum er et Lidet Sogn og ingenlunde Beboet
af velhavende Bønder ligesom det ogsaa paa Grund af sin Beliggenhed er bebyrdet med temmelig Besværlig Veiarbeide, og indstiller Fstskabet deraarsag til Amtet at undersøge og til Sognets Bedste at resolvere i Sagen.
1844 Den 10de December No7, blev fremlagt en Resl. fra Amtet der afstaaer
Sfstskabet indgivne Begjæring om at Opførelsen af 2 Steenkister ved Damsgaardvad
og Albekvad udsættes til Foraaret, dateret 25 Novb. Det blev vedtaget at Besørge
Overslag affattet til Broernes Opførelse og derefter Licitation reqvireret og afholdt
snarest muligt efter Konditionen der nærmere fastsættes.
Mødet hævet.
1845 d. 26 Marts No8, blev det vedtaget med Hensyn til Opførelsen af 2de Stenkister
i Lendum Sogn, den ene ved Damsgaardvad og den anden ved Albecvad, hvilket
Arbeide skal udføres straq i Foraaret, at det særdeles af den Grund at Skjærum Sogn
skal dele Byrden med Lendum Sogn af Broen over Albecvad skal prøves ved Licitation at faa Broens Opførelse Bortarcoderet, saa blev det ogsaa vedtaget at
Broen ved Damsgaardvad skal med dobbelt Vandløb, hvorimod Broen ved
Albækvad kan være med enkelt Vandløb. Det blev overdraget Formanden at
Besørge Licitationen reqvireret, ligesom Sognefoged Christen Nielsen Vragaard af
Torslev Sogn mod en billig Betaling blev antaget til i Forening med en duelig Steenkløver at forfatte Overslag til Arbeidet. Hvad Skjørum Sogns
Andel i Betalingen for Broen ved Albækvad ??????????? da vedtages det at
anmode Herredsfoged Kyhnel, om at B sørge det Fornødne.
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No9 Fra Skolelæren Niels Bjørnbak i Lendum Sogn fremkom en P:M:
hvori han begjærer sig et Tillæg i Skolelønnen Aarlig paa Grund af den
tiltagende Børneflok til Undervisning. Efter at Begjæringen var oplæst
for det samlede Fstskab og Sagen Debatteret blev Man enig om at Anbefale
Ansøgningen paa den Betingelse at Bjønbak fremdeles saaledes som afvigte Vinter har været Tilfælde vedbliver at beholde det samme unge Menneske til Kundskaber hvortil Skolelæreren ogsaa i sit Andragende synes
at være villig . Med denne Erklæring indsendes Andragende til Amtet.
No 12 Af Herredsfoged Kyhnel er begjæret Forstanderskabets Erklæring
paa en Besværing fra Morten Christensen af Bredmose i Lendum Sogn over en
Fæster paa hans Jord, Jens Jensen, af Kirkeværger er affordret Bidrag
til Veien og Brød ved Altergangen. Til Oplysning i denne Sag
meddeles herved at Bemeldte Jens Jensens Sted er incorporeret i Morten Chritensens Eiendom, derimod er det omhandlede Bidrag til Viin og Brød der
affordres Fæsteren Jens Jensen, ikke krævet ham som en Hartkornsbyrde
men blodt som en billig Personlig Erstatning fordie han nyder af Kirkens
Viin og Brød ved Altergangen, hvorvidt imidlertiiden en saadan Betaling
derfor er rigtig ville nærmere afgjøres.
No13 Fra Amtet er modtaget en Forespørsel om , hvorvidt Sognene
i stedet for Kongereisers Udredelse in natura for de i Anordn. af 26 Juni
1844§ 4 anførte Befordringer med Undtagelse af de i samme § under
No4,12,13,14,og 15 Anførte kunde ønske, deristedet for at afgjøre Samme
med 18 rbf. pr.Tdr.Htk.aarlig. Dertil var det samlede Forstanderskab
uden Undtagelse enige at svare:Nei! hvilket saaledes vil blive at
indgaa til Amtet.
Mødet hævet.
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1845 den 1Juli No11 Fra Skolelærer N. Bjørnbak i Lendum Sogn har man faaet
Anmodning om at erholde Tækket et Stk. paa Skolebygningen og et
nyt Gulv lagt i Dagligstuen. Man var Enig om at Lade Reparationerne ske og blev det straq overdraget Christen Christensen Bakken at
Besørge det Fornøden og derefter fremkomme med Regn. naar Arbeidet er fuldført hvilket maa ske paa billigste Maade.
No18 Fremlagt et Brev fra Herredsfoged Kyhnel af 16 Mai d.A. hvori
meldes at Lendum Sogn er tillagt en Strækning af 801 Favne Vei
paa Veien fra Frihavn til Sæbye.
No19 Fremlagt et Brev fra Herredsfoged Kyhnel. hvori meldes at
Lendum Sogn saavidt mulig skulle tildeles deres Veistk. samlede
med enkelte Undtagelser.
No20 med Hensyn til de 2de Steenkisters Opførelse over Damsgaards
og Albekvade i Lendum Sogn, hvilken Sag har henstaaet efter Afgjørelse med Skjærum Sogn, der skal Bære den halve Byrde af Broen over Albeksvad Blev det vedtaget uagtet den omhandlede Afgjørelse
ikke er ??????at reqvirere Licitation over Broerne, dog med den
Forventning med Hensyn til Albekvad at Overslaget kan forandres
til en mindre Bekostning efter nærmere Overenskomst med
Skjærum Sogns Forstanderskab paa Licitationsdagene.
Mødet hævet.
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1845 d.27 Aug:No6 fremlagtes Gjenpart af en Koncellie Resol: af 26 Juni
1845 hvorefter Skolelærer Niels Bjørnbak i Lendum Sogn er tillagt
4 Tdr Byg Aarlig i sin Skoleløn, imod at holde en Duelig Hjelpelærer.
No7 Sognefoged Christen Damsgaard af Lendum der for faae Dage siden har mod
taget Bestalling som saadan proponerede om det maatte overdrages ham at
lade foretage Reparation over en Del Broer i Sognet samt tillige om han
maatte lade en nye Stenkiste opføre Norden for Damsgaard paa Veien fra Lengsholm Mølle til Albek. Fstskabet erklærede Intet at have
derimod, og blev detg saaledes overdraget Sognefogden at Besørge det
fornøden.
No8 Forelagedes et Adragende fra en Deel af Torslev og Lendum Sognes
Beboer til Amtet dat: 13 Aug. 1845, hvori anholdes om at Eieren af Gaardene: Høiholt, Ormholt i Torslev Sogn og Lengsholm i Lendum Sogn, maatte
tilpligtes at præstere Forøge, Ildebrændsel og Pligtarbeide til Skolerne,
samt at en nye Ligning overensstemmende med den nye Matr:
over Fourage og Ildebrændsel maatte foretages. Hvad den sidste
Post angaaer, da bemærkes, at det gl:Hrtk.blot Brugtes for detforløbne Aar
men at for Fremtiden vel det nye Hrtk.bliver Lagt til Grund. Hvad
den første Deel af Andraget angaar, nemlig de ucompette Sædegaardes
Forpligtelser til at svare Fourage m.m., da overdrages det Pastor Wanning at undersøge de i denne Andledning udgivne Anordninger in specil det i Andragendet nævnte Kancullin hvor dat:8 Marts 1836, og derefter paa Fstskbts Vegne at afgive Erklæring.
Mødet hævet.
1845 d.8 December blev fremlagt under No5 Amtets Brev med en Forespørgsel
af Kriger: Spærck i Hjørring om ikke Sfstskb: kunde finde Anledning til
at nedsætte Thomas Baares Alimentationsbidrag, eller overlade ham
Barnet som tidligere Begjært til Opfødning. Hvad det sidste angaar
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da har Fstskb: tidligere sadt sig derimod uagtet Barnet er paa Fattigvæ-senet til Forsørgelse fordi Man ikke har troet at burde handle saa ilde
mod det uskyldige Barn at overlade det til en Fader der har saa vanskelig ved at forsørge sig selv. Derimod var det vel muligt, Forstskb.
havde gaaet ind paa en Nedsættelse af Bidraget hvis ikke Th.Baare atter
var bleven Fader til et Barn med samme Moder som han har det
første med, hvorfor svarer Bidrag, hvilket Barn nu ogsaa er paa Fattigvæsenet. For det sidste Barn vil Man nu slet ikke forlange Bidrag
men blot haabe ved Amtest Hjelp at erholde det aarlige
Bidrag for det første Barn hvoraf er forfalden hans hoslagte Resol: udviser 11/2 Aars Bidrag til afvigte 16 August.
Mødet hævet.
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1846 d.29 Januar, No2 Ventileredes, hvilke Veie i Thorslev og Lendum Sogne
der for Fremtiden skulde ansees for offentlige Biveie, og var man da
enige om følgende Veie:
B. Lendum Sogn:
1/Veien fra Grydebroe, der er Skjæl mellem Lendum og Ugilt Sogne forbie Lendum Kirke til Graakjærsbroe som er mellem Lendum og
Skrærum Sogne, hvilken er Kjøbstadvei for Taars, Lendum og fler Sogne
og udgjør en Strækning i Lendum Sogn af ¾ Miil.
2/Veien No2 fra Vangterp i Torslev Sogn forbie Lendum Kirke og derfra i Nordvest til Huiborg ad Hørmested Sogn nemlig ved Fredborg
Denne Vei krydser Veien No1 ved Lendum Kirke, og er for en Deel,
Præstens Sognevei, dels Kirke og Møllevei, og dels Vei til Aalborg for
Lendum, Hørmested og flere nordlige Sogne, den har en Længde af over
¾ Miil.
3/Veien fra Lengsholms Lund, hvor deel udgaar fra No2 forbie Lengsholm
og Mølle over Damsgaardsbro til Albekvad, der er Skjæl mellem Lendum
og Skjærum Sogne , denne Vei er Møllevei og Kjøbstadsvei til
Frederikshavn for en deel af Sognets Beboere og for en Længde af en
god ¼ Miil.
4/ Veien fra Stedet Norge hvor den Gaar ud fra Veien No1 forbi
Stubben til Munkholt i Ugilt Sogn, og er Vei for en deel af Ugilt
Sogn til Frederikshavn, og her i Lendum Sogn en Længde af 3/8 Miil
Mødet hævet.
1846 d. 23 Marts No6 Fremlagt Forespørgsel fra Herredsfoged Kyhnel om hvorvidt
de Mangler en afhjelper ved Bieveiene, som vare udsatte ved Amtsraadets Syn 1845. Sognefogden som var tilstæde og er den Mand der
særdeles arbeider paa Veie og Broers Istandsættelse i Sognet, Erklærede
at en deel var udført, men at meget endnu stod tilbage dog saaledes
han i dette Foraar og Sommertiden at erholde Alt, saavidt muligt er
ordnet.
Mødet Hævet.
1846 d.28 April No3 blev fremlagt et fra Hfgd.Kyhnel til Erklæring modtaget Andragende fra Sognefgd. Chr. Jensen Damsgaard angaaende det uregelmæsige ved
Biveiene i Lendum Sogn. Det blev i den Anledning vedtaget at anmode
Herredsfgd. om at Bestemme et Møde i Lendum Sogn hvorunder Man saaledes
Politimesteren Personlig at være tilstæde og i Forening med Sfstskabets. Formand paa selve Veiene at afgjøre hvad der bør foretages i alle Henseender.
Mødet hævet.
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1846 den18 Juni No7. Med Hensyn til Veienes Optagelse paa Regulativet med
29 Januar 1846 i Lendum Sogn forelagde Formanden, Forstanderskabet om ikke
den under No4 anførte Vei fra Stedet Norge forbie Stubben til Ugilt Sogn
burde udslettes eller rettere om man ikke burde vær enig om at andrage der paa, i hvilken Henseende Formanden oplyste det samlede Fstskab.
om et Eftersyn af Bemeldte Sogns Veie, saasom Lidet eller Intet er
gjort, og at in specie den anførte Vei No4 der fører til Hjørring, ligger
over ikke uoverkommelig saa dog uhyre Besværlig der at anlægge Vei,
hvortil endnu kommer, at der ved Begge Sider Lige paa samme Punkt
Ligger 2 Veie der Begge høre til Hjørring, saa den omqvæstionerede er
aldeles uden Vigtighed har almindelig Passage.
Samtlige Medlemmer fandt efter foranførte oplysende Forklaring
at det var af Vigtighed at faae den omhandlede Vei udslettet, og andrager
derfor herved derpaa.
Mødet hævet.
1846 d.10 Septb.No7 blev fremlagt Underretning fra Amtet at der hos Th: Baare
ikke er nogen videre Alimentationsbiedrag at erholde. Det blev af
Formanden stillet under Spørgsmaal hvorvidt Th. Baare skulle indstilles
til at afsone Bidraget ved Vand og Brød, hvilket blev Besvaret Benægtende
af Pluraliteten, hvorimod det blev vedtaget samme at give for fremdeles forfaldende Bidrag, om noget er at erholde.
Mødet hævet.
1847 d.25 Februar No3. Fremlagdes Amtets Skrivelse af 21 Decb.s.A. hvorefter det
er afgjort at der fra det Ofentliges Side Intet kan foretages til Inddri
velse eller Bestemmelse af Alimentationsbidrag fra Jens Nielsen Bunken i Iskov til Fruentimmeret Magrethe Pedersdatter af
i Lendum Sogn.
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Mødet hævet.
1847den4 Mai No2, blev da 15 Beboere af Lendum Sogn havde givet Andragede
om at Sogneforstanderskabet skulde søge at forskaffe Fødekorn til Oplag for Sog
nebeboerne der frygtede for at Lide Mangel til Sommeren, bestemt at
ansøge Amtet om et Laan af 300a 400 Rbdlr til Opkøb og Udsalg af Kornen
og at Betale Kapitalen med Renter paa et heelt eller halvt Aar.
No4 blev Fremlagt til Erklæring et Andragende fra Inger Marie Sørensdatter
af Lendum Sogn, hvori hun besværer sig over ikke Fstskb: hidtil at have
kunnet erholde Almisse.
Sfstskb: maatte indrømme at Bemeldte I.M.Sørensd: tidligere har meldt
sig om Understøttelse og bleven afviist fordi Man som Bekjendt med hendes
Stilling bestemt veed hun ikke er af de aldeles Trængende, Lige saalidet som det
forholder sig rigtigt med den angivne Svagelighed, hvilket Beviser sig deraf
at hun fornydelig ved at have Valget imellem Hensiddelse paa Fangekost og
Vand og Brød for en idømt Mulct/:for ulovligKrohold:/ valgte hun Vand
og Brødstraffen. Ved en fornyelig afholdt Auction over nogle Eindele til den idømte Mulcts, Udredelse, indkjøbte Man for Fattigkassens
Regl: Alt til hende, men for øvrigt kan man ikke erkjende hende Trængende.
Mødet hævet.
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1847 den 26 Mai, erholdes fremlagt en Skr: fra Amtet af 20de M. hvorefter der er
blevet Torslev og Lendum Sognene tilstaaet et Laan af Amtsfattigkassen stor
150Rbdlr.til Indkøb af Korn , for at indkjøbe Korn , og udsælge samme til
trængede Familier af de Arbejdende Klasse. I den Anledning blev
enestemmig andraget og vedtages at Søren Pedersen Vangkjær udsteder Obligation paa Fstskabets Vegne og hæver Beløbet, hvorefter dette deles lige
med begge Sogne, nemlig til Lendum Sogn 75 Rbdlr som udleveres til
Sognfd: Christen Damsgaard for at kjøbe Korn til senere Udsalg,m.m .
/: see Torslev og Lendum Sogneforstanderskabs Forhandlings Portocol :/
Mødet hævet.
1847 den 14 Juni No 4. Kirsten Christensdatter eller i daglig tale Kirsten Lendum
der ved Underrettens Dom er idømt en Mulct: 20 Rbdlr samt Sagens Om--kostninger, begjærede Fstskb. Erkl.over hendes Virksomhed i Lægehjelp saavelsom hendes øvrige Vandel. /:.see T. og L.Sognefstskabs Forhl.Protr.:/
Mødet hævet.
1847 d.10 August No1. fremlagt Besværing fra Ane Abrahamsdatter af Diget i Lendum Sogn hvori hun klager over ei af have kunnet erholde Understøttelse til hendes sindsvage Søn Peder Chr. Thomsen. Det forholder sig
rigtig at bemeldte Ane Abrhdatter har henvendt sig til Fstskabet, men da
hendes Søn Ped:C.Thomsen ingenlunde kan siges at være sindsvag men
derimod enefoldig eller fjollet, og han ogsaa saaledes har havt tjeneste
hvorfra han dog er løbet da Moderen holder ham til sig , saa har Man i Hensyn dertil og i Særdeleshed fordi Moderen sidder ved et godt Sted til,
3 Køer og ingenlunde kan siges at være forarmet, nægtet hende Understøttelse, hvorimod hun er fritaget for Fattigbidrages Udredelse. Det
bemærkes at Moderen har kun ubetydelig Gjeld paa Eiendommen og
at der for øvrigt i Comunen er ingen Individer der uden at henvende sig om Hjelp er mere trængende end Omhandlede.
Mødet hævet.
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1847d. 9 Decb.blev under No3 Regnskab aflagt for det af Kommunen indkjøbte Korn
og Udsalg deraf. I Lendum Sogn var indkommet 40 Rbdlr. som Chr: Damsgaard udleverede til Søren Pedersen, og fra Thorslev Sogn 60 Rbdlr. Restbeløbet 50 Rbdlr. samt Renter tilsvares af Kommunen.
Mødet hævet.
1848d. 31 Jan. No9 fra Herredscontoret i Fdrhavn. er modtaget til Erklæring
en Sag Betræffende Veien No 4 i Lendum Sogn.
Sfstskabet tiltræder i Et og Alt den Erklæring som af C:Damsgaard i Lendum under 2 Dat f.A. er givet Veiarbeidet fra Hørbye Sogn der skulle
sammenskøde ved ovennævnte Vei No4 i Lendum Sogn, og maae
Sfstskabet ogsaa tiltræde den Meening C: Damsgaard har yttret,nemlig at Hørbye Sogn tilpligtes at omlægge Deres Veistg.
Mødet hævet.
1848 d. 26 April No 1 Opfordring fra Amtet om at Bidrage til Frivillig at anskaffe
en Hesteudredelse til Ormene, kun vare Mødt frem en Eiere af 200 Tdr.
Hartkorn, 300 Td. vare ikke Representeret, og sammenskjød de tilstædeværende 134 mk. 8skl. og hvad deri maatte feile fremstod Porpr. Bruun m.fl.
og erklærede at ville tilskyde til en Hestes Indkøb. /:vide Th.og L.Sogn Fstprotoc:/
Mødet hævet.
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