1848 d.14 Juni No.2 fremlagt Circulaire fra Justitsministeren hvori Communen ?????
dens til om ærklære hvorvidt den agter at underholde de Familier uden for Fattiglovgivningen hvis Forsørgere ere bortkaldte i Krigen, fra deres Hjem, og mue—
lig ville blive Trængende. Dette blev vedtaget med Bemærkninger /: side
T&L Sognes Fstskabs. Protokol :/.
No.5 fremlagdes fra Amtet til Erklæring modtaget Ansøgning om Udstykningen
af Stokbroe i Lendum Sogn der tilhører Propr. Kähler paa Lengsholm.
Efter at Sfstskb, nøiagtig havde gjennemgaaet Sagen, og nøie Drøftet
hvorvidt hver Parcel i Særdeleshed ville kunde underholde en Familie,
blev man enige om, at der ikke kan være noget til Hinder for at anbefa—
le Ansøgningen og da der i øvrigt paa den Egn ingen Smaasteder
findes , ville disse være tjenlige for at erholde Arbeidere derfra paa de
omliggende større Gaarde.
Mødet hævet.
1848 d.21 juli No 2 Fremlagdes Amtes Resol.Betræffende Huiberghuset i Lendum Sogn hvorefter Amtets Formening er, at Huset maae tilhøre afdøde
Jens Larsens Boe. Fstskb. var enige om at opfodre Karup og Under—
sted Fstskb./:11Octb.1848:/ til at forskaffe deres Almisselem Jørgen Larsen ud af
Huset og derhos at give Godtgjørelse for den Tid han har opholdt sig der,
samt desuden for alt hvad han har tilvendt sig af Jens Larsens Efterladen—
skaber imod at erholde Erstatning for Udlæg til Sidstes Begravelse.
Dette Fstskb.maatte derfor bemærke at Jens Larsens Enke er under Fat—
tigforsørgelse herfra, og at forsaavidt mindelig Overenskomst kan træf—
fes er man ikke uvillig til ved udnævnte Mænd at conferer om Sagen.
No 6 Justitsministerens Circulaire om opgivelse og Anmeldelse om
dem som ere fødte uden for den Værnepligtige Stand i 1823,1824 og 1825
/:a T. &L. Sfstskb.Protokol :/
Mødet hævet.
1848 d.1Decb.No fremlagde en Skr. fra Hfgd.Kyhnel den 17 April 1848 hvor
Sfstskabet for Elling og Tolne Sogne andrager på en forandret Inddeling for den
mindre Landevei fra Fhavn. til Skagen maatte ske, saaledes at Gjærum ,Skjærum
og Lendum Sogne kom til at deltage i Veiarbejdet.
Erklæringen gik ud
paa, dels at Sognet havde selv Besværligt Arbeide til Veiene gjennem
Lendum Sogn, og desuden over 2Miil til Arbeidsstedet./: v.T.-L.Sfstskbs Protc:/
Mødet hævet.
1848 den7 Decb.No3 Fremlagdes en Skr.fra Sfstskabet i Understed Pastorat,4 Decb.
d.A. ifølge hvilken dette Sfstskab Benægter Thorslev Pastorats Fstskabs Ret til at
paatale Jens Larsens Enkes Ret, til det af Jørgen Larsens beboede Huus i Lendum
støttende sig paa en Erklæring, som Amtet skal have afgivet, ”at det ikke fra
med hvilken Hjemmel Sogneforstanderskabet /:for Thorslev Pastorat:/ er
competeret Sagsøger. Hertil maa bemærkes, at Jens Larsens Enke er og
vedbliver at være Almisselem i Thorslev Pastorat og at Sfstskbet derfor har
fuldkommen Ret til at paatale hendes Sag. Amtet maa have været u—
vidende om det Forfald, hvori bemeldte Enke stod til Komunen her, Iøvrig
henholder man sig til den anførte Skr. fra Sfstskabet her, dat.11 Octb. d. A.
Mødet hævet.

Transskriberet af Emma Marie Madsen Februar 2014

1849 d.30 Jan.No4 en Skr.fra Amtet 22 J.d.A. hvori paa Krigsministeriets An—
modning forespørges, om Udrederne i Thorslev og Lendum Sogne vilde give
Godtgjørelse for de 2 Heste, som efter Anordning 22 Juni blev udskrevne af be—
meldte Pastorater. Sfstskbet.fandt ikke at kunne afgjøre dette paa Komuner—
nes Vægne, og Man er temmelig sikker paa, at Udrederne i Almindelighed
have denne Godtgjørelse i disse Pengetrange Tider.
No 5. foretages Forslag til Veiregulativet for næste 3 Aar.
B: Lendum Sogn.
Veien No 1 fra Grydsbroe forbi Lendum Kirke til Graakjærsbroe vedbliver
”
” 2 fra Vangterp forbi Lendum Kirke til Huiborg ad Hørmested Sogn
”
” 3 fra Lengsholms Lund forbi Møllen, Damsgaard til Albæk Vad.
”
” 4 fra No1 forbi Stubben til Munkholt i Ugilt. Denne Vei ansees
nødvendig og bør derfor udgaae, og er ei heller opkastet.
”
” 5 fra Lengsholms Mølle efter Follerbakken i Hørby Sogn. Denne Vei
blev udeladt i Forslaget til Veiregulativet 1846, men den er al—
ligevel opkastet til Follerbakken.
”
” 6 en Vei optages fra Høistrup i Thorslev Sogn og gaar østen om
Roolund til Trøderup i Skjærum, hvor den støder til, nu opkastet
Vei som gaar til Aasted. Dette nye Veistykke er ca. ¼ Miil
og bliver Kjøbstadvei til Frederikshavn for en stor Del af Thors—
lev Sogn, der ellers skulle passere de frygtelige Gjerum Bakker.
No7 Sfgd Christen Jensen Damsgaard,indleverede en Forespørgsel om han kunde
tilsige Vogne til at hjemkøre Tørv til Fattiglemmer naar disse selv havde be—
sørget den gravet og røgtet. Han havde hidtil, tilsagt Vogne, som ogsaa havde
mødt og Kjøret, men Beboerne havde ytteret, at de ei Behøvede at Kjøre og
sa derfor ønskede han at vide om han havde Ret til tilsige Vognen eller ei.
No8 Pastor Vanning fremkom med et Andragende til Amtet om at have
sit Offer bestemt. Fstskbet opfordrede Præsten at fremkomme med en
Fortegnelse over Gaardmændene i begge Sogne. /:Th.L.S.Fstskbs Proto.:/
og samme d.19 Febr/:A.under No2 dernæst blev af Fstskbt for hver Grd hvor der
Mødet hævet
skulde Offers :/
1849 den16 April No3 fremstod Sogneforstander Christen Mikkelsen og anmeldte, at
Hmd. Peder Hansen af Miilbakhuus havde angivet for ham ved Lendum Kirke
i Overværelse af Hmd.Jeppe Hansen af Nørrehuus og Hmd. Bertel Jensen af lil.
Boien, at Fruentimmeret Inger Marie Sørensdatter, af Miilbakhuse holdt
Udsalg af Brændevin og Tran. Det bemærkes at bemeldte I.M.Sørensdatter
er Almisselem, og nyde Aarlige Understøttelse af Fattigvæsenet, lige—
som de Sager hun har , ere indkjøbte til hende for Fattigkassen Regl. saa
at hun aldeles intet selv eier, af hvad der befindes i hendes Logie.
Mødet hævet.
1849d.17 Octo. blev sadt under Ventilation hvorledes den Sum ca 141Rbdlr.der fra
Amtstuen er indkommen for at 2 Heste der i f. A.blev leveret til Ovenm.
fra Th.og L Sogne i Forening med Karup og Understed skulle anvendes,
et Beløb der af var forskudsviis anvendt til Skole og Fattigvæsenet men
at endnu beroer hos Pastor Wannig 54 Rbd. 4mk.12,skl. og Afkortes i næste
Aars Fattigligning paa Hrtkr. men ei paa Formuen og Leilighed.
/: vide Th. og L. Sognefstskbs Protocol:/.
Fremlagt et Brev af 1Octb.d.A. betreffende en Jordemoderbolig for Districtet
Hørmested og Lendum hvorved Fstskbet for Hørmested havde foreslaaet kjøbet
af Hvidborghuus, paa de i Skr. anførte bestemmelser efter at Pastor Wanning
tidligere i samme Sag havde gjort en Indstilling til Amtet i Lignende Retning.
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Dette Fstskb. tiltraadte i enhver Henseende Forslaget for Hørmested Fstskb. og bad
Sognefgd Christen Damsgaard i Lendum at indlede og foretage de fornødne ting
til en total Afslutning, hvorfor han ogsaa herved er fuldkommen bemyndiget
herfra i enhver Henseende, selvom ogsaa mindre rigtige Forandringer i Pen—
geforholdene skulle findes nødvendige, naar blot i Hovedsagen ingen For—
andring skeer.
I stedet for Ole Andersen Bremose der er død, blev foreslaaet til Brandfoged Gaardmand Niels Christian Carlsen af Bremose i Lendum Sogn vestre District.
Mødet hævet.
1849 den 21 Decb,No1 Fremlagde en Obl, paa 300 Rblr. som vare Laant af Christen
Holm paa Eskjær til at kjøbe en Jordmoderbolig for til den for 7de District i Hjør—
ring Amt /: Hørmested og Lendum Sogne:/ ansatte Jordmoder, og hvorfor Sfstsk—
berne for Moesberg og Thorslev Pastorater paa Hørmested og Lendum Sognes
Vegne skulde udstede Obligation til bemeldte Chr. Holm. Obligationen blev
underskrevet.
Mødet hævet.
1850 d,11 Marts No3. Fremlagdes en Ansøgning fra Morten Christensen af Bredmose
om at faae sin Brodersøn H.C.Christensen, der hensidder som Livsfange i Forbedringshuset paa Chrhavn. fri, og det vedtoges at anbefale denne Ansøgning,hvilket
ovedrages Formanden at udføre pa Fstskbets. Vegne.
Mødet hævet.
1850d.1 Juli No1 Jordmoderen for Hjørring Amts 7 District/: Hørmested og Lendum
Sogn:/ Ane Johanne Jensdatter og hendes Mand Willads Nielsen vare tilstæde, og
med dem blev afsluttet følgende Overenskomst angaaende Jordmoderboligen for
hende. Sognene har indkjøbt til Jordmoderbolig Hvidborghuus i Lendum Sogn,
der overlades Jordmoderen, V.Nielsens Kone A.J.Jensdatter til Bolig og Afbenyttelse med alt rette Tilliggende og Tilhørende, saalænge hun forsvarlig opfylde
sine Embeds pligter. Men da dette Sted er større , end hvad Jordmoderen
af Districtet anordnings mæssig kunne fordre, saa forpligter hun med Mand
og Værge sig til, saalænge hun benytter selv Stedet som meldt.
1) at svare til rette Tid og til rette Vedkommende alle muelige Skatter, Afgiv—
ter, og Byrder af saavel Bygninger som Jord, uden nogen som helst Udgivt
for Fstskabene eller Sognene.
2) at holde Bygningerne forsvarlig i Stand, og drive Jordene paa forsvarlig
Maade efter Egnens Skik og Brug.
3) Desuden at svare Aarlig i Afgivt 6 Rbdl: er seks Rigsbankdaler, der erlægges
i hvert Aars 11 Decb.Termin til Formanden for Lendum Sfstskb.paa hans
Bopæl.
4) Saafremt Bygningerne maatte i hendes Embeds Tid ved Ilvaade afbrænde,da
have Fstskabene eller Sognene igjen at Lade opføre passende Bygningerne,
men hvad Omkostningerne derved overtiger Assurancesummens godtgjø—
relse, deraf betaler hun enTrediedel.
5) Saafremt hun ikke punctlig opfylder foranstaaende Betingelser, forbe—
holder Sogneforstanderskabene sig Ret til at tildele hende anordnings—
mæssig Bopæl og Jord, istædet for det hende her tilstaaede.
At jeg underskrevne Jordmoder Ane Johanne Jensdatter med Mand Vil—
lads Nielsen har indgaaet overanførte Aucordt med Sfstskabet, bekræfter vi hermed med vore Hænders Underskrift
p.T. Nørre Vangkjær d.1. Juli 1850
Ane Johanne Jensdatter
Villads Nielsen
Jordmoder for Hørmested og Lendum Sogne
m. p. P.
En Ligelydende Afskift af overanførte Forhandling bliver at tilstille det ærede
Sogneforstanderskab for Hørmested Sogn.
Mødet hævet.
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1850—3o Sept No 6 Blev foretaget Valg af faste Taqationsmand efter Loven af 4 Juli
1850 og ved næsten enstemmig Valg udnævntes Propr.Kähler til Lengsholm og
Sognefoged Christen Nielsen Wraagaard.
No7 blev foretaget Valg af Voldgiftsmænd ved Afløsningen af Pligtarbeide
af Huse og Boeliger paa Landet efter Loven af 4 Juli 1850 og faldt da Valget
paa Sognefoged Christen Jensen af Damsgaard i Lendum Sogn og Gmd. Søren
Pedersen af Nørre Vangkjær.
No8 Fremlagdes et Andragende fra Brandfoged Lars Chr. Andersen i Lendum
Sogn med en District, hvori han begjærede sig fritaget for denne Bestilling, som
han havde forestaaet siden 25 Aug.1845. I hans Sted foreslaaes Gmd. Christian
Pedersen af Bolleie.
No 9 Sognefoged og Sogneforstander Christen Jensen Damsgaard fremkom med
det Forslag at ansøge det Kgl. Amt om, at Thorslev og Lendum Sogne maatte
erholde hver sit Sfstskab, ligesom disse Sogne forhen havde havt hver sit særskildte Fattigvæsen paa Grund af at Sognene ligger i forskjellige Herreder.
Forslaget fandt eenstemmig Bifald, og det overdrages Formanden at udgive
Ansøgning derom i Sogneforstandeskabets Navn.
Mødet hævet.
1850--28 December No3 Sgfgd. Chr.Jensen Damsgaard fremkom med Spørgsmaal
om der skulde afholde Licitation i Anledning af Befordring af Kgl.Testbreve.
Sfstderne paa Chr.Jens. Damsgaard nær, vare af den Mening, at Husmændene
burde efter ældre Bestemmelse Befordre disse Kgl.Testbreve da de i flere Hen—
seender have Lettelse frem for Gmd. det er en Selvfølge, at Hmdene da blive
fri for 1Dags Arbejde, som de ellers skulde forrette, for hver Brevtur de
gjøre.
Mødet hævet.
1851-10 Febr.No2. Fremlagdes Indenrigsmstr.Skr.af 17 Januar,meddelt Sfstskbet af
Amtet under 20 Januar hvori forlanges adskillige Oplysninger i Anledning af
den attråede Adskillelse af Sognene i 2de forskjellige Sogneforstander.
Man maae først Bemærke, at Thorslev og Lendum Sogne have stedse førend
1 Jan. 1842 havt hvert sit Fattige og Skolevæsen efter §51 af Fattigrgl. 1803,
fordi de Ligge i forskjellige Herreder. Da der første Gang skulde være Sfstsk.
foreslog Man ogsaa et Sfstsk. for hvert Sogn, fordi Sognene stedse havde væ—
ret adskildte, men daværende Amtmand i Hjørring Kmh: Graah paastod, at
Sognene skulde være samlede under et Sfstsk.—Sognenes Hrtk. er saale—
des: Thorslev Sogn 378 Td: 4skp.2 fdkr.1/4 alb. med en Folkemængde af
1422, Lendum Sogns Hrtk.150 td.4 skp.-fdkr.2 ¼ alb.med en Folkemængde af
705 Mskener alt efter sidste Folketælling. Udgivterne saavel til Fattige
som Skolevæsenet, der førend 1842 bleve udredte af hvert Sogn for sit
Vedkommende, have siden 1842 været repeterede paa begge Sogne
i Fællig.
Imidlertiid er Forsørgelsesplanen stedse efter 1842 blevet
Lagt for hvert Sogn især, i Haab om at Sognene atter maatte faae deres
forhenhavde Ret at være adskildte. Hvad angaaer øvrige særlige Om—
stændigheder, der kunde gjøre en Adskillelse ønskelig, da maae man be—
mærke at Sognene dog ikke kunde have alt ifællig saasom Veivæsenet og
Udgifterne ved samme, der stedse skal udredes af hvert Sogn for sit
Vedkommende, da de ligger i forskjellige Herreder, Beboerne have hvert
sit Thing at søge i forskjellige Kjøbstæder, kjende lidet eller Intet til hin—
anden i de forskjellige Sogne, og have ingen Interesse for hinandens commu—
nale Anliggende. Hvad Fattighuse angaaer da er derved intet at Er—
indre, da Thorslev Sogn intet Fattighuus har, og det Lidet gl. Huus, som Len--
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dum Sogn har, misundes dem ikke af Thorslev Sogns beboere. Disse Steder
have hvert Sogn for sig, og disse ere ogsaa stedse opført for hvert Sogn.
Hvad de nærværende Fattighuuse angaar, da mener Man, at hvert Sogn vedblive at
beholde Sine, saaledes som de hidtil have været og endnu ere opførte paa
de forskjellige Forsørgelsesplaner. Hvad angaaer dem der senere paa
Grund af Ophold i den forenede Komune blive at forsørge af Samme, da
blev Man enig om, at det Sogn, hvor de havde ophodt dem Længst skulde om
modtage dem til Forsørgelse. Skulde det Tilfælde indtræffe, at en
Person eller Familie havde Opholdt dem lige Længe i hvert Sogn, da skulde
da den antages af det Sogn, hvor den havde været sidst.
No3 Fremlagdes et Andragende fra Jordemoderen i Moesberg Sogn hvori hun
begjære Godtgjørelse for den Tiid hun havde været constitueret i Vacansen
som Gjordemoder i Hørmested og Lendum Sogne. Man kunde ikke skjønne
at hun tilkom nogen Godtgjørelse derfor, da hun i Vacansen aldeles ikke
blev Brugt i Lendum Sogn, da der fra søgtes Hjelp hos Jordem: Tiid. Og
skulde der virkelig gives hende nogen Godtgjørelse for hendes Konstitution, da
kan Samme ingenlunde paabyrdes Districtet, der jo ei er pligtig at ud—
rede nogen Løn til Jordemoderen, men alene at skaffe hende Huus og
Græsning til Koe m: v:, men Godtgjørelsen maae da udredes af Amtsre—
partitionsfond, hvoraf Jordemødrenes Lønning udredes.
No4 Fremlagdes en Skr: fra Horns Herreds C. med Forespørgsel om nye Vei—
regulativ og Kjørselslister attraedes affattet efter Loven af 20 Juni 1850.
I, denne Anledning maae indberettes,at for Lendum Sogns Vedkommende
er Intet at forandre i den Henseende, da Sognet intet frie Hvgdtakst har.
Mødet hævet.
1851.7 April No9 Et Andragende af 3 April d. A. fra en deel Beboere af Bredmose
og Løth om at faae en Vei over Løth Hede til Veien No2. Andragendes fand—
tes billigt, og vil paa næste Forslag til Veiregulativ bemeldte Vei blive op—
taget, og foreløbig fandtes det rigtig at afsætte Veilinien.
Mødet hævet.
1851 24 April No1fremlagdeset Circulaire af den il Anledning m. v.nedsatte Comitte
dat:14 April, Foreløbig maae Bemærkes: at bemeldte Circl: først var ihændekom—
met Formanden Langfredag Efterm. omtrent Kl.5, og at det formedelst Paaske—
helligdage og Embedsforretninges følgende Dage var Formanden ikke vel
muligt at faae Sfstskb.samlet og Møde afholdt før i Dag. Under Forhandlin—
gen maatte samtlige Sfstderne. Bemærke , at fremsendte Inddeling af Lægdet
ikke forekom at være den mest heldige, i det saavel Lendum som Thorslev
Sogn ikke alene fra andre Communer skulde have Hjælpehrtk: til
at udrede de dem paalagte Heste, men ogsaa skulde afgive Hjælpehrtk: til andre
Communer, saaledes Lendum Sogn over 32 Tdr.Hrtk: til Jerslev Sogns Lægd No
32 og Thorslev Sogn afgive over 7 Tdr til 25 Lægd, ( Volstrup m.fl.Sogne) og lidt
over 1Tdr.til 28 Lægd(Skjæve Sogn med Tillæg, Man maatte tillade sig at foreslaa,
at der ved Inddelingen af Lægder tages strængere Hensyn til §4 af Loven af 16
Marts d. A. at Communerne enten blot kom at afgive Hjælpehartkorn, eller blot
fik Hjælpehrtk:, men ingenlunde begge Dele. Med Hensyn til Forespørg—
selen, om Lægdet vilde paatage sig berørte Udredning, eller overdrage Summen
til Amtsraadet, Maa man tillade sig at Bemærke, at Ifølge § 6 af forberørte
Lov af 16 Marts d:A: faar jo Lægderne de første Heste udleveret uden Be—
taling, og saasnart disse Heste af ene eller anden Aarsag maatte blive sat
ud af Tjeneste, da ønsker Communerne eller Lægderne, for selv at Besørge
tjenestedygtige Heste indsatte i stedet.
Mødet hævet.
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1851 den 15 Mai, No1 ventilerets Conditioner, efter hvilke de Lendum og Thorslev
Sogn paalagte Distriktsheste, skulle Bortaccorderes.
No2 vedtages at et Møde skulde afholdes ved Thorslev Kirke næstkommende
Løverdag den 17 Mai Form: Kl.9, for Bortaccordere bemeldte Heste, hvorom
Bekjendtgjørelse skulde skee ved Begge Kirker i Morgen.
Mødet hævet.
1851 den 17 Mai var Sfstskb: samlet i Dahl, hvor da de Districtcheste 10 og 23
Hestelægd skulde udrede og holde, bleve Bortaccorderede for 12 Aar efter
følgende Conditioner.
1) Foderværten modtager i Hjørring d.19 Mai d.A. den Hest, som ved
Lodtrækning tilfalder Lægdet.
2) Foderværten holder sig Loven af 16 Marts d.A. ang. Udredning af Distric
heste m.v. efterretlig, og ifølge den staar Sfstskbet. for Thorslev Pastorat
(10 og 23de Lægd) til Asvar, og overtager saaledes alle de Forpligtelser og Byrder som bemeldte Lov
paalægges Lægderne.
3) Foderværterne ere for 12, siger Tolv paa hinanden følgende Aar, regnet
fra Nytaar til Nytaar, første Foderaar regnet fra 19 Mai d. A. til 1 Januar 1852
forpligtet at holde Hestene paa eget An og Tilsvar for den accorderede
Betaling, og hvis Hesteni det meldte Tidsrum afgaaer, da at stille en
nye Hest, som bliver antaget af vedkommende Autoritet. Betalin—
gen regnet saaledes dette Aar ikkun for de Hesten holdte Maaneder.
Det sidste Aar udløber ved Landmilice ses sionnes Holdelse i Aaret
1863, ved hvis Holdelse, hvis en nye Hest skal indsættes, Alt maa
være Bragt i Rigtighed.
4)
Foderaucordten maa ikke opsiges enten fra Foderværtens eller
Sogneforstanderskabets Side.
5) Det er en Selvfølge, at Foderværten maa udrede alle de Mulcte
som maatte falde for Hestenes Misligholdelse, og holde Sogneforstan—
derskabet i enhver Henseende skadesløs.
6) Af den Aarlige Betaling, for hvilken Hesten overtages af Foderværten,
udbetales ham ikkun 2/3 Aarlig, og det saa snart den af Regjeringen
tilstaaede Godtgjørelse er anvist og hævet, dog at tillige i det Hele det
Afdrag finder Sted, som Lovens §8 Bestemmer. Den ene Trediedel af Foderlønnen, som af Fstskabet tilbage holdes, gjøres af dette frugtbringnde i en
Sparekasse , og er at ansee for et Depositum for Værten og Lægdet, til en
nye Hests Anskaffelse, men kan ei udbetales, og tilkommer ikkun Foder—
værten, naar han indsætter en nye Hest, der af Vedkommende er anta—
get og forsynet med Regimentets Brændemærke.
7) Det er Saaledes en Selvfølge at Foderværten aldeles intet Krav har paa
den Trediedel af Foderløn men som opleveres, undtagen naar en
nye Hest indsættes, og at Lægdet ingen Deel har i den gamle casserede Hest
naar en nye er indsadt.
8) Skulde imod Formodning Tvist opstaae angaaende denne Accord, da vælge
Foderværten en Mand og Forstskbet en anden, ved hvis Kjendelse Begge
Parter skal være tilfreds. Kunde disse tvende Mænd ei blive enige
da vælger Fstskb. en Opmand, med hvis Kjendelse Alt skal være afgjort uden
videre Søgsmaal. Skulde der imidlertiid desuagtet blive Søgsmaal,
for Horns Herreds Forligelsescommission og Ret, Ligesom den eller de Fo—
derværter, der erholder de Heste for 23 Lægd( Thorslev Sogn) for at møde for Dronniglund Herreds
Forligelsescommission og Ret.
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9) Foderværten er forpligtet til ifølge ovennævnte Lov §17, selv at erkyndige
sig om, naar han har at Lade Dem af ham holdte Distriktshest aflevere eller afhente til eller fra
Regimentets Standqvarteer, saavelsom at hvert andet Sted, der
af Regimentet Bestemmes, imod at de Føringspenge, som samme §17 Bestem—
mes tilfalde Foderværten, og hvoraf ingen Deel, kan tilbageholdes eller af—
kortes ham. Saa bliver det og Foderværtens egen Sag at erkyndige sig om
naar han har at presentere Hesten for Landmilicesessionen eller hvilket
andet Sted eller tid, der af Vedkommende maatte Bestemmes.
10) Med Hensyn til 23 Hestelægd Thorslev Sogn Bemærkes, at dersom der bliver en
Fodervært for hver Hest, da medtages den Fodervært, med hvem der først er
sluttet Accordt, den Hest som ved Lodtrækningen erholder det Laveste Nummer
Lige som den Anden erholde den med det høieset No. Skulde ingen No. blive
tillagt Hestene, da trække Foderværterne Lod om Hestene.
Paa ovenanførte Konditioner overtog Gaardeier Niels Skaaning Caspar
af Skavange Hesten for 10 Lægd Lendum Sogn for 24 Rbdlr skriver Tyve og fire
Rigsbankdaler Aarlig, og Gaardeier Jacob Weimann af Hammerholt, Hesten
med Laveste No.for 23 Lægd Thorslev Sogn for 23 Rbdlr aarlig, skriver Tyve og
tree Rigsbankdaler Aarlig, og Gaardmand Chisten Andersen i Trye, Hesten med
høieste No.for samme Lægd for 24 rbdlr. er Tyve og Fire Rigsbankdaler Aarlig.
At vi have indgaaet foranførte Accordt med Sogneforstanderskabet for
Thorslev og Lendum Sogne, Bekræfte vi hermed ved vores Hænders Underskrivt
N: Skaaning Caspar
J: Weimann
Christen Andersen
Mødet hævet
1851 d.21 Juli No. 4 Fremlagdes en Skrivelse fra Provst Budde af 8de d. M. hvori
meddeles at Ministeriet for K:og Und: nu den 5 Juni havde paalagt Skoledirec—
tionen at yttre sig over hvorledes de Hindringer for Undervisningensfremme i
Lendum Skole, som foraarssagesved denne Skoles alt for store Børnetal, kunne
hæves. Provsten opfordrede Sfstsk. til t under Overveielse, om Man med Hen—
syn til Localiteterne, maatte foretrække at bygge en nye Skole, eller at
forsyne den altværende med dobbelt Locale og en Hjælpelære. Sfstsk. for.
mente det rettest, at forsyne den alt værende Skole med dobbelt Locale og
en Hjælpelære, da man ikke skjønnede, at Sognets Skikkelse, med Undtagelse
af Præsten, formenede, at da Bjørnbak, havde det bedste Skolelæreembede
i Pastoratet, og tillige var en formuende Mand, burde han selv koste og
lønne denne Hjælpelære. Man formente at denne Hjælpelærer ei Behø—
vede atvære semenaristisk dannet, Man formente ogsaa at en saadan Hjæl—
pelærer kun Behøvedes om Vinteren, da Børnetallet formindskedes Be—
tydeligt om Sommeren, fordi en stor Deel af Børnene kommer da
udensogns at tjene.
Da det vilde blive for bekosteligt for Skolelærerne at holde en Semina—
rist og et dueligt ungt Menneske meget godt kan undervise de min—
dre Børn , naar han forstaar at Bruge den indbyrdes Undervisnings me—
thode. Man maa bemærke at Bjørnbak i de senere Aar for egen
Regn. har holdt sig en ikke saminaristiskdannet Medhjælper.
No 5. Fremlagde Amtets Skrivelse af 17 Juli d.A. som indeholdt Inden—
rigsministerits Resolution af 12te Juli d. A. at Thorslev og Lendum
Sogne maatte fra 1 Januar 1852, udgjøre to særskildte Kommuner, efter
de den 10 Febr. d. A. gjorte Forslag.
Mødet hævet
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1851 den 9 Septb. No 1. I Mødet den 21 Juli d.A.blev under No 5 fremlagt en Skr.
fra Amtet af 14de f, M. der indeholdt Indenrigsministeriets Resolution af
12te f.M. at Thorslev og Lendum Sogne maatte udgjøre særskildte Kommuner
fra 1. Januar 1852. Sfstander Propr: Kähler havde for Formanden yttret det
Ønske at adskillelsen af Thorslev og Lendum Sogne i 2de Kommuner maatte tage sin Begyndelse fra 1. Jan: 1851, og i den Henseende begjært dette Møde
paa Lengsholm hvor ogsaa hans Overaud: Ridder Stenstrup var tilstæde efter
Anmodning af hr Propr. Kähler igjennem Formanden. Alle Sfstderne var
tilstede, 7 for Thorslev og 3 for Lendum, foruden formanden der hører til begge
Sogne. Formanden Bemærkede, at hvad der har bidraget eller bevir—
ket Vanskeligheden var, at Andraget om Adskillelsen er indgaaet straks ef—
ter Mødet den 30 Septb f.A. og altsaa forudsatte den ansøgte Adskillelse fra
1ste Januar 1851. Derfor havde man da Resolutionen ei faldt, Hendraget Alt
saa længe gjørligt i Foventning om denne, men forgjæves. Man
havde saaledes i stedet for de foregaaende Aar i Decbr, først i dette Aars
Januar 1851. Ved Mødet af 10 Febr.d.A. er denne Udligningsbestræbelse
vedligeholdt i Skrivelse til Amtet, og er denne Skr. nærmest angaaen—
de Fattigvæsenet, fordie der i de andre fælleds Retninger ikke var
Talen om noget Overordentligt, i Mødet den 7 April blev derimod
forhandlet en Gjenstand, som nu, da Resolutionen om Adskillelsen
først er erholdt i Amtets Kommunication af 17 Juli af Ministeriets
Resolution af, 12te f.M. har anlediget en Meningsulighed, den
er nemlig i det nævnte April Møde resolveret, at i Thorslev tven—
de Skoler skulle have, den ene en Hovedreparation, den anden en Til—
bygning, der i Alt har andraget omtrent 350 Rbdr, da nu Mini—
steriet har resolveret at Adskillelsen skal finde Sted fra 1 Jan: 1852,
fordrer derfor Forstanderne for Torslev Sogn, at Lendum Sogn skal
paalignes Bidraget efter Sognets Hartkorn, siden den bindende
Regel nu engang er given fra 1ste Jan: 1852. Forstanderne
fra Lendum ere der imod af den bestemte Formening, at dette
Sogn enten har Krav paa: at Adskillelsen regnes i det Hele
fra 1Jan: 1851, eller at, hvis denne i det Hele skal regnes fra
1ste Januar 1852 Skolebidraget i ovennævnte Retning
(: ikke de almindelige Skoleudgivter for 1851:) skulle være Lendum
Sogn uvedkommende.
Formanden erklærede, at han for sit Vedkommende som Sogne—
forstander i Henhold Ordene i Ministeriets Skrivelse, stemmede
med Thorsleverne. Man blev enig om at andrage paa Amts—
raadets eller Ministeriets Afgjørelse, og vil hvert Sogn for
sig frenstille sine Anskuelser.
Mødet hævet.
1851 den 3 Novbr. var Sognefstsk: samlet og fremlagdes No 1, en Ansøgning fra Severin Christensen for
samme Ejer af Vester Stenhede i Lendum Sogn, og hans Svigersøn Chr:Simonsen af Mellemfredborg i
Hørmested Sogn, om at en Engparcel af Trolborg i Lendum Sogn, som bemeldte Severin Christensen, har til
kjøbt sig 1831
og brugt under Vesterstenhede, maatte overdrages hans Svigersøn Chr.
Simonsen i Mellemfredborg i Hørmested Sogn. Over denne Ansøgning var
Sogneforstanderskabet opfordret af Overaud: Steenstrup til t afgive sin Erklæ-ring. Sfstsk: maatte bemærke, 1/ at det svækker Sognets materielle Kraft,
at tage Engparceller fra Eiendomme i det Sogn hvor de ligger og tillægge denne Ei--
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endomme i anden Sogn. Et påfaldende Eqpl. herpaa afgiver Udparcellen in—
gen af Gaarden Store Albeck i Lendum Sogn, der for en deel Aar siden blev
afsadt i Husmandslodder, medens den til Gaarden hørende Eng ganske blev
lagt under Hovedgaarden Eget i Skjærum Sogn. Husene paa Albeck Mark
vare nu kun ringe Huse fordi de ganske mangler Eng, medens de vilde
have været gode Steder, naar den Eng der er lagt under Eget, var ble—
ven fordeelt mellem dem. 2/ Det medfører ogsaa stor Udmage, for ved—
kommende Sfstdere at opkræve de smaae Bidrag til Fattig og Skolevæsenet
og øvrige Kommunal udgivter, som maatte blive paalignede saadanne
Parceller der eies af udensogns boende, da disse Eiere mangen gang
ei godvilligen vilde betale det dem paalignende bidrag, hvorpaa Eieren
af Eget har givet Eq: . Skulde imidlertid det høie Ministerium bevilge
bemeldte Ansøgning, da maa man andrage paa, at bemeldte Chr. Simon—
sen i Hørmested Sogn, forskaffer sig en Mand i Lendum Sogn, der deels
kunde paasee: at der ei blev formeget paalignet bemeldte Engparcel,
men deels ogsaa maatte paatage sig at svare disse Bidrag, uden at
Sfstderne behøve at gaa ud af Sognet, for at opkræve samme. Det
samme ønsker Man ogsaa med Hensyn til Engparcellen af Albek, der er
lagt under Eget i Skjærum Sogn, hvis Eier ikkde ofte træffes Hjemme, naar
Sfstderne kommer for at opkræve Fattig og Skolebidrag af til anmeldte Engparcel
No.3. I Anledning af Sognenes forekommende Adskillelse til 1. Januar 1852, maa Man foreslaae 8te
Forstandere for Thorslev Sogn og 4 for Lendum Sogn, foruden Præsten der bliver Medlem af begge
Sognefstskaber.
No.7 Dernæst ventileredes det, hvorledes der skulde forholdes med Ligningen
over Udgivterne til Skolevæsenet for 1851, og vedtages det, at Udgivterne
til Skolelærernes Lønning og anden ordinere Udgivter saa som Skatter
m:v: skulde Lignes i Dag over begge Sognerne, med Lendum Sogns Re—
gnes ifald Minister: Resol: skulde falde i Faveur for Lendum Sogn, og sna—
rest muligt skulde foretages Ligning over Udgivterne til Trye og Høistup
Skoles Reparation, Ligeledes over begge Sogne med Lendum Sogns
Regnes efter Ministr: Resl: Det er en Selvfølge, at hvad Fattigkorn
der afgives af Thorslev Sogn til Lendum Sogn i Aaret 1851, maae til—
bageleveres, dersom Ministeriets Resol: falder i Foveur af Lendum Sogn.
Det blev vedtaget at Sfstsk. skulde samles for igjen næste Mandag for at
forsætte Skoleligningen.
Mødet hævet.
1851 d.14 Decb vare Sogneforstanderne for Lendum Sogn, samlede paa Lengs—
holm, og blev der følgende forhandlet.
1)Planen til Fattiges Forsørgelse i Lendum i Aaret 1852, blev lagt, og
Ligning over Beboernes Bidrag forfattet.
2)Dertil blev Valget af Foremanden foretaget, og faldt de fleste Stemmer paa
hr:Prpr Kähler, som da Valgtes til Formand.
Da intet videre var at forhandle, hævedes Mødet.
Wanning Kähler
Christen Jensen Svend Rasmussen.
1851d7 Decb.No 2 blev valgt til Vandsynsmænd for Lendum Sogn: Mølleeier Kähler
til Lengsholm Mølle, og Gaardeier Brandstrup til Miilbakken.
Mødet hævet.
At Ovestaaende er rigtig udskrevet og af forskejllige Forhandlinger, det væsent—
lige Anført, af Thorslev og Lendum Sognes Forstanderskabs Forhandlings Protocol
Attesteres herved.
Lengsholm i Februar 1852.

JZ Kähler
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Aar 1852

den 2 Februar forsamledes første Gang Lendum SognsSogneforstanderskab, som hidtil havde været
Forenet med Thorslev Sogn,, men ifølge Indenrigsministeriets
naadige Resolution af 12 Juli forrige Aar nu udgjøre særskildte Kom—
muner, og blev da.
1)foretaget efter at af Amtet bifaldt Forslag, Valg paa en til kommmen—
de Sogneforstander.
2)Fremlagdes en Skrivelse fra Hørmested Sogneforstanderskab ved
hr Skjellerup til Nyegaard, hvorefter de fordre den deel af de 10 rbd
som Amtsraadet har tilstaaet Jordemoder Kirsten Hjort i Moesberg
for den Tid hun var constitueret i Hørmested og Lendum Sogne,
som efter Hartkornet formenes udredet af begge Sogne, nem—
lig af Lendum Sogns 150 Td., 4 Rbdlr 3 mk. og Resten af Hørmested
Sogns 184 Td. med 5 Rbdlr 3mk. Men da ingen Kommunication
er sket til herværende Sogneforstanderskab fra Amtet herom
Ligesom ei heller Amtsraadstidende 30 Mai f.A.hvor Sagen
findes Forhandlet ommelder hvem der skal udrede denne Grati—
fication, formenede Forstanderskabet at den maatte udredes af
Amtsrepartionsfondet, hvoraf Jormoderen Lønnes, og blev
det overdraget Formanden at indstille Sognet til Amtet, og besvær
Hørmested Sogneforstanderskab, samt underrette dem derom.
Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet.
JZKähler
Svend P Nielsen
Sørren Andersen

Christen Jensen

1852 den 26 Febr. var Sogneforstanderskabet samlet paa Lengsholm. Alle Med—
lemmer vare Mødte og blev da følgende forhandlet.
1) Fremlagt Valglisten for Sognet til Valg for Rigsdagen i dette Aar, og
blev det bestemt, at Listen skulde ligge til Eftesyn paa Lengsholm fra
den 1.Marts til 8de s,M. hver Dags Formiddag fra Kl.8 til 10, hvor da skulde
være tilstede 2 af Sogneforstanderskabets Medlemmer efter Omgang
da Man antog at denne indskrænkede Tiid kunde være tilstrækkelig for det—
ten Lille Sogn.
2) Fremlagdes en Kjørselsliste udarbejdet af Sognefoged Chr. Jensen
Damsgaard, som fandt Enstemmig Biefald.
3) Formanden an meldte at have været nødsaget til at anskaffe en nye
Forhandlings Protocol, 1 Do Valg do og en do til Vandsynet for de mindre
Vandløb, hvilket Enstemmig blev Biefaldet, dog med den Bemærkning:
at Man antog at Thorslev Sogn i det mindste burde udrede sin Andel
af Beløbet 2 Rbdl.4 mk. da de hidtil værende Protocoller af disse Sorter,
medens begge Sognene vare samlede i et Sogneforstanderskab, vare
anskaffede for det samlede Pastorater og Lendum Sogn altsaa havde bi—
draget sit dertil, saa meget vare da sidst nævnte Protocoller forbliver i Thorslev
Sogn og i en Række af Aar kan af dettes Sogneforstanderskab afbe—
nyttes. Formanden blev anmodet om at tilstille Thorslev Sogne—
forstanderskab denne Fordring med Anmodning om Betaling.
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4)

Fremlagdes Amtets Skrivelse af 19 d.M. at der intet var at Erindre med
Valget af Søren Andersen i Magersholt som Sogneforstander.
5) Da Thomas Baare, /:hvis nuværende Opholdssted ei vides, men som man vil sige at have oplyst:/ er
Fader til 2 uden for Egteskab avlede Børn /: med en Pige
som opholder sig i Sognet, hvad hun og er Forsørgelsesberettiget:/ uden
at Thomas Baare i flere Aar har ydet det af ham af Amtet paalagde Ali—
mentations Bidrag for det ene Barn, uden at han endnu har betalt det
mindste til det andet Barn, som er under Fattigforsørgelse her i Sog—
net, fandt man det rigtigt at indgaa til Amtet, naar Baares Opholds—
sted erfares med Anmodning om, med dets
Hjelp at erholde, i det mindste, noget til Afdrag paa den Gjeld han i saa
Henseende har til Sognet, og om han ikke vil dette, at af det forfalden
og fremtidige Alimentationsbidrag, da ved Amtets Foranstaltning
maatte af ham blive afsonet paa Vand og Brød, hvortil Man saa me—
get mere finder sig opfodret til at andrage, som Fattigforsørgel—
sen virkelig overstiger dette Lille uformuende Sogns Kræfter,
og Forsørgelsespligten stedse tiltager. Tillige blev Bemærket
at til det yngste Barns Pleie og Opfostring maae Sognet Aarlig Betale
16 Rbdl.
6) Da Insidder i et Huus ved Engsig, Lars Jensen Bouet erholdes Under—
støttelse af Fattigvæsen til hans uforsørgede Børn :/ medens han ei
selv fortjener til væsentlig Hjelp for hans Familie, ved det smaa
Arbeide han udfører Hjemme da han er Drikfældig og forfalden
saa han vitterlig til enkelte Tider ikke kan forsørge sig selv:/ medens han
endnu en Gang ved tvende Sogneforstandere beordres straks at
tage fast Tjeneste, hvorved en deel af hans Løn kunde komme Fa—
milie til gode imodsat Fald vil han blive at anmelde for Her—
redsfogden, som den der sidder dette Paalæg overhørig, og det dertil
er indlysende, at han i hans nuværende Stilling maae Fortære
Brødet fra hans stakkels Børn, som derved Lider Nød.
Kan han ingen andre Stæder erholde fast Tjeneste eller høiere
Løn, da er Kähler paa Lengsholm villig at modtage ham d.1 Marts
d.A. og fra den Tid til 1 November 1852 give hm i Løn 20 Rbdl.
7) Fremstod Indsidder Christen Christensens Kone Karen Marie
Jensdatter i Lendum ved hendes Vært Johannes Nielsen i Waaen
og begjærede Understøttelse for sine, 7og4 Aars gamle Børn
som Lide Nød, skjøndt Manden for at Lindre den, ved de høie
korn priser, havde taget fast Tjeneste i Syndergaard i Hør—
mested Sogn, og allerede siden 1ste November havde understøttede
hende med Korn for 5 Rbdlr.2mk. skl. men kunde nu ikke Levere hende mere
Skjøndt Sogneforstanderskabet Erkjender hendes Nød,
maatte det Bemærke, at Manden Chr:Christensen. som Fød
i Mosbjerg Sogn, og der er Forsørgelsesberettiget, maatte
henvende sig dertil om Hjælp, men da han er ude at
Tjene og Øieblikkelig Hjelp,fordredes i hendes Trang, troede
Man paa Moesberg Fattigvæsens Regning, at Burde straks
understøtte hende med 1skpr.Rug og 1skpr Byg, som man
venter sig igjen refunderet af Moesberg Sogn..
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Et Fruentimmer Kirstine Marie Christensdatter af Aasted Sogn og
der Forsørgelsesberettiget, har i Aaret1849 og 1850 om Vinteren erholdt en
interimistisk Undestøttelse her af Sognet,/:hvor hun end—
nu Opholder sig :/af 7 skpr:Rug,7skpr.Byg og 2 i Penge som skulde refun—
deres Lendum Sogn, af Aasted Sogns Fattigvæsen, men
da dette ikke er skeet endnu, blev Formanden over
draget at Besørge dette indkrævet og til endebragt, saa
meget mere som hun med 2 Børn ikke kan ærnære
sig selv uden Understøttelse.
Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet.
JFKähler

1852

C. Jensen S Bak Micelsen S Andersen

den 11 Marts var Sogneforstanderskabet samlet paa Lengsholm
Alle Medlemmer vare Mødte
og blev da følgende forhandlet.
1)
Fremlagt en Skrivelse fra Skoledirectionen ved hr Provst Budde
af 18 f.M. hvori blev communiceret en Resulotion fra
det høie Ministerium for Kirke og Undervisningsvæse—
net, at ved Lendum Skole skulde ansættes en semi—
naristisk dannet anden Lærer, med aarlig Løn af 140 Rbdlr.
og frie Boelig(som Skoledirectionen antog burde være at ind—
rette til Dagligværelse, Soveærelse, et Lidet Kjøkken og et
do Spisekammer) samt at der var Skole,indrettes endnu
en Skolestue, og et Rum tilbyggestil fornøden Ildebrændsel
for denne Stue, samt til dennes Lærer.
Skrivelsen
med Resolutionen Lyder saaledes.( Bilag No 3)
I denne Anledning fandt Sogneforstanderskabet, at
Burde tilstille det høie Ministerium en Ansdøgning
om at denne Resolution maatte foreløbig udsættes
og blev følgende Andragende enestemmig vedtaget at
skulde indsendes.
Sogneforstanderskabet for Lendum Sogn i Horns Herred, Hjør—
ring Amt , har igjennem Hs:Høiærværdighed hr.Provst Budde
ved Skrivelse af18de f.M. modtaget det høie Ministeriums
Resolution af 31Januar d.A. angaaende Lendum Skoles Ud—
videlse og Ansættelsen af en saminaristisk dannet anden
Lærer. Sogneforstanderskabet tillader sig i Anledning der
af , underdanigt at fremstille følgende.

1845 i Marts fremkom et Andragende fra Skolelærer Niels
Bjørnbak i Lendum Skole om et Tillæg i hans Løn da Børne—
flokken tiltog i Skolen, hvilket Sogneforstanderskabet anbe—
falede paa det Bedste, af den Grund: at Bjørnbak som
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