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vad. og i Fremtiden Broer der maatte anlægges som ved 
Kuhrvad, Stokbroen, hvorfor man formente at burde frita- 
ges for Eftertiden at bidrage til Wreilef Broen. – 
Da hele Sogneforstanderskabet ønskede det, overtog Sogne- 

præsten sig at forfatte Planen for begge Sognes Fattig- 
væsen forinden den fremlagdes til videre Delibaration. 
Da intet videre var at forhandle sluttedes Mødet. – 
Kragh Juell Wind Arenfeldt   J. Overgaard   Ch. Mollerup    
Lassen    A Knudsen    Lars Mortensen   Las Christensen     
Mads Thomsen    Christen Andersen    Jens Hansen  
 

Ansøgningen om Udskillelse indgiven af Wolstrup Sogns Beboere. 

Siden Aaret 1808 have Volstrup og Hørbye Sogne, skjøndt henhørende under  
een Præst, factisk været adskildte i Henseende til deres Fattigbestyrelse, 
ja det kan endog af Fattigprotocollerne erfares, at fra Aaret 1775 og 
indtil Forordningen 13 August 1841 angaaende Landcommunevæsenet emane- 
rede, altsaa i 66 Aar have sæskildte Planer til de Fattiges Forsørgelse og 
dertil svarende Ligninger været tagne og foretagne for hvert af disse 
Sogne, ligesom der ogsaa hvert Aar, selv i de nærmeste Aar efterat 
Reglementet af 5 Julii 1803 om Fattigvæsenets provisoriske Indretning, 

og Bestyrelse paa Landet i Danmark var udkommet, er bleven aflagt 
særskildt Regnskab for hvert Sogns Fattigvæsen. –   Grunden hertil og 
at ikke Bestemmelsen i §1 i nysnævnte Reglement om en samlet Fattig- 
bestyrelse for begge Sognene har fundet Sted, vides ikke med Bestemt- 
hed, men maae udentvivl oprindeligen søges i de locale Forhold, in 
specie Sognenes Størrelse, og den dermed forbundne Vanskelighed for 
et combineret Forstanderskab at have nøiagtig Kundskab til de respec- 
tive Sognebeboeres Kaar, mueligen og den Omstændighed at i Aaret 

1807 efter afdøde Oberst Arenfeldts Disposition en Capital af 3000? 
Rbdlr blev skjænket til de paa Stamhuuset Sæbyegaard værende Fattiges 
Underholdning, og hvoraf Volstrup Sogn som det der havde det meste 
Hartkorn under Stamhuuset, er bleven anseet at have høstet den største 
Fordeel  /:Hørbye Sogn har nemlig kun 18Tdr 3skp 0Fdkr 1Alb:/  kan have 
bidraget til at vedligeholde denne Adskillelse, skjøndt hint Legat, saavel 
som et samme i Aaret 1833 af Forligelsescommissair Poul Rasmussen til 
Volstrup Sogns Fattige skjænket Legat af omtrent 14000 Rbdlrs Størrelse 
ganske er unddraget Fattigvæsenets Bestyrelse og Uddelelse og 

Anvendelsen ene er overdraget Besidderen af Stamhuuset Sæbye- 
gaard til frie og ucontrolleret Bestyrelse. – 
Hvad nu end Aarsagen til Adskillelsen har været, saa er det dog vidst 
at den factisk har bestaaet den anførte Tid. – 
 I Aaret 1827 indtraf et Tilfælde, der foranledigede Hjørring Amt til at 
henstille til de forskjellige Fattigcommissioner: om det ikke maatte ansees 
rigtigst at begge Sognene i Henseende til Fattigbestyrelse fremtidigen 
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forenedes, og at en saadan Forening traadte i Kraft fra det næste Aars 
Begyndelse. 
 Der blev nemlig fra Flensborg Amt hjemsendt til Forsørgelse en Persohn  
navnlig Chresten Jensen med Familie, hvorom Disput imellem Sog- 

nene verserede om hvem Forsørgelsespligten paahvilede. men hvilken 
Disput ved Amtsresolution af 24 Julii 1827 blev afgjort derhen at For- 
sørgelsespligten paahvilede Volstrup Sogn forsaavidt Sognene vare 
adskildte i Henseende til Fattigforsørgelsen. 
 Ved et derefter af Commissionen for Volstrup og Hørbye Sognes Fattig- 
væsen den 4. Septbr 1827 afholdt Commissionsmøde blev det derpaa om- 
ventilert?: om det fandtes ønskeligt at begge Sogne, fra det næste Aars 
Begyndelse at regne bleve sammenlagte til at udgjøre eet Fattigdi- 

strict, men Commissionens tilstedeværende Medlemmer, der be- 
hørigen vare communiserede Amtets Skrivelse, ansaae det for 
bedst at Sognene vedbleve, som altid havde fundet Sted, at være  
adskildte i Henseende til Fattigforsørgelsen, og Hørbye Sogn kom 
saaledes ikke til at bidrage til den nysnævnte fattige Families 
Forsørgelse eller Underholdning. – Forholdet blev altsaa uforandret. 
 Af den herom førte Correspondance og det Passerede ved Commis- 
sionsmødet vedlægges herved allerunderdanigst en Afskrift under Lt. A. 

 I Slutningen af Aaret 1840, den 11te Decbr, da Planen til de Fattiges 
Forsørgelse i Hørbye Sogn for Aaret 1841 blev lagt, og der skulde skrides 
til Ligning paa Beboerne, fremkom 6 af Medlemmerne for Hørbye 
Sogns Fattigvæsen med Paastand om at Ligningen ikke kunde 
foretages førend det var afgjort at Volstrup og Hørbye Sogne, som 
henhørende under eet Pastorat skulle være forenede til eet Fattig- 
district og Ligningen saaledes kunde blive foretagen paa Beboer- 
ne i begge Sogne i Forening. – 

 Sognepræsten tiltrådte imidlertid ikke denne Paastand, da han 
var af den Formeening at en saadan Foranstaltning med Hen- 
syn til de Fattiges Antal i Volstrup Sogn og i Betragtning af at 
de existerende Legater ikke vare undergivne Fattigvæsenets Be- 
styrelse, men deres Anvendelse vilkaarligen overladt Stam- 
herren til Sæbyegaard, snarere kunde blive Hørbye Sogn til Skade 
end til Gavn, ligesom han og henviste til det Passerede ved Fattig- 
commissionsmødet den 4 Septbr 1827, hvorefter det var bleven an- 
seet bedst at en slig Forening ei foregik. – 

 Under 19 Decbr 1840 indgave derefter de 6 nævnte Commissions- 
Medlemmer for Hørbye Sogn og 6 andre Beboere af samme Sogn 
et Andragende til Amtet, hvori de andrager paa, at Volstrup 
og Hørbye Sogne, som henhørende under eet Pastorat for Fremtiden 
maatte blive bestyret af en combineret Fattigcommission for begge 
Sognene i Overensstemmelse med Anordningen. De gjorde heri 
opmærksomme paa, at ved hint Fattigvæsenscommissionsmøde den 
4 Septbr 1827, hvorunder det blev vedtaget at Sognenes Fattigvæsen 

fremdeles som hidtil skulle bestyres særskildt, havde kun af Hørbye 
Sogns Fattigcommissions Medlemmer været tilstede Sognepræsten 
og Godsinspecteuren for Stamhuuset Sæbyegaard, men ingen af Sog- 
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nebeboerne. – 
 Aarsagen til den forønskede Forandring i Fattigbestyrelsen erklærede de 
iøvrigt var denne: at der til Volstrup Sogns Skole og Fattigvæsen 
skulle være legeret en Capital af 19000 Rbdlr, og da det formeentes at 

have været Testators Hensigt med disse rige Dotationer at afhjelpe hele Stam-  
huusets Trang og fremme dets Opkomst fandt de det rimeligt at der 
ogsaa deraf maatte komme Hørbye Sogn noget tilgode, directe eller indirec- 
te, da Stamgodset Sæbyegaard skulle eie en ikke ubetydelig Del af Sognet. 
Iøvrigt indrømmede de at Sognene i flere Aar havde havt særskildte 
Fattigbestyrelser. – 
 Over dette Andragende afgav den 7 Febr 1841 Besidderen af Stamhuuset Sæ- 
byegaard og Ottestrup Herr Baron Kragh Juell Wind Arenfeldt i Forening med 

de verdslige Medlemmer af Volstrup Sogns Fattigcommission, saavelsom 
Sognepræsten deres Erklæringer, hvori de dels oplyste at det factisk be- 
staaende Forhold, nemlig at hver af Sognene havde sin særegne Fattig- 
bestyrelse havde existeret i over 66 Aar, altsaa længe før Forordningen 
5 Julii 1803 emanerede, dels anførte vægtige Grunde for de Commucative 
og oeconomiske Forholds særlige Bestyrelse for hvert af de Paagjældende 
Sogne, hentede saavel fra Hartkornet, Folkemængden og de Fattiges 
Antal, dels oplyste at efter de fundatsmæssige Bestemmelser for hine  

Legater Hørbye Sogn ikke kunde gjøre nogen Fordring paa directe eller 
indirecte Hjelp af disse, da samme ere Fattigvæsenet uvedkommende, 
men ere overladte til Stamhuusbesidderens vilkaarlige Disposition 
og navnligen kun 18Tdr 3Skpr Hartkorn af Hørbye Sogn med 10 Beboere 
der ikke ere uformuende, henhøre under Stamhuuset. – 

Herpaa fulgte Amtets Resolution af 11 Febr 1841, der gik ud paa, at 
da bemeldte Sogne, efter hvad der er oplyst, bestandig havde været isole- 
rede i Henseende til Fattigadministration, ansaa Amtet det for 

betænkeligt for Tiden og saalænge ikke alle Vedkommende derom ere  
enige, at foretage nogen Forandring i det factisk Bestaaende, ligesom 
der efter hvad der var oplyst om de Fattiges Antal og Bidragenes  
Størrelse i hvert af Sognene, i det mindste under de nu bestaaende 
Forhold maae antages snarere at ville være til Tab end Vinding 
for Hørbye Sogn om hiin Forening fandt Sted. – 
Af det i Anledning af denne Hørbye Sogns Demonstration Passerede 
vedlægges allerunderdanigst Gjenpart under Litr. B:. – 
 Imidlertid udkom Forordningen af 13 August 1841 om Landcommune- 

væsenet, hvis 1ste § blandt andet byder: – Paa Landet skulle heref- 
ter Beboernes communale Anliggender, dog under Vedligeholdelse 
af de nuværende Særskildte Directioner for Skolevæsenet, bestyres  
af et Amtsraad i hver Amt. og et Sogneforstanderskab i ethvert 
Sognedistrict. Dette District skal hvor flere Landsbysogne ere forenede 
under et Præstekald, bestaae af disse saaledes forenede Sogne, for 
saavidt de i Overensstemmelse med den almindelige Regel i §1  af 
den under 5 Julii 1803 udgivne Reglement for Fattigvæsenets proviso- 
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riske Indretning og Bestyrelse paa Landet i Danmark, have fælleds 
Fattigvæsen. Men hvor de forskjællige til et Præstekald hørende Sogne, 

enten fordi de ere Beliggende i forskjællige Amter (cfr  Canc Pl. 2 Septbr 1808)  
eller af anden Aarsag, have havt sit særskildte Fattigvæsen, skulle de 

og for Fremtiden have hvert sit særskildte Sogneforstanderskab. 
og Sognepræsten for Volstrup og Hørbye Sogne fandt sig ifølge heraf forpligtet 

til i Henhold til denne §, den ovennævnte Amtsresolution af 11 Febr 1841 
og den factisk bestaaende og allerede før Reglementet 5 Julii 1803 udkom 

existerende Adskillelse af Sognenes Fattigvæsen, at indstille til Amtet 
om at Antallet af Sogneforstandere blev for Volstrup Sogns Vedkom- 

mende 6 og for Hørbye Sogn Vedkommende 5, og forudsatte det altsaa 
som en Selvfølge at i Henhold til Anordningen hvert Sogn erholdt 

sit særskildte Sogneforstanderskab. – 
 Men imod al Formodning syntes Amtet – der i den anførte 

Resolution af 11 Febr 1841 havde erkjendt at Sognene bestandig 
havde været isolerte i Henseende til Fattigadministration, og 

derfor ansaa det betænkeligt at foretage nogen Forandring 
i den factisk bestaaende Adskillelse, nu ganske at have forandret 

Anskuelse om Sagen, og antog det for at være en nødvendig 
Betingelse for Adskillelsen at der til samme havdes ”en særlig 

Bevilling” til Afvigelse fra Bestemmelserne i Regl. 5 Julii 1803 
§ 1. – 

 Overensstemmende med hvad der allerede tidligere var meldt Am- 
tet, indberettede Sognepræsten at ingen særlig Bevilling nogensin- 

de havde existeret, at han ikke havde foreslaaet nogen Adskillel- 
se; men at han antog at den siden 1775 factisk bestaaende Ad- 

skillelse i Bestyrelsen af Sognenes Fattigvæsen sammenholdt med 
Amtets Skrivelse af 11 Febr 1841 og §1  i Frd. 13 August samme Aar 

afgav lovlig Hjemmel til Adskillelsen. 

 Ikke desto mindre blev  ved Amtets Resolution af 18 Novbr 1841 
bestemt, at Sognene skulle forenes under et fælleds Sognefor- 

standerskab bestaaende af 8 Medlemmer, foruden de 3, som uden  
Valg tiltræde samme, hvorefter Valg af Sogneforstandere og 

Formand fandt Sted, da man ikke fandt det passende at sidde Am- 
tets Resolution overhørig eller forsinke Forretningernes Gang. 

 Imidlertid var det et almindeligt Ønske blandt Volstrup Sogns 
Beboere, hvilket vistnok ogsaa en Del af Hørbye Sogns Beboere 

delte, at Adskillelsen fremdeles maatte vedblive. Forstanderskabet 
for Volstrup Sogn indgik derfor under 17 Febr 1842, herom med et 

Andragende til det Kongelige Danske Cancellie, og hvori paaberaab- 
tes dels Sognenes Størrelse, og de Fattiges Antal i de forskjælli- 

ge Sogne, dels Bestemmelserne med de til Volstrup Sogn legerede 
Capitaler, dels Uligheden i Henseende til de forskjællige Sognes 

Skolers Vedligeholdelses Omkostninger, dels en endnu større Ulig?- 
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hed i Henseende til Sognets Broer med mere. 
 Men under 24 Decbr 1842 erholdt man communisert det Kongelige  

Danske Cancellies Skrivelse af 17 samme Maaned, saalydende. 

Efterat have modtaget Herr Kammerherrens Yderligere Betænkning 

af 7
de

 f.M. i Anledning af de tidligere modtagne Andragender 
hvori Sogneforstanderskaberne for Volstrup og Hørbye med flere Sogne 

have anholdt om Adskillelse af de imellem de respective Sogne, hidtil 
bestaaende communale Forbindelser, skulle man tjenstlig have Dem 

anmodet om behageligen at ville tilkjendegive Vedkommende, at 
det saaledes Ansøgte, der ikke findes at have nogen Hjemmel i 

Anordningen af 13 August f.A., ikke kan bevilges for nogen af de 
ommeldte Pastoraters Vedkommende. 

 Gjenpart af Sognepræstens Indstilling om særlige Sogneforstander- 
skabers Udnævnelse, Amtets Svar, Volstrup Sogneforstanderskabs 

Andragende til det Kongelige Danske Kancellie og Høisammes 
ovennævnte Svar, vove vi herved at vedlægge under Litr C. – 

 Af de ovennævnte Udtryk i førbemeldte Cancelliskrivelse, 
hvori Sogneforstanderskaberne for Volstrup og Hørby Sogne have 

anholdt om at Udskillelse\
af et

/imellem de respective Sogne hidtil be- 
staaende communale Forbindelse” forekommer det os imidler- 

tid klart at det høie Collegium ikke har været tilstrækkelig be- 
kjendt med samtlige de her fremførte Omstændigheder og den hidtil 

factisk bestaaende Adskillelse endog før Regl. 5 Julii 1803 udkom. 
Dette foranlediger os til allerunderdanigst paa nye at foredrage 

Sagen, og allerunderdanigst at forelægge Deres Majestæt samme 
til egen allerhøieste Afgjørelse, idet vi allerunderdanigst vove 

yderligere at yttre følgende. 
 Naar Deres Majestæt i Frd. 13 Aug 1841 §1, blandt andet allernaa- 

digst har bestemt ”at paa Landet skulle herefter Beboernes com- 

munale Anliggender bestyres af et Sogneforstanderskab i ethvert 
District”, og det endvidere i samme § allernaadigst er bestemt ”at 

dette District skal, hvor flere Landsbysogne ere forenede under 
et Præstekald, bestaae af disse saaledes forenede Sogne, forsaa- 

vidt de i Overensstemmelse med den almindelige Regel - §1 af 
det under 5 Julii 1803 udgivne Reglement for Fattigvæsenets Provisori- 

ske Indretning og Bestyrelse paa Landet i Danmark, have fælleds 
Fattigvæsen. 

Da vove vi allerunderdanigst at være af den Formening at Me- 
ningen ei kan være anden end at Betingelserne for en combinert 

Bestyrelse af flere Sogne under eet Sogneforstanderskab allene er 
at Sognene paa den Tid Anordningen udkom, virkelig havde et 

fælleds Fattigvæsen. 
Der kunne altsaa formentligen ved Oprettelsen af Sogneforstanderska- 
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ber, kun være Spørgsmaal om et factisk existerende Forhold i Henseende  
til Fattigvæsenet Samling eller Adskillelse fandt Sted, hvilket forment- 

ligen bliver saameget mere klart, naar hensees til Ordene ”for 
saavidt de i Overenstemmelse med Regl. 5 Julii 1803 §1 have fælleds 

og hvilket formeentligen tydelig involverer, at skjøndt nysnævnte Regl. 
§1 som noget almindeligt bestemmer at de under eet Pastorat henhø- 

rende Sogne skulle udgjøre tilsammen et Sognedistrict saa kunde 
der dog existere Undtagelser fra denne Regel. 

 Forordningen af 1841 fordrer saaledes som Betingelse for et samlet 
Sogneforstanderskab at Sognene have et fælledes Fattigvæsen, og 

som Betingelse for særskildte Sogneforstanderskaber, at Fattigvæsenet 
ikke har været fælledes, uden Hensyn til om Adskillelsen i Henseende 

til Fattigvæsenet grundede sig paa Vedtægt og Sædvane, eller 
paa en positiv Bestemmelse. – 

 Denne Fortolkning vinder formeentligen betydelig Styrke, 
naar hensees til §1 i Frd. 13 Aug 1841, der endvidere bestemmes. 

 Men hvor de forskjællige til et Præstekald hørende Sogne, enten 
fordi de ere Beliggende i forskjællige Amter (cfr. C. Pl. 2 Septbr 

1808) eller af anden Aarsag have hvert sit særskildte Fattigvæsen 
skulle de for Fremtiden have hvert sit særskildte Sogneforstanderskab 

Her er Talen nemlig kun om at Sognene have hvert sit særskildte 
Fattigvæsen, ikke om at der skulle være nogen positiv Bestem- 

melse, der hjemlede en saadan særskildt Fattigbestyrelse. – 
Da det nu er uomtvistet at Volstrup og Hørby Sogne i en Række 

af Aar hver have havt sit særskildte Fattigvæsen, særskildte Planer ere 
blevne lagte, sæskildte Ligninger forfattede, Særskildte Regnskaber af- 

lagte, der ere blevne forelagte vedkommende overordnede 
Authoritet og sanctionerede af samme, saa nære vi og den aller- 

underdanigste Formening at Forordningen af 13 Aug 1841 §1 afgiver 

Lovhjemmel for at Sognene bør have hver sit særskildte Sognefor- 
standerskab og at Amtets Resolution af 18 Novbr 1841, der paa- 

byder Sognenes Forening, ikke bør tages til Følge. – 

Men om end Deres Majestæt ikke allernaadigst maatte billige 

denne vor Fortolkning af Forordningen 13 Aug 1841 §1, som vi 
ikke kunne skjønne andet end at være den ene rigtige 

saa vove vi dog allerunderdanigst at formene, at der i Hen- 
hold til sidste ?(Afsnit)? i nysnævnte Anordnings §1 efter de 

foran foredragne Omstændigheder, navnlig om Sognenes Størrelse 
Folkemængde, Skolernes forskjællige Antal og Beskaffenhed, Broevæse- 

nets Tilstand og fornemmelig de stedfindende Legater o.s.v. i 
hvilken Henseende vi iøvrigt allerunderdanigst tillade os at henvi- 

se til det af Herr Baron Kragh Juell Wind Arenfeldt og Volstrup Sogns 
4

re
 Sogneforstandere til det Kgl Danske Cancellie indgivne 
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Andragende af 17 Febr 1842 (Bielag Litr C ) – vil være fuldkommen tilstræk-  

kelig Føie til at det allernaadigst vorder bevilget at Volstrup og 

Hørbye Sogne, der hidtil i en lang Række af Aar have havt særlig Fattig- 

bestyrelse, fremdeles maae faae deres communale Anliggender 

særlig bestyrede og saaledes hver for sig deres særskildte Sogneforstan- 

derskaber, hvilket ogsaa synes at have Hjemmel i Analogie af Res. 

5 April 1826. – 

Idet vi vove at vedlægge under Litr D og E. Afskrifter af de for 

de funderede Legater confirmerede Bestemmelser, vove vi 

allerunderdanigst at henstille Sagen til Deres Majestæts aller- 

høieste Resolution. – 

   allerunderdanigst 
Samtlige Volstrup Sogns Beboere paa Sogneforstanderskabet 

nær, som tidligere ved Andragende af 17 Febr 1842 havde tilkjendegivet 

deres Formening i samme Retning. – 

 Hørbye Sogns Modbemærkninger. – 

Undertegnede Sogneforstandere i Hørbye Sogn tillade os at frem- 

komme med efterfølgende Bemærkninger i Anledning af den 
af Volstrup Sogns Beboere til Hans Majestæt Kongen stilede An- 

søgning om at faae et særskildt Sogneforstanderskab, og hvilke 

Bemærkninger vi ønske forundt Plads i Forhandlingsprotocollen 

samt at denne Original eller en verificeret Afskrift af samme 

maae blive tilsendt Amtet i Forening med Ansøgningen til Kon- 

gen. – 

 Idet vi herved udbede Ønsket om, at Hørbye og Volstrup Sogne frem- 

tidig maae forblive samlede under eet Sogneforstanderskab, da 

er det ei vor egne tilligemed nogle enkelte andre Beboeres 

Ønske vi udtale, men det er det hele Sogns, med Undtagelse af 

de paa Ansøgningen anførte 5 Beboere, der alle ere underlagte 
Volstrup Skoledistrict, og dertil udrede deres Skolebidrag, og forplig- 

te vi os til at oplyse denne vor Mening, naar paafordres, 

ved at tilveiebringe hver enkelt Beboers skriftlige Tilstaaelse. 

 Vi indrømme gjerne at Sognene forhen i meget lang Tid 

have havt deres særskildte Bestyrelse af Skole og Fattigvæsen, men 

vi vide og, at den sande Aarsag har været dertil, at Stamherren 

af Sæbyegaard, der som eneste Lodseier i Volstrup Sogn, stedse af oeko- 

nomiske Hensyn har ønsket en saadan Forretningsform, og da 

Præstens Forretninger derved lettedes, idet Stamherren selv admi- 

nistrerede Fattigvæsenets Anliggender i Volstrup Sogn, kunne han 

ei heller med Billighed indvende noget herimod, saa meget mere som 
ingen af Hørbye Sogns Beboere indlod Paastand paa Sognenes Forening 

som en Følge af en mærkelig Sløvhed og Ligegyldighed for alle 
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communale Anliggender, og hvilket udtrykkeligen fremlyser deraf, at 
der ved den under 4 Septbr 1827 afholdte Commissionsmøde, og hvorved  

netop Spørgsmaalet om Sognene herefter skulle combineres eller 
forblive adskildte blev discuteret, var der aldeles ingen af Hørbye  

Sogns Repræsentantere tilstæde, uanset Spørgsmaalet unægtelig 
syntes at være af høieste Vigtighed, og hvad Under da at det blev 

ved den gamle Forretningsform. Først senere vaktes Sandsen for 
Communalvæsenet af sin lange Dvale og man fremkom med Paa- 

stand om Sognenes Forening. – 
 Der paaberaabes som eet af de Motiver Volstrup Sogn ønsker 

en særskildt Bestyrelse, at Hørbye Sogn ved en combineret Admini- 
stration ville lide for meget, men det maae unægteligen synes 

klart for enhver, at vi bedst selv maae kunne bedømme vore 
egne Anliggender, ligesom det maae forekomme Enhver besyn- 

derligt at begge Sognene skulle tragte efter deres egne Tab, 
og hvilket og langt fra forholder sig saaledes, i det at det er 

i Hørbye Sogn sande Interesse at vedblive combinert med 
Volstrup Sogn. – 

 Vi kan tillige ei indsee at de i Ansøgningen paaberaabte for- 
skjællige Legater, Sognenes Ulighed i Størrelse og Folkemængde, 

Skolernes forskjællige Tilstand og Antal og endelig Broevæsenets Til- 
stand kan involvere nogensomhelst Vanskelighed ved en samlet Ad- 

ministration, thi der finder netop i Alt dette et velafpasset  
Forhold Sted, naar undtages Legaterne. Vel er i Bielagget 

Litr B. Volstrup Sogns Fattige angivet til 40, medens Hørbye  
Sogn kuns har 19, men dette Misforhold hidrører fra at Volstrup 

Sogn, der har saa store Resourser at disponere over har indra- 
get en hel Del Individuer under Forsørgelse, som under lig- 

nende Livsforhold ei ville kunne komme i Betragtning til 

Forsørgelse i Hørbye Sogn. Endvidere har Volstrup Sogn 3 Skoler og 
Hørby 2

de
 saa at vi ei heller deri seer nogen skjælllig Grund 

til Adskillelse. – Naar der endelig tages Hensyn til de over- 
ordnede og coordinerede Authoriteters Tarv, da er det 

vist ønskeligt at Sogneforstanderskaberne ei blive flere end den 
absolute Nødvendighed medfører fordrer, da Administrationen 

og Correspondancen derved betydelig lettes, og mange Conflic- 
ter tillige derved undgaas, og endeligen maae vi udhæve en 

Grund til der ogsaa taler mod det Ønskelige af flere Sognefor- 
standerskaber, den nemlig at man letteligsker? kan activere 

en duelig Formand, naar man har flere Sogne at søge i, hvor- 
imod ei ethvert Sogn kan afgive en saadan Capacitet, og  

paa hans Duelighed beroer dog saa meget. – 
 Ikke ville eller kunne vi indlade os paa at fortolke Frd 13 Aug 1841, 

men vi have ei Grund til at troe andet, end at den af Amtet 
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og senere af det Kongelige Cancellie givne Fortolkning er den 
ene rigtige. – 
Ifølge det her Anførte driste vi os til at haabe at det høie Amt 
vil anbefale vor Sag derhen at Volstrup og Hørbye Sogne frem- 

tidig maae forblive samlede under eet Sogneforstanderskab, som 
eet af Hørbye Sogns Beboere eenstemmigen udtalt Ønske, og hvor- 
til vi formene at Frd 13 Aug 1841 giver os Medhold. – 
  Hørbye Sogn d. 4 Novbr 1843. – 
    ærbødigst. 
Lassen.   A. Knudsen.  Chresten Andersen   Lars Chrestensen   Ch. Mollerup 
 
Den 18 Decbr 1843 var Sogneforstanderskabet forsamlet i Volstrup Skole 

for at gjennemgaae den for begge Sogne affattede Ligning, men  
da Sognepræsten paa Grund af Sygdoms Forfald ei kunde give 
Møde, blev man enig om at udsætte samme indtil han kunde 
overvære samme. – 
Fra Hørbye Sogn var anmeldt at den afdøde Mette Marie Stephensdatters 
efterladte Pigebarn var Chresten Chrestensen i Korsagger i Hørbye 
Sogn villig til at overtage sig til Forsørgelse og Opdragelse 
indtil det maatte være confirmeret. Manden som selv var 

tilstede og erklærede sig villig til at overtage sig denne For- 
pligtelse, hvilket han herved med sin Underskrift bekræfter. – 
   Christen Christensen 
Fra Sognefoged Christen Budsker var indløben en Skrivelse, hvorved 
han begjærede Sogneforstanderskabets Mening om hvorledes han havde 
at forholde sig i Tilfælde af Gjordemoderen ifølge Reglementet af 
21 Nobr 1810  § 21 skulle afhentes til Huusmænd og den ordentlige 
Tour efter Omgang skulle falde paa de længstfraliggende – 

De fleste Sogneforstandere kunde ei antage at man burde  
fravige den almindelige Omgang som fremdeles gjældende. – 
Da der var klaget over at Børn som for Hørbye Sogns Fattigcasses 
Regning vare udsatte i fremmede Sogne ei indtil en Alder af 8 
á 9 Aar skulle have søgt Skolen, ansaa man det Rigtigst at 
anmelde saadant for Sognepræsten til videre Foranstaltning 
Dernæst skredes ifølge Anordningen af 13 August 1841 §11, da man  
antog at dette vilde blive sidste Møde i Aaret, til Valg af Formand 
for næste Aar, og blev da ifølge fleste Stemmer Herr Kammeraad 

Mollerup, udvalgt til at fungere som saadan fra næste Aars 
Begyndelse. – 
Da intet videre var at forhandle hævedes Mødet. – 
Kragh Juell Wind Arenfeldt   Ch. Mollerup Lassen   A Knudsen     
Lars Mortensen   Jens Hansen    Lars Christensen   Christen Andersen     
   Niels Nielsen      Mads Thomsen     
Den 17 Januar 1844 afholdtes et Møde paa Sæbyegaard og da det forri- 
ge Møde paa Grund af Sognepræstens Fraværelse/paa Grund af \formedelst 

Sygdomsforfald var bleven udsat, paatog den afgaaende Formand 
sig efter Sogneforstanderskabets Ønske sig at fungere som saadan 
ved dette Møde indtil Fattigligningen maatte være foregaaet. 
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Fra Volstrup Sogns Skolelærere var indleveret en Ansøgning til Skole-  
directionen i hvilken de ansøger om den Forbedring i Løn, som 
Placat af 28 Maii 1839 §3 tilsiger dem, for om Sogneforstanderskabet 
forinden vilde afgive deres Erklæring. – Med fleste Stemmer maatte 

man antage at den Løn som de for Tiden maatte erholde kunne 
ansees som tilstrækkelig baade ved at tage Hensyn til Beboernes For- 
fatning og deres Jordlodders Beskaffenhed. – Deres Paastand om 
Offerets Forringelse maatte man antage mere laae i Tidernes 
Om??pling, da Pengenes Værdie maae antages at være ei 
saa lidet større for Tiden end da Planerne lagdes. I de samme 
Aar have de og nydt nogen Understøttelse af Volstrup Sogns Legater, 
hvilken dog ei altid kunne ventes at ville vedblive. – 

Fra Herredsfogden var indløben en Skrivelse, hvorved han begjærede Sog- 
neforstanderskabets Erklæring i Anledning af en Ansøgning fra 
Niels Andersen Birken Morild om at fritages for det Bidrag, som 
ifølge Amtsresolution 8 Octbr 1833 var tilpligtet at svare til de Børn 
han havde med hans fraskildte Kone, men da det ei var nogen 
af Sogneforstanderne bekjendt hvem den Paagjældende maatte 
være, overgav man samme til Sognepræsten for om nogen 
Oplysning kunde erholdes af Kirkebogen, og maatte man der- 

for udsætte Afgjørelsen af samme indtil nærmere Oplysning kunde 
erholdes. – 
Ved at igjennemgaae den affattede Plan for Fattigvæsenet Behov blev 
følgende Forandringer vedtagne ved samme for Aaret 1844.  
for Johanne Chrestensdatter Laughed blev Bidraget bestemt til 1 Td 4 Skpr 
Korn af hver Slags, for hvilket Chresten Chrestensen Laughed paatog sig, 
at forsørge hende for Eftertiden, saalænge han besidder Gaarden, 
uden at erholde videre og tillige besørge hendes Begravelse uden 

Udgivt for Fattigvæsenet, hvilket han herved ved sin Underskrift 
bekræfter. –  Chresten Chrestensen 
Ane Chrestensdatter af Holtet, en Datter af Chresten Olesen af Ørtoft, var af 
Sognepræsten antaget til Forsørgelse i Aaret 1844 paa Grund af 
at Gaarmand Chresten Jensen i Holtet havde foregivet, at hun i en 
Alder af 65 Aar, som svag paa Forstanden kun kunde være ham 
til liden Nytte, og fordi han ikke vilde beholde hende, der ikke 
tjente ham, uden at erholde den hende tillagte Understøttelse, 
men da Sogneforstanderne erklærede at han havde samme Afbenyttel- 

se af hende som et andet Tjenestetyende, maatte man ansee hende 
aldeles uberettiget til nogen Understøttelse og udslettede hende 
derfor af Planen. – Den øvrige Del af Planen vedtoges og man 
skred derefter til Ligningen som tilendebragtes, men da baade Plan 
og Ligning findes indførte i Fattigprotocollen forbig indføres samme 
ikke her. – 
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Ifølge fra Provsten indløben Skrivelse fra Provsten var den for den 
for i Hørbye Sogn intenderede Skole indsendte Tegning og Overslag bleven  
approberet, men da Skoledirectionen ei kunde anvise noget Sted hvor 
det attraaede Laan kunde erholdes, men formeente at det maatte 

være mueligt at samme kunde erholdes hos Stiftsøvrigheden, hvilket 
Directionen paa Anmodning lovede at ville see istandbragt, 
saa paatog  Sognepræsten sig at correspondere med denne des- 
angaaende, samt medele samme hvilke paa hvad Maade Resten(?) 
ville sees tilveiebragt, alt i Overensstemmelse med hvad der 
ved Mødet d, 6 Novbr 1843 var bleven vedtaget. – 
Da intet videre var at forhandle sluttedes Mødet. – 
Kragh Juell Wind Arenfeldt   Ch. Mollerup   J. Overgaard 

Lars Mortensen   Lars Christensen   Mads Thomsen   Niels Nielsen       
Christen Andersen    Jens Hansen    A Knudsen     
     
Aar 1844 den 28’ Febr. mødte Sogneforstanskabet hos Gaardeier 
Thomas Jensen i Øster Mølgaard. Samtlige Medlemmer vare til- 
stede og blev da forhandlet følgende:        Skolepatronen for Hørby 
Sogn fremlagde Skoleregnskabet for Aaret 1843, og blev Pastor 
Overgaard bemyndiget til at revidere samme. – Skolepatronen  

for Volstrup Sogn fremlagde Regnskabet for Skolevæsenet for 
Aaret 1843, og blev Pastor Overgaard ligeledes bemyndiget til at 
revidere dette. –   Sognepræsten fremlagde Fattigregnskabet for 
Hørby Sogn for Aaret 1843 og blev Sogneforstander Hr Leutenant 
Lassen bemyndiget til at revidere samme. – Fremlagdes en 
Ansøgning hvorved ansøges om Fritagelse for Consumtion, om Ophævelse 
af Toldgrændsen ved Colding og endelig om Copskattens Ophævelse i det 
slesvigske. Forstanderskabet fandt det særdeles ønskeligt at bemeldte 

Toldgrændse blev ophævet, ligesom og at Consumtions Afgiften maatte 
forandres til en almindelig Skat, hvorimod det ei kunne indsee det 
ønskelige forsaavidt denne  (?????)  Fordeel angaaer i Kopskattens 
Ophævelse da denne ene og allene vedkommer Slesvig. – 
Sognefogden for Hørby var tilstede, og fremlagde Lister over det i 
Vinter forrettede Snekastningsarbeide, hvorved intet fandtes at  
erindre. – Fremlagdes af Sognepræsten et Cancelli Circulaire 
af 28. Novb. 1843 hvori yttres Ønske om at de høiere Grader af Gymna- 
stik Undervisning blev indført i Skolerne, men da Sognene fortiden 

var besværet med betydelige Udgifter til en nye Skoles Opbyggelse anseer 
man det for ønskeligt at denne Sag blev stillet i bero indtil vi- 
dere, og at den hertil brugte 3die Grad maatte vedblive, og blev Sogne- 
præsten bemyndiget at indstille Sagen overensstemmende hermed til 
Directionen. –          Endvidere anmeldte Sognepræsten Skolevæsenet be- 
træffende, at ingen Skoleforsømmelser i Januar og Februar Maaneder 
vare begangne i nogetsomhelst af Skoledistricterne uden lovlig 
Aarsag. –           Blev fremlagt en Klage fra Leutenant Lassen og Sog- 

nefoged Christen Christensen af Budsker, hvorved de finder dem utilfreds 
med den ved Mødet d 17de Januar 1844 vedtagne Plan og over den 

 



Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013 

Side 016 B

ved samme Møde forfattede Ligning til de Fattiges Forsørgelse i begge  
Sognene. – Saavel Klagen som det i den Anledning forhandlede fin- 

des indført i Fattigprotocollen, og blev Sognepræsten bemyndiget til 
at besvare Klagen overensstemmende dermed. –     blev truffen 

Overenskomst med Gaardmand Thomas Jensen om at Sogneforstan- 
derskabets Møder herefter afholdes i hans eiede og paaboende Gaard 

Øster Mølgaard kaldet, saaledes at han afgiver et passende Værelse til 
Møderne og forsyner samme med fornøden Lys og Varme og erholder 

for hver Møde en Godtgjørelse af 1
rd

 Sedler. – Denne Overenskomst be- 
kræfter han herved med sin egenhændige Underskrift. – 

    Thomas Jensen 
Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. – 

Ch. Mollerup   Kragh Juell Wind   J. Overgaard   Lassen   A Knudsen     
Mads Thomsen   Niels Nielsen   Laurs Mortensen   Jens Hansen     

Las Christensen   Christen Andersen     
 

Aar 1844 den 2’ April mødte Sogneforstanderskabet hos Gaardmand 
Thomas Jensen i Øster Mølgaard hvor da blev foretaget følgende. 

Sognepræsten fremlagde en Skrivelse fra Sogneforstanderskabet for Flade og Gierum 
Sogne dateret 22’ Marts d.A., hvori bemeldte Sogneforstanderskab indvilger 

at Ungkarl Johan Jørgen Andersen som i bemeldte Skrivelse erkiendes 
ved hans varige Ophold i Gierum Sogn der at have vundet Forsørgelsesret, 

maae indlade sig i Egteskab med Pigen Else Marie Nielsdatter af Volstrup 
By og Sogn, mod at der tilstilles bemeldte Sogneforstanderskab inden 

Vielsen foretages en skriftlig Erklæring fra Sogneforstanderskabet i Volstrup 
og Hørby at Else Marie Nielsdatters uægte Barn Ane Nielsen ved- 

bliver at nyde tilstrækkelig Understøttelse af Volstrup Sogns Fattigvæsen 
indtil hendes Confirmation, og at Parret saaledes ikke med Hensyn til 

dette Barn skal falde Flade Pastorat til Byrde. – Sognepræsten Hr. Over- 

gaard. blev bemyndiget til at meddele den forlangte Erklæring, – med  
det udtrykkelige Tillæg af Parret, ikke med Hensyn til deres andre eventuelle 

Børn, maatte falde Volstrup Pastorat til Byrde. – 
Fremlagt et Circulaire af 9. Marts 1844, der indeholde nærmere Beskrivelse 

af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelsesret i en Commune. – 
 Leutenant? fremlagde det (???) til Revision modtagne Regnskab over 

Fattigvæsenets Indtægter og Udgifter for Hørby Sogn, og hvorved han intet havde 
fundet at erindre, dette blev dernæst forsynet med Sogneforstanderskabets 

Paategning henlagt hos Sogneforstander Anders Knudsen til befalet Eftersyn 
 Fremlagt Skrivelse fra Skolelærer Larsen og Bunen? i Hørby Sogn 

samt fra Skolelærerne Milling og Sørensen i Volstrup Sogn, hvori de oplyser 
at der i sidstafvigte Marts Maaned ei havde fundet Skoleforsømmelser Sted. 

Ligeledes blev fremlagt en Fortegnelse fra Skolelærer Astrup i Volstrup Skole 
hvorved han anmeldte nogle enkelte begangne Skoleforsømmelser, men Sogneforstan- 

derskabet fandt at man paa Grund af den megen Snee og de saa usle ufrem- 
kommelige Veie burde for denne Gang undlade at dictere dem Mulcter. – 
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Blev af Sognepræsten fremlagt Regnskabet over Udgifter og Indtægter ved 
Skolevæsenet i Volstrup Sogn. – Sogneforstanderne for Hørby Sogn bad bemærket 
at de med Hensyn til den under N. 4 anførte Udgiftspost stor 36rd, som Renter af 
Kapital 800rd, som skal være medgaaet til Volstrup Skoles Opbyggelse, ei ansaa Hørby  

Sogn pligtig til at deltage deri, paa Grund af at bemeldte Skole var opbygget før Sog- 
nene vare forenede under een Communalbestyrelse, samt at det ei af noget 
Skolecommissionsmøde kan sees at den gamle Skole har været ubrugelig, at der 
ei har været forfattet Tegning og Overslag eller Licitation(?) over den nye Skole og da 
der saaledes ei var fulgt den anordningsmæssige Gang og Orden, formeente de  
at Stamherren paa Sæbyegaard ene maatte ansees pligtig til at bære denne Byrde, 
hvorhos de bemærkede at denne Skole havde kostet mere at opbygge end den under 
andre Omstændigheder ville have kostet. –  Efter at denne Sag behørig var taget 
i Overveielse blev man enig om at Formanden skulle indgaae til Amtsraadet 

med en Forespørgsel i denne Anledning, og paastode bemeldte Sogneforstandere 
for Hørby Sogn, at dette Sogn maatte refunderes den Andeel af ovenfor 
omhandlede 36rd som er dem paalignet, for dette Tilfælde at deres Mening 
i denne Sag og deres Paastand bliver givet Medhold. –  Forøvrigt fandtes intet 
videre ved Regnskabet at erindre, og blev det saaledes efter at være paategnet 
henlagt til lovbefalet Eftersyn hos Sogneforstander\Anders Knudsen/

Jens Jensen Heden 
 Sognepræsten fremlagde Skoleregnskabet for Hørby Sogn for Aaret 1843,  
hvilket han var bemyndiget til at revidere, og hvorved han intet havde fundet at 

erindre. – Regnskabet blev giennemgaaet og fandt man ei heller kunne giøre 
nogensomhelst Bemærkning derved, hvorefter det blev meddeelt fornøden Paa- 
tegning og henlagt hos Sogneforstander Anders Knudsen til befalet Eftersyn. 
Fremlagdes en Skrivelse af 7. Marts 1844 fra Amtmanden i Hjørring, hvori med- 
deles Underretning om at et Laan til Opførelse af Hørby Skole af 300rd, foruden 
200rd, som dertil haves af de under Skoledirectionens Bestyrelse værende offentlige 
Midler, kan erholdes af Aalborg Hospitals Midler til førstkommende 11’ Juni 
Termin, paa Vilkaar at samme lovligen forrentes og tilbagebetales i de nær- 

mest paafølgende 3 Aar med 100rd aarlig, og imod at Comunen hefter for 
Laanet, alt efter Forudsætning at det Kongelige danske Cancellies Tilladelse 
dertil erhverves. – Ogsaa forlangtes i bemeldte Skrivelse oplyst om Hørby Sogn 
i det Tilfælde at samme adskilles fra Volstrup Sogn, ville være istand til at 
udrede det af Stiftsøvrigheden betingede Afdrag. – Vel var Sogneforstander- 
skabet bekiendt med at Sognepræsten i Skrivelse af 25’ Januar d.A. ifølge ham 
given Bemyndigelse, have ansøgt om Laanet paa de Betingelser at der paalignedes 
aarligen 3 mk pr, Td Hartkorn, indtil Laanet var afbetalt, hvilket Forslag rigtigen 

var grundet paa Sogneforstanderskabets Forhandlinger i Mødet afholdt 6’ Novb 
f.A. men da man ved at proponere et aarlig Paalæg af 3 mk pr. Td Hartkorn var 
gaaet ud fra den Forudsætning at det endelig var afgiort at Volstrup og Hørbye Sogne 
fremtidig skulle forblive samlet, og man nu var kommen til Kundskab om at det 
endnu efter hvad senere er passeret kan ansees for uafgiort, ansaae man at 
en saadan Afbetaling af 3 mk pr. Td Hartkorn, ville i flere Aar hvile alt for trykkende 
paa Hørby Sogn, ligesom og man ved nøiere at tage Sagen under Overveielse maatte 
erkiende at denne Afbetaling ville under enhver Omstændighed falde temmelig tryk- 
kende at udrede for den ubemidlede Deel af Sogneboerne, og man blev saaledes 

enig om atter at indgaae med en Indstilling til Directionen for om mueligt 
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at faae Betingelserne for Laanet forandret derhen, at der aarlig erlægges 6Rd? som 
vi anseer for det ønskeligste, eller om saadant ei kan opnaas da 8 pro Cent af 
Capitalen, og hvoraf saaledes det mere end hvad de anordningsmæssige Renter andrager,  
maatte afdrages paa Capitalen indtil den efterhaanden var afbetalt, og blev Sogne- 
præsten bemyndiget til at indlede Correspondance med Directionen denne Sag be- 

treffende, og foranstalte Laanet optaget paa ovenfor nævnte Betingelser, hvorfor han 
opfordredes til at giøre alt mueligt for at dette for Sognene saa vigtige Anliggende 
kan blive arrangeret saasnart mueligt. –                 Fremlagdes af Stamher- 
ren Baron Arenfeldt en Regning over de Omkostninger der i Aarene 
1842 og 1843 ere medgaaede til Opbyggelse og Istandsættelse af Broer og 
Steenkister i Volstrup Sogn stor 153rd 3mk 11sk, – men da det antoges  
at begge Sognene omtrent ligelig er bebyrdet med saadanne Udgifter 
blev det ved Stemmeflertal af 6 mod 5 afgiort, at hver Sogn\for sig/fremdeles  

skulle vedligeholde og opføre de fornødne Broer og Steenkister, saa at 
disse Udgifter bliver at paaligne hver Sogn for sig, uden at den muelige 
Difference skal komme i Betragtning, – og Baron Arenfeldt frafaldt saale- 
des sin Paastand om at faae den præsenterede? Regning paalignet begge 
Sogne. –    Dernæst blev foretaget Ligning over Udgifterne til begge  
Sognes Skoler for Aaret 1844, og da intet videre var at forhandle 
blev Mødet hævet. – 
Ch. Mollerup   Kragh Juell Wind feldt    
 J. Overgaard   Lassen   A Knudsen    Lars Mortensen 

    Lars Christensen    Niels Nielsen    
 Christen Andersen    Mads Thomsen   Jens Hansen     
 
Aar 1844 den 28’ April mødte Sogneforstanderskabet hos Gaardmand 
Thomas Jensen i Øster Mølgaard. – Samtlige Medlemmer vare tilstæde 
med Undtagelse af Christen Andersen. –  Ligeledes mødte Proprietair 
Undal til Haven der ved Kjøbet af denne Eiendom har erhvervet sig 
Ret til uden Valg at tiltræde som Medlem af Sogneforstanderskabet. 

 Sognepræsten fremlagde en Skrivelse fra Provst Lund i Lunderager 
hvori han oplyser om, at Amtmanden under 18 ds har tilskrevet Stiftsøv- 
righeden i Aalborg om at Laanet af de 300rd til Bygningshjelp til 
den attraaede nye Skolebygnings Opførelse i Hørbye Sogn, maatte erholdes  
af Hospitalsmidlerne paa billige Afbetalingsvilkaar, og i alt Fald 
med et aarlig Afdrag af 50rd. – Og formeente Directionen at Ar- 
beidet maatte ?(termineres)? snarest muligt, da der i alt Fald haves 
Vished for at fornævnte 300rd kunne haves, og at Cancelliet vil 

sanctionere Optagelse af dette Laan. – Overensstemmende hermed 
udnævnte Sogneforstanderskabet De Herrer Pastor Overgaard og Leu- 
tenant Lassen til at forfatte Licitations Konditioner samt for- 
anstalte Licitationen publiceret i Aalborg Stiftstidende. –  Pastor 
Overgaard fremlagde endvidere en Skrivelse fra Provst Lund hvori han med- 
deler Underretning om at Directionen ei kan tillade, at den befalede 
høiere Grad af Gymnastikundervisningen maatte indtil videre stilles i  
bero hvorpaa Sogneforstanderskabet havde andraget, og at den ikke kan 
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meddele nogen Dispensation i den Henseende, men at fornævnte Cancelli 
Circulaire bør efterkommes. –         Sognepræsten fremkom med det Forslag     
at 2’ Grad af Gymnastikundervisningen i Henhold til berørte Can- 
cellie Circulaire burde indføres i Volstrup, Grønheden og Hørbye 

Skole, paa Grund af at Lærerne ved disse tre Skoler, vare simini- 
stisk dannede, og altsaa duelige til at styre denne Grad. – 
Efter at denne Sag tilbørlig var bleven diskuteret blev man enige  
om at denne Grad inden dette Aars Udløb bliver at indføre ved for- 
nævnte 3de Skoler. –   Fremlagt en Skrivelse af 22’ ds, hvori Amt- 
manden communiserer en Cancellie Skrivelse af 17’ dennes saaledes 
lydende  ”Ved behagelig\Skrivelse/af 15’ f.M. har Hr. Amtmanden indsendt et 
Andragende med Bilag, hvori Volstrup Sogns Beboere have anholdt 

om Ophævelse af den mellem det nævnte Sogn og Hørbye Sogn for 
Tiden stedfundne communale Forbindelser. – Foranlediget heraf 
skulle man til Efterretning og videre fornøden Bekiendtgiørelse for 
Suplicanterne tjenstlig melde, at det i den omhandlede Henseende maa 
have sit Forblivende ved Collegiets paa et tidligere lignende Andra- 
gende i Skrivelse til Amtet af 17’ December 1842 afgivne Resolution, 
hvorefter det ansøgte ikke kan bevilges. – Fremlagt en Amtsskrivelse 
af 18’ April d.A. hvori, i Anledning af een fra Skolelærerne i Volstrup 

Sogn indsendt Andragende om Forhøielse i deres Lønning, forlanges Op- 
lysning meddelt, hvilken af hine Skolelærer der er Kirkebyens Skole- 
lærer, og som saadan besørger de i den nævnte § omhandlede Forretninger, 
samt i hvor lang Afstand hans Boepæl er fra Kirken. – Sognepræsten blev 
bemyndiget til at besvare denne Skrivelse. –        Skolepatronen for Hør- 
bye Skole fremlagde en Opgiørelse over Skolekassens Status, hvorefter der fore- 
fandtes en Cassebeholdning stor 7rd 5mk 9sk, der blev overleveret den 
tiltrædende Skolepatron G. Undall. –   Kammerraad Mollerup bringer? 

Beholdningen fra det sidst passerede Fattiguddeling i Hørbye Sogn der var 
 ham overleveret af Sogneforstanderne Lars Christensen og Christen Andersen, 
ialt 22rd 1mk 10sk samt 4 Td 5 Skp Rug og 4 Td 1 Skp Byg, der alt er modtaget 
af G. Undal, der som Størstelodseier i Hørbye Sogn er pligtig at oppebevare 
Kassebeholdningen. – Af denne Beholdning blev udbetalt til Sogneforstander 
Anders Knudsen 10rd til Kost og Logi for Fattiglem Niels Christian Nielsen 
hos Poul Larsen i Vester Svei for 1ste Januar 1844 til 1ste Mai s.A., og til  
de nødvendigste Klæder til samme Fattiglem 3rd 4mk. – Endvidere betalt 
Anders Knudsen for en Ligkiste til Fattiglem Christen Pedersen Knuhr - 2rd 

samt hans Udlæg for Weining Møllers Forpleining hos Niels Middag, 
Karup Sogn 6rd 3mk 10sk, hvorved den ovenanførte Pengebeholdning aldeles 
medgik. – Da Formanden har solgt Hoved gaarden Haven ophører 
han fra i Dag af at fungere som Formand, hvorfor man foretog nyt 
Valg. – Christen Andersen af Riisgaarden der ved Forretningens 
Begyndelse ei var tilstede, ankom senere og deeltog i det foretagne Valg 
hvorved Leutenant Lassen til Hørbyelund blev valgt til Formand. 
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Da intet videre var at foretage blev Forretningen hævet. – 

Ch. Mollerup   Kragh Juell Wind Arenfeldt   Lassen    Niels Nielsen    

 J. Overgaard   Christen Andersen    Mads Thomsen   Lars Mortensen  

    Lars Christensen    A Knudsen    Jens Hansen 

 

Aar 1844 den 28de May var Sogneforstanderskabet samlet hos 
Thomas Jensen Øster Mølgaard, med Undtagelse af Christen 

Andersen og Niels Nielsen, hvor da blev foretaget følgende: – 

Hvad der Fattigvæsenet og Skolevæsenet betreffende er 

forhandlet i Dag er af Sogne Præsten indført i de 

dertil havende Protocoller. – Fremlagdes en Skrivelse fra 

Sogneforstanderskabet i Torslev og Lendum Sogne betref- 

fende Opførelse af en Broe over Kuhn Vad som 

ligger imellem begge\Torslev og Hørbye/Sogne, hvortil man nok fandt det 

?? vigtig men da Hørbye\Sogn/i Aar skal opføre en 

nye Skolebygning i Hørbye samt flere Broer at 

istandsætte, der vil medtage betydelige Kræfter 

og Gangarbeide samt Penge Udgifter, saa man 
ønskede at at bemeldte Broes Opførelse maatte 

stilles i Beroe til næste Aar. – Til Sogneforstan- 

derskabet blev i Dag indleveret følgende Ansøgnin- 

ger til Amtet om Haandværks Bevilling med And- 

modning om at Sogneforstanderskabet derover vil- 

de afgive sine foreløbige Erklæringer, nemlig 

1,  fra Huusmand Niels Jacobsens hjemmeværen- 

de Søn Jacob Nielsen i Wolstrup Sogn og Bye 

om at maatte Arbeide som Snedker og Maler. 

2,  fra samme Mands Datter Johanne Catrine 

Nielsdatter om at maatte drive Skræder-Prof- 
fessionen. – 

3,  fra den i Kneverhede i Wolstrup Sogn boen- 

de Indsidder Jens Sørensen om at maatte drive 

Tømmer Proffessionen. – 

4,  fra Boelsmand Niels Heilesen i Skousfoged Huuset 

i Hørbye Sogn om at maatte fortsætte sit i 

flere Aar drevne Tømmer Haandværk. – 

 

 

 

 
 

 



Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013 

Side 019 A 

5,  for Indsidder Chresten Nielsen i Qvisthuuset 

i Hørbye Sogn om Tilladelse til ogsaa at drive 

sidstnævnte Haandværk. – 

6,  fra Huusmand Christian Olesen i Gierisholt(?), 

Hørbye Sogn om Tilladelse om Vinteren 

at drive Rokkedreier Proffessionen hjem- 

me, og om Sommeren Tømmermands Prof- 

fessionen.  Da de tilstedeværende med- 

lemmer af Sogneforstanderskabet fandt 

de ovenanførte 6 Personer alle at være 

Qvalifiseret til paa det bedste at an- 

befales til at opnaa den af dem saa- 

ledes ansøgte Tilladelse blev Sogne Præ- 

sten bemyndiget til at tilføie paa 

Sogneforstanderskabets Vegne disse 6 An- 

søgninger de fornødne Erklæringer. – 

Fremlagdes en Skrivelse fra Amtet af 29
de

 April 

om Fordelingen af Kongereiserne i Sognene 

med hvilken Fordeeling de tilstedeværende Sog- 

neforstandere ikke kunde blive Enige og 

derfor blev udsat til næste Møde. – Da in- 

tet videre var at forhandle sluttedes Mødet. – 

Lassen    N. A. Undall   J. Overgaard      Anders Knudsen     

 Lars Mortensen     Lars Christensen    Jens Hansen     

   Mads Thomsen    

 

Aar 1844 den 28
de

 Juni mødte Sogneforstanderskabet i Volstrup Skole 

Samtlige Medlemmer vare tilstede med undtagelse af Propriet- 

air Undall og Mads Tamholdt. – 

1.  Fremlagdes en Skrivelse fra Bye og Herredsfoged Gad 
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i Sæbye af 28de May hvorefter han forlangte Sogneforstander- 

skabets Erklæring paa een samme vedlagte Andragende 

fra Proprietair Undall paa Haven til Amtsraadet af 

21de May hvor han forespørger-, om hvem der skal sætte 

Steenkisten i stand paa Veien der fører til Badskær Skole. – 

Forstanderskabet kunde ikke betragte den omhandlede Vei 

for andet end en Markvei, som der for nogle Aar siden 

blev indkastet af Proprietair Mollerup paa Haven 

for beqvemmere at komme til den af ham op- 

førte nye Windmølle paa Badskier Fælled, Amtet har 

for omtrent 4 á 5 Aar siden Resolveret at\Broen paa/bemeldte Vei skulde  

vedligeholdes af Havens Eiere, og i Tilfælde at Børnene ikke  
kunde komme til Skole, skulde der anbringes et Gangtræe; 

Paa Grund af at Møllen er fløttet kan man ikke andet 

end antage at\Færdslen over/Flødgyden? ved Badskiærds gamle Mølle 

maae vedligeholdes af Havens Eiere og Christen Christensen som 

dem der har Brug af Veien. – Veien over Lygtvad og 

Slyngborg Eiendom fortsætter over Hyldbæks Broe 

ind i Albæk Sogn. – 

2.  Fremlagdes een Ordre fra Bye og Herredsfoged Gad af 21de dennes 

hvori han paalæger Forstanderskabet inden 14 Dage fra Dato at for- 

anledige Broen paa Veien No 9 Sønder Gjerndrup udvidet 

til Veiens fulde Brede; man blev enige om at tildeele 
Sognefogden Ordre at lade bemeldte Broes Udvidelse\foretage/ved 

leiede Huusmænd. – 

3.  Fremlagdes et Forslag fra Bye og Herredsfoged Gad i Sæbye af 6te dennes 

hvorpaa han forlanger Sogneforstanderskabets Yttringer. – 

hvilket Forslag lyder saaledes. – 

Med Hensyn til 1ste Post Antog man det for ud- 

fornødent fortiden at tage denne Gjenstand 

under Overveielse, da det ikke hensigtsmæssig 

kunde udføres, forinden alle de paa Regu- 

lativet optagne Veie vare indkastede og plane- 

rede, hvilke ikke kan ventes at skee før om 

nogle Aar, der er navnlig ikke een Vei 
i den Nordre Deel af Hørbye Sogn anord- 

ningsmæssig Indkastet – og man formener saa- 

ledes at der med Hensyn til de Andre Poster 
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i berørte Forslag – ingen Erklæring for Tiden 

kan gives. – Hr. Proprietair Undahl der ved Forret- 

nings Begyndelse ei var tilstede andkom senere 

og Deeltog i Forretningerne. – hvor 

Da intet videre var at foretage blev Mødet  

hævet. – 

Lassen   Kragh Juell Wind Arenfeldt  N. A. Undall   J. Overgaard       

 Lars Christensen    Christen Andersen    Lars Mortensen      

 Jens Hansen     
 

Aar 1844 den 21de August mødte Sogneforstanderskabet i Wolstrup 

Skole og var Samtlige medlemmer nærværende med und- 

tagelse af Proprietair Undahl og Lars Christensen. – 

1  Fremlagdes Kiørselslister for Hørbye og Wolstrup Sogne 

som blev vedtaget og underskrevet af de tilstede- 

værende Medlemmer, for derefter at indsendes  

til Herredskontoiret. – 

2  Fremlagdes et Andragende fra Huusmand Anders Olesen 
i Kiærshuus i Hørbye Sogn om at maatte forundes 

Bevilling til at drive Skræderprofession, hvil- 

ket blev anbefalet af Forstanderskabet. – 

Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. – 

Lassen   Kragh Juell Wind Arenfeldt  J. Overgaard    A Knudsen   

Christen Andersen  Lars Mortensen   Mads Thomsen   Niels Nielsen 

 

Aar 1844 den 11te Octbr holdt Sogneforstanderskabet for  

Wolstrup og Hørbye Sogne et Møde i Wolstrup Skole. 

Samtlige Medlemmer vare nærværende, med und- 

tagelse af Præsten, Proprietair Undahl  
1  Fremlagdes en Ansøgning fra Wilhelm Møller om at 

forundes Bevilling som Murmester og Tømmermand 

i Hørbye med flere Sogne, hvilket blev anbefalet. – 

2  Fremlagdes Sumarisk Extract af det af Hjørring Amt- 

stue aflagte Regnskab for Amtsrepartitionsfondet for 1843. 

3  Sumarisk Extract af det af Hjørring Amtstue aflagte Re- 

gnskab for Amtsfattigkassen 1843. – 

4  Fremlagdes Een af det Kongelige Danske Cancellie 

Sogneforstanderskabet tilsendt Bog udgivet af Pro- 

fessor Otto handlende om Brændevinets skadelige 
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Virkning, som blev sat i Sirkulair blandt Sognefor- 

standerne for at giøre den saa bekiendt som muelig 

5  Fremlagdes de Approberede Kiørselslister for Hørbye og Wolstrup  

Sogne som blev overleveret til Vedkommende. – 

6  Det approberede Fattig og Skoleregnskaber som ligeledes 

overleveredes de Vedkommende. – 

7  Fremlagdes en Skrivelse fra Pastor Mølmand i Mou Præstegaard 

angaaende at u(d)gift Fruentimmer Else Marie Jens- 

datter som have søgt om Understøttelse til sit u(d)- 

ægte Barn, samt forlangte Huuslye af Mous Sogns 

Fattigvæsen, som ifølge Oplysninger som hendes  

Skudsmaal synes at give, formentes af bemeldte  
Sogns Forstanderskab Forsørgelses Berettiget i Wolstrup 

Sogn; hvorpaa man ikke i Tiden kunde indlade sig da 

de tilveiebragte Oplysninger ikke synes saa ganske  

tilfredsstillende og derfor udbad sig Skudsmaalet til 

nærmere Eftersyn forinden man tog endelig Be- 

stemmelse. – 

8  I følge Anordningen af 13de Augst 1841 - § 6  da de 3 Aar vare 

forløbne efter hvilken Tiid den halve Deel af Sogne- 

forstanderne skulde afgaae, skred man til Lodtræk- 

ning hvis Udfald blev at følgende afgik, for Wol- 

strup Sogn Jens Hansen, Kilstrup og Niels Nielsen 
Kneverhede, og for Hørbye Sogn Anders Knudsen 

Vester Hørbye og Chresten Andersen Riisgaard. – 

Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. – 

Lassen   Kragh Juell Wind Arenfeldt  A Knudsen  Niels Nielsen 

Christen Andersen  Lars Mortensen   Lars Christensen    
 

Aar 1844 den 6 Novbr. holtes et Sogneforstander Møde i Hørbye 

Skole. Tilstede vare foruden Formanden Hr. Pastor Overgaard 

Hr Proprietair Undahl, Anders Knudsen Hørbye, Lars Chre- 

stensen Lilskierping? og Niels Kneverhede. – 

Formanden fremlagde de siden sidste Møde kommen- 

de Skrivelser. – 
1  Fra Amtet en In(d)bydelse til Sogneforstanderskabet om at 

deeltage i en Landboeforening for Hjørring Amt og Kier 

Herred i Aalborg Amt, samt at giøre samme bekiendt i  

Sognene. – 

2  En Skrivelse fra Bye og Herredsfoged Gad af 17de Octbr 1844 –  

om at foranstalte Rekværk anbragt ved Hørbye Broe –  

hvilke Formanden paatog sig at foranstalte. – 


