Mangeaarig duelig Lærer og Aldrende Mand kunde behøve nogen
Lettelse ved Undervisningen, og allerede da havde antaget paa
egen Regning en ung duelig Medhjelper, hvorefter Cancel—
liet under 26 Juni s.A. Resolverede ham et Tillæg af 4 Tdr. Byg
Aarlig i hans Skoleløn, imod at holde en duelig Hjelpelærer.
Naar hr. høiærværdighed hr. Provst Budde til det høie Mini—
sterium har indberettet det ved hans Visitas 24 Oktb 1849 fore—
funden store Antal Børn i Lendum Skole 70 i øverste Klasse
og 56 i nederste Klasse, da erkjende vi deri Hr. Høiærvær-digheds gode Pligtfølelse, men man tillader sig at be—
mærke, at hr Provsten da kort tilforn kaldet i Provsteembe—
det, vel neppe af fraværende Sognepræst hr. Wanding, var ble—
vet underrettet om ovennævnte Resolution, eller gjort
opmærksom paa at flere sammenstødende Omstændigheder
øieblikkelig forvaldte dette store Børneantal af 126 Børn, paa kort
Tiid, som nu igjen er nedsynket til 82 Børn , hvoraf 30 ere
øverste Klasse, men 15 deraf ere antagen til Comfirma—
tionsforberedelse i Vinter, og 52 i nederste i Klasse, hvoraf
en stor Del oprykkes i siin Klasse, og denne vil neppe blive
saa stor ved tilgang af Skolepligtige Børn som den nu fore—
findes, saa kan Man vel, med Skolelæreren, antage at en
Lærer godt kan Undervise dette Børneantal (som man og seer
i andre af Landets Skoler) da hver Klasse søger Skolen hver sin
Dag, og det nuværende Antal, antages ikke for det første at
ville Overskrides.
Aldeles umuligt vil det være for det Lille Fattige Len—
dum Sogn at udrede de store Omkostninger som ved det høie
Ministeriums Resolution om Tilbygning af Skolestue
Boepæl og Løn til anden Lærer, samt Ildebrændsel er Bestemt.
Sognets hele Hartkorn er kun 150 Tdr. 4 skpr. 2 ¼ Alb.,hvoraf fra—
gaaer, som er henlagt til Høistrup Skoledistrict i Thorslev Sogn
ca.20 Tdr.Hrtk. saa hele Lendum Skoledestrict kun er ca 130 Tdr
hvoraf mere end den halvedels Beboere ere høist Uformu—
ende, og af de øvrige ere kun 3de Mænd som kan kaldes Vel—
staaende, men de øvrige har i den fuldeste Maade have
meget Ondt ved at udrede hvad der Nu er dem paalagt
til Skolen og et meget Besværlig Fattigbidrag, og Man
tør sige, det er umuligt for Sognet at udrede meere
for det første, da Krigsaarene og forige Aars Misvæqt,
hvorefter enhver Beboer skal i Aar kjøbe Føde og en Del
Sædekorn har sadt og vil sætte Sognet meget tilbage for
Længere Tiid. Kommer endnu hertil , at Lendum
og Thorslev Sogne ere vel et Pastorat, men udgjør 2de
forskjellige Communer, hvert Sogn beliggende i forskjel—
lige Herreder og Jurissictioner som aldeles Intet har

Transskriberet af Emma Madsen, Marts 2014

Fælleds untagen Præsten, kan selvfølgelig Lendum Sogn
ikke fordre Hjelp af Thorslev Sogn.
Da Erklæring afgives den 21 Juli 1851 af Thorslev og Lendum
Sogneforstanderskab, som da vare samlede under Ed
formodede Lendum Sogn aldrig at der kunde blive det
paalagt en saa svær Byrde som der nu er skeet, og den
Formening i ovenmældte Møde maae ikke fortolkes
udover dets Grænser. Sogneforstanderskabets For—
mand, den nu fra Pastoratet forflyttede Sognepræst
hr Waaning, forestillede de øvrige Medlemmer af For—
standerskabet, at han antog, det ikke kunde blive til høiere
Byrde for Sognet, end at give Skolestuen et pr. Fags Til—
bygning, og udrede en ikke seminaristisk dannet Hjelpe—
lærers Løn, af høist 6 tdr Byg, thi saaledes havde det
væreti det Pastorat i Jylland hvor han før havde været Præst
og blev Sogneforstanderskabet, ei engang gjort Opmærk—
som paa, at der før var tilstaaet Skolelæreren i Lendum
ifølge Cancellie Resolution af 26 Juni 1845, 4 Tdr
Byg til derfor at holde en Hjelpelærer. Denne Resolu—
tion er endnu ikke suspenderet, og staar følgelig i
Kraft, og under den indskyde vi os, i det vi ukjendt med—
samme, nemlig ved omhandlede sidste Møde saa os Dupe—
rede, og i fuld Erkjendelse af, Vigtigheden af, Børnenes gode
Undervisning, gik Forstanderskabet gjerne ind paa det af hr.
Waaning Foreslaaede med Hensyn til at udviide Skolestue
som Man antog vilde vinde den ærede Skoledirections og det
høie Ministeriums Bifald, da det var grundet på
Evne, Leilighed og Socialkundskab, tilmed da den Tiid
ei er Fjern, da en indgribende Reform i hele Skole—
væsenets Districter vil blive Nødvendig for Lendum og flere
Sogne, som ere Lodseiere i store Thorns Hede, ved
den Mængde Nyebyggere som der Etableres, hvorved de
temporaier Bekostninger, som efter det Høie Ministe--ries Ordre Nu skulde foretages ved Lendum Skoles
Tilbygning og en Andenlæres Ansættelse vilde være
aldeles skildte.
Paa overanførte vægtige Grunde vover man un—
derdanigst at ansøge det Høie Ministerium, at dets
Bestemmelser af 31 Jan: d.A. Lendum Skole angaaende
maae foreløbig sættes i Beroe, Skolestuen i Lendum
Skole udvides naar fornødent gjøres (som Nu ikke er
Tilfældet) og at den nuværende Skolelærer, der er en ud—
mærket Duelig Mand, der ei staar tilbage for Nogen i hans
Fag, det Børnenes Lærdom udviser, som hidtil, beholder
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det som ved Cancellie Resolution af 26 Juni 1845 Bestemmer
for at holde en duelig Hjelpelærer, samt naar den nuvæ—
rende Skolelærer som nu er 66 Aar gammel, afgaaer, at et
nærmere Forslag indkommer om en anden Plan for Skole—
districternes bedre Indretning i Lendum, Thorslev, Hørbye,
med flere Sogne,for saavidt Nybyggerne paa Thorns Hede
vil gjøre det Nødvendigt.
Sogneforstanderskabet troede at burde forlange Skolelærer
Bjørnbaks Oplysning om flere Puncter, som heri ere anførte
og tager sig den Frihed at vedlægge hans Svar
som Bilag til, denne vor underdanige Ansøgning.
Forstanderskabet tillader sig sluttelig at gjøre opmærksom
paa, at det ikke kan gaa an saaledes at dynge Skat paa Skat,
Udgifter paa Udgifter paa Hartkornet. Skole, Lendum Sogn
udrede Løn til en nye Skolelærer og Skolens Forstørrelse
m.m. vil dette medtage reent ud 2Rbdl pr Tønde Hartkorn
Aarlig alene til Skolevæsenets Lønning og da alle andre Byrder stedse ere
Bleven forøgede, vil Ressultatet til sidst blive at hver én
som maa forvente sine Eiendomme maa gaa fra dem
thi det bliver umuligt at holde Stand med de som meldte
sig med Byrder. Vore Jordes Cultur, og som følge der af
Udbyttet er almindeligt Bekjendt saa ringe, at kun den høieste
Grad af Sparsommelighed, hidtil har holdt Besidderne af Bon—
jord ved deres Eiendomme, og disse taales ei at sættes ved
Siden af andre Ejers, hvor Fordelene ere saa overveiende
at Byrderne ikke føles, hvorimod det Modsatte her er Tilfældet.
Altiid vil det være høist sørgeligt naar en af Landets vigtigste
Institutioner som Skolevæsenet unægteligt er saaledes skal
tynge enkelte Steder paa Beboerne, at det Lettelig kan blive
deres Ruin, saa at Børnene istædet for at Velsigne
maae Afskye den , som en medvirkende Aarsag til Fæ—
drenes Armod.
2/ Blev Besluttet at indgaa til Amtsradet med Forestilling
at Skjærum Vei No 8 fra Ørnehøi maa fortsættes Nord
over Skjærumgaards Mark og videre til Chouseen. An—
dragendet blev opsadt, og straks underskrevet af Forstander—
skabet, samt vedføiet et Afrids af de nuværende Veies
Retninger, og den attraaede Veiline. Det blev bestemt
straq at skulde tilstilles Amtsraadet.
3/ Indsidder Jacob Aderseni Ringsholthus, som vil indla—
de sig i Ægteskab med hans Vertinde Ane samme—
steds, forespurgte om der fra Sogneforstanderskabets
Side, kunde være noget til Hinder for dette Ægteskab,
da han før havde erfuldt Understøttelse til et Barn, men
som han ikke kan Refundere. Sogneforstanderskabet
Ærklærede, at fra dets Side Intet kan være til Hinder for
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for det attraaede Ægteskab, da Man antog at det forbedrer hans
Stilling, da Konen som er Enke, selv Eier Huset. Da han ei
selv har erholdt Understøttelse, men dette var givet Barnet,
Antog Forstanderskabet at Burde frafalde Sognets Fordring paa
at erholde dette godtgjort af Faderen.
4/ Da Sogneforstanderskabet ofte maae høre Ilde af Sognets
Beboere, over der i Egnen hyppig forefaldne Legestuer,
hvorved endog skeer Slagsmaal, som Tilfældet har været i
et Naboesogn, Ligesom det og er Skade for Moraliteten
og Ødelæggelse for de Unge som derved tilsætte deres Løn
uden Nytte, blev Bestemt, at Ingen Tilladelse til Lege—
stue skal gives af, Forstanderskabet fra Nu og til Juul,
og at den Bestemmelse skal indmeldes til Herreds—
contoiret. Hvor Legestue som i den Tiid holdes, vil
være straq at indmelde til Politimesteren, hvilket For—
manden blev anmodet om at udføre. Denne Bestem—
melse skal, oplæses ved Kirkestævne 3 Gange efter hinanden
for at den kan komme til hele Sognets Kundskab.
5/ Fremlagt og Oplæst et Cirkulaire fra Inderigsministeriet
af 14 Febr.1852. angaaende Militaire Frie kjørsler.
Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet.
JFKähler Svend Rasmussen Christen Jensen
Søren Andersen
Aar 1852 den 27de Mai holdt Sogneforstanderskabet et Møde
i Hørmested Kro efter Anmodning af Herredsfogden, der
med Sognefogden var tilstede, betræffende Veiar—
bejdet, nemmeligen i dette Aar
Der forhandledes:
1/ Den sædvanlige Vedligeholdelse og ??????????? Forstan—
derskabet, nemligen dets Formand, Sognefogden
????????? ????????, saavidt han begjerede samme.
2/ Herredsfogden gjorde Forstanderskabet kjendt med
at Amtet under 5te April d. A. har meddelt, at de offent—
lige Biveies Grundforbedring maatte tages under
Overveielse. Sogneforstanderskabet var enigt
i et ønske og vilde bidrage til den bestemmelse
Veibred, men da Sognet aldeles mangler
Grus, hvilket nærmest findes i Skjærum
Sogn, end det være at transpotere samme
oftest 1 Mil for at køre til Sandet og ofte
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længere. Grundforbedring med godt Gruus vil altsaa her være Besværlig
og uoverkommelig
3/ Herredsfogden meddelte Forstanderskabet de
fra Hørbye Sogn fremkommen Skrivelse over Vejene
4/ Vedligeholdelsesarbeidet for Sommeren maa
være færdigt henmod Slutningen af Juni.
5/ Der forhandledes et til Forstanderskabet stilet Andra—
gende fra en Deel Beboere af Taars Sogn (??????????????
????????????) om en Vei fra Taars til Lengsholm
over Løth og Bredmose og vedtager det at fremme
Andragere i Henhold til det, i Mødet den 7 April
f.A.(under No9) besluttede, : at Lendum Sogn finde de
der Ønske om den omskrevne Vei ???? og vil være
uvilligt til at deltage, naar Andragenes Sogneforstan—
derskab gjør nærmere Indstilling og især under Forud—
sætning af, at Lendum Sogn kan slippe for en nu unød—
vændig Vei No 5. Herredsfogden fandt Intet imod
nærværende Forstanderskabs yttrende Formaning
at indvende.
6/ Et Andragende fra Hans Christian Christensen af
Albekhuset fremlagdes om Tilladelse til at handle med
Brændevin Eddike og Sæbe. Forstanderskabets Med—
lemmer vedtage at maatte erklære sig derimod.
Samme Mening afgav Herredsfogden.
Mødet hævet
JFKähler

Svend Rasmussen
C: Jensen

Ch. Jensen
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2 D.19 Juli var Sogneforstanderskabet for Lendum Sogn som
til i Lendum Skole. Alle Medlemmer gave Møde med Und—
tagelse af Formanden Her Kähler, som formedelst Sygdom
var forhindret i at møde, hvorfor med undertegnede Fischer
i hans Sted førte Protokollen.
Følgende blev forhandlet.
1/ Fremlagt en Skrivelse fra forhenværende Gjordemoder
i Lendum og Hørmested District, Johanne Cathrine Olesen,
hvor hun begjærer Forstanderskabets Medvirken til at er—
holde en Hjælp af 20 a 30 Rdl til Opførelse af en Bolig for sig,
hvorfor hun, i Tilfælde af Begjæringens Opfyldelse udbeder
sig Forstanderskabets Uleilighed med Tilsynet af Husets Op—
førelse og Pengenes Hensigtmæsige Benyttelse.
Sogneforstanderskabet fandt sig på Grund af Omstændig—
hederne foranlediget til at indrømme den forlangte
Hjælp 30 Rdl saafremt hele Gjordemoder Districtet del—
tog efter Hartkorn i Udredelsen af denne Sum som og i
Husets Veligeholdelse med det Forbehold iat bemeldte
Huus ved Supplicantindens Dødelige Afgang tilfalder Di—
strictet som dets Ejendom.
Ligeledes fremlagt en Skrivelse fra nuværende Gjordemoder
i Lendum, Hørmested District, Johanne Jensen, hvori der an—
holdes hos Sogneforstanderskabet om et Bidrag til Istand—
sættelse af det af hende beboede Huus.
Forstanderskabet fandt ikke tilstrækkelig Grund til at
tilstaae det Begjærte.
3/
Overleveret en Skrivelse fra Sognefoged Cr.Jensen Dams—
gaard, hvori gjøres opmærksom paa den saakaldte Kirke—
broes Brøstfældighed og andrages paa Dens Istandsæt—
telse.
Sogneforstanderskabet maatte holde Bemeldte Broers
Istandsættelse for aldeles fornøden.
Da intet mere var at forhandle hæves Mødet
AFischer
Svend Rasmussen Christen Jensen Sørren Andersen.
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Aar 1852 den 29 Septb var Sogneforstanderskabet samlet paa Lengs—
holm. Alle Medlemmer vare mødte, og blev da foretaget
og forhandlet Følgende.
No 1/ Forhenværende Jordemoder Johanne Cathrine Olesen i Lendum
Sogn, som er trængende for Huuslye, og skal forsørges fra Sog—
net, blev betydet at en Stue er Leiet for Sognets Regning, hos
Enken Marie Sørensdatter i Aggersborg, hvor hun for det første
kan faa Huuslye, indtil anden Anstalt kan føies. Leien er
acorderet for 4 Rbdlr, Aarlig.
2/ Fremlagt en Regning stor 17R 1mk 6sk fra hr. Provst Diørup i Hjør—
ring for Almisselem Christen Sørensen af Bagterp i Skt.Hans Sogn , men
havde erholdt Interinsbidrag af Skt.Hans, men da Ingen
af Fstskabets Medlemmer kjender denne Person, eller har
kundet erholde Underretning derom , troede Man sig ikke Pligtig
at Refundere dette Beløb, før Bevis forskaffes og fremsendes for
til at dette Lem er Forsørgelsesberettiget af Lendum Sogn.
3/ Den i forrige Møde omtalte Kirkebroes Reparation som bør forsynes med Dæk
og Rækværk, blev vedtaget at skulde straks iværksættes. Tilsyn
dermed overdrages til Sfst. Søren Andersen til i Forening med
Sognefogden at Besørge Broen snarest muligt Istandsadt.
4/ Da Forstanderskabet antog at det var Sognets Pligt paa Kirke
eiere at istandsætte det Lille Steenhuus ved Kirken hvor Præsten
indstalder sine Heste, men feiler Spiltov og Krybbe, samt er en
Deel Brøstfældig paa Taget, blev det Besluttet, at disse Mangler skulde
afhjelpes,og at Kirkeværgeren skulde anmodes om at lade udføre
Dette Arbeide
5/ Et Andragende fra hr Pastor Langhoff i Moesberg om at erholde et
Bidrag af 1 Rbdlr.9mk. til at dække Udgifterne for at opreise og
nedbryde en Ærepart i Sommers for Hs. M. Kongen ved hans
Reise i Vendsyssel, Blev Bvilget eensstemmig.
6/ Da A.F.Brandstrup paa paaMiilkakken eller Kuussegaard er bort—
flyttet af Lendum Sogn, og dette altsaa feiler en Vandsynsmand
hvortil han var blevet Beskikket, foreslog Sogneforstanderska—
bet dertil, den nuværende Eier af Miilbakken hr Gudme
og at dette Forslag skulde indsendes til Amtet.
Da Intet videre var at forhandle Blev Mødet hævet.
JFKähler
Svend Rasmussen Christen Jensen Sørren Andersen.

Aar 1852 den 15tende Decbr. var Sogneforstanderskabet samlet paa Lengs—
holm hvor alle Medlemmer var tilstede og blev følgende forhandlet
1/ Fremlagtes en Skrivelse fra Pastor Nørgaard hvoraf hans
at Huusmændene Johannes Thomsen, Niels Christensen
og Christen Nielsen alle af Lengsholms Mark i Lendum
Sogn har ifælge Loven af 4 Juli 1850 forlangt Deres

Transskriberet af Emma Madsen, Marts 2014

Pligtsarbeide til Lengsholm afløst ved offentlig Foranstalt—
ning. I denne Anledning har Formanden hos Pastor
Nørgaard begjerte ved Sogneforstandeskabet at blive un—
derrettet om hvilke Voldgiftsmænd Parterne ønske, om
Husmændene vil afgive Befordring in natura til Kom—
missionens Medlemmer eller om de selv skulle skaffe sam—
me, samt om Forretningen maatte afholdes paa Lengsholm
eller Thingstedet i Frederikshavn. Efter at Forstander—
skabet havde for Parterne oplæst Fortegnelsen over Vold—
giftsmændene i Hjøring Amt valgte Husmændene,
Christen Jensen Damsgaard Sognefoged hersteds, og Eie—
ren Kähler, Proprietair Bang til Lenderumsgaard
ligesom Husmændene ønskede at den ærede Kommission
selv vilde sørge for Befordring. Eieren erklærede at han
ikke havde noget derimod som han endog ønskede at Mø—
det afholdes paa Lengsholm.
2/ Fremlagdes en Skrivelse fra Provst Diørup hvorefter
det forundret Provsten meget at Forstanderskabet hersteds
yttrer Tvivl om Christen Sørensen af Bagterp med Familie er Forsør—
gelsesberettiget i Lendum Sogn, men da man ikke
som allerede meldte i en tidligere Skrivelse af 30 Septb.
sidstleden kjender noget til denne Christen Sørensen
saa antager man at det ikke var ubilligt om Forstan—
derskabet ønsker at see hvorpaa bemeldte Christen Sø—
rensens Beretigelse her til Kommunen grunder sig og
man maae endnu engang udbede sig af det ærede Sogne—
forstanderskab for St. Hans Sogn at blive givet de fornød—
ne Oplysninger og idet mindste at tilstille os Christen
Sørensens Skudsmaalsbog.
3/ Et Andragende fra flere Husmænd ved Sognefoged
Christen Jensen Damsgaard, om at blive fritaget for
Brevbæring som Anordningen tilsiger sig som bruges
i Naboe Sognene er afskaffet, vedtages enestemmig
at indvillige og skulle Brevbæringen fra Nytaar
af bortleies for Kommunens Regning som blev over—
draget Christen Jensen Damsgaard at udføre paa billigst
Maade her i Aar.
4/ Brandfogden Lars Christian Hansen for Lendums øst—
lige District har anmeldt for Forstanderskabet at blive
fritaget for denne Forretning da han har fungeret i
5 Aar, og efter at man forgjæves har anmodet ham om
at vedblive, tillod man sig at foreslaa Gaardeier
Peder Christian Christensen, Mikkelstrup.
Da der ikke var mere at forhandle blev Mødet hævet.
JFKähler

Svend Rasmussen
m. f. P.
Sørren Andersen.

Christen Jensen
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