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3  En Skrivelse fra Bye og Herredsfoged Gad i Sæbye af 31
te 

Octbr 1844  
hvor efter han fordrer efter Amtets Skrivelse af 28 Ocrbr. op- 

givet af Sogneforstanderskabet, hvilke Veie der i Sognene 

ere istandsatte og hvad Bekostninger Sognene har haft 

paa Broerne paa Bie Veiene siden Reguleringens Ind- 
førelse, Indsendt til Herredskontoiret inden 15

de
 December 

4  Til at forestaa Valgbestyrelsen ifølge Anordningens § 6 og 7 

i forening med Formanden\
er
/Hr Baron Kragh Juul Wind 

Arenfeldt, og Hr Pastor Overgaard udnævnte, da Listerne 

nu har henlagt den befalede Tiid, blev Valget 

bestemt at foretages i Volstrup Skole Tirsdagen 
den 21

de
 Novbr. – 

 Da intet videre var at forhandle blev 

Mødet hævet. – 

Lassen      N. A. Undall     J Overgaard     A Knudsen 
  Niels Nielsen    Lars Christensen 

 

Aar 1844 den 20 Decbr holdtes et Sogneforstandermøde 
i Wolstrup Skole. Samtlige medlemmer var nærvæ- 

rende, med undtagelse af Hr Proprietair von Undahl. – 

1  Fremlagdes en Skrivelse fra Bye og Herredsfoged Gad 
af 3 Decbr hvori han communiserer Amtets Skri- 

velse af 2
den

 dennes, betreffende Rentekammerets  

Approbation paa Anlægelsen af den mindre Lan- 

de Wei mellem Sæbye og Frederikshavn. 
2 - Een Opfordring fra Bye og Herredsfoged Gad af 11

te
 dennes 

til Forstanderskabet om at lade Delegerede af dets 

Medlemmer Møde i Agersted Kroe den 21
de

 dennes 
betreffende en ligeligen Fordeeling af Omkost- 

ningen. – 

3  Planen til de Fattiges Forsørgelse blev lagt, men 

Ligningens Forfattelse blev udsat til ved næ- 
ste Møde. – 

4  Formanden har seet sig nødsaget til at Reqvirere Doctor 

til Søren Chrestensen Karup og Famillie der beboer 
et Huus i Torens Hede, og paalagde det Sognepræsten at an- 

melde det for Sognepræsten for Karup Sogn hvor 

Famillien er Forsørgelsesberettiget. – 
Da man antog dette for at blive det sidste Møde 
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i Aar skredes til Valg af Formand, hvortil 

Hr Baron Kragh Juul Wind Arenfeldt til Sæbye- 

gaard, blev eenstemmig valgt. – 

 Da intet videre var at forhandle blev Mødet hævet. – 

Lassen      Kragh Juell Wind Arenfeldt      J Overgaard      

Mads Thomsen    A Knudsen    Lars Mortensen   Niels Nielsen   

  Lars Christensen    Christen Andersen    Jens Hansen 

 

Aar 1845, den 5’ Marts var Sogneforstanderskabet for 

Wolstrup og Hørbye Sogne forsamlet i Volstrup Skole. For- 

manden Baron Kragh-Juell-Wind Arenfeldt ved hans Gods- 

forvalter Landvæsenscommissair Theilmann, da han 

selv ved lovligt Forfald var hindret i at møde. Sogne- 

præsten Overgaard, Lieutnant Lassen, Proprietair v. 

Undall, Laurs Mortensen, Jørgen Pedersen, Morten Pedersen, 

Mads Thomsen, Anders Knudsen, Lars Christensen og Chresten 

Bech.        Til Sogneforstanderskabet blev indleveret 

en Ansøgning til Amtet i Hjørring af 20’ Janr. d.A. fra 

Jens Winckel Thomsen af Øster Mølgaard, om at maatte 

drive Maler- Tømmer- og Muur-Profession fra Hørby Sogn 

istedet for, som er ham bevilget fra Skiæve Sogn, samt at 

det endvidere maa tillades ham at forfærdige Snedker-Ar- 

beide for Bondestanden samt at holde en Læredræng ved 

Udførelsen af mine Muur- og Tømmer-Arbeide – og  

endvidere en Ansøgning af 18’ f.M. til bemeldte 

Amt fra Peder Christian Christensen i Bredmose, 

til at om at erholde Tilladelse til at forrette 

Tømmer- og Muur-Arbeide fra bemeldte Hør- 

bye Sogn for Landboerne.    Da ingen af 

Sogneforstanderskabets Medlemmer, havde noget 

at erindre imod at de ansøgte Bevillinger for- 

undes de ovennævnte Supplicanter, saa 

blev det overdraget Formanden, paa dettes  

Vegne, at forsyne Ansøgningerne med 

 



Transskriberet af Henry Ammitzbøll, september 2013 

Side 022 A 

en Anbefaling til de ansøgte Bevillingers Erholdelse  
 Hvad Øvrigt, som ved ovennævnte Forsamling i 

Dag var forhandlet, var tilført Skole- og Fattig-Proto- 

collerne, og hvilket siden in extenso vil blive For- 

standerskabets Forhandlings-Protocol tilført. – 

Theilmann     N. A. Undall      Lassen      J Overgaard      

C. Bech     Lars Mortensen   Morten Pedersen  Mads Thomsen     

    Lars Christensen    Jørgen Pedersen    A Knudsen     
 

1845, den 5’ Marts holdtes efter Tilsigelse af Formanden H
r
 Baron 

Kragh-Juell-Wind Arenfeldt til Sæbyegaard, som formedelst Forfald 

ikke havde seet sig istand til at sammenkalde Volstrup og Hørby 

Sognes Forstanderskab før i det indeværende Aar, et Møde i 
Volstrup Sogns Hovedskole af ovennævnte Sogns Forstanderskab. 

Ogsaa i Dag saae benævnte Formand sig afholdt fra personligen 

at give Møde, da han efter Amtsraadets Udnævnelse maatte 
møde i Sæbye i en Commission, nedsat der i Anledning af  Vei- 

væsenet, og lod han paa Grund deraf give Møde i Sognefor- 

standerskabet ved sin Godsforvalter Hr Kammerraad Theilmann. 

 Til Kl. 9 om Formiddagen var Mødet berammet, men efterat 
de tilstedeværende Medlemmer, navnligen ovennævnte 

Godsforvalter, Sognepræsten J. Overgaard, Sogneforstandeerne 

Mads Thomsen i Tamholt, Lars Mortensen i Hytten, Jørgen Pedersen 
i Lundergaard, Morten Pedersen i Øxenhede, Anders Knudsen i 

Hørbye, Lars Christensen i Lilleskjierping og Chresten Chrestensen Bek 

i Badskier, havde ventet indtil Kl. 10½ for at kunne aabne 

Forhandlingerne i den endnu ikke tilstædeværende , fratræ- 
dende Formand, Hr. Lieutnant Lassens Værge værende 

almindelige Forhandlingsprotocol, aabnede man Fattig- 

protocollen for deri midlertidigen at anføre hvad der 
Fattigvæsenet betræffende, var at forhandle. – Dog 

imedens man var beskiæftiget med Tilførsel af Oven- 

staaende, mødte den fratrædende Formand Hr. Lieut- 
nant Lassen fra Hørbylunde og afleverede den almin- 

delige Forhandlings-Protocol tilligemed alle 

sammes bilagte Papirer til Kammerraad Theilmann 
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Med Hensyn til Regnskabet for Hørbye Sogns Indtægter og Udgivter 
til Fattigvæsenet for Aaret 1844, havde Medlemmerne i Bestyrelsen 

af sidstnævnte Sogns Anliggender, seet sig nødsagede til at sælge 

6 Td
r
 Rug og 6 Td

r
 Byg af den Beholdning af Korn som endnu  

forefindes i disses Værge, af de i benævnte forløbne Aar 
hos Hørbye Sogns Beboere indkomne og disse paalignede Bidrag, 

for at bestride de paaløbende i betydelig Maal stegne Udgiv- 

ter i Penge til Hørby Sogns Fattigvæsen, og maatte Sogne- 
præsten paa Grund af denne nødvendige Foranstaltning, 

forbeholde sig først ved næstforestaaende Møde, at aflægge 

det ham paahvilende Regnskab for dette Sogns Fattigvæsen. 
 Ved den til de Fattiges Forsørgelse i Aaret 1844 lagte Plan 

var tillagt de Fattige i Volstrup Sogn 44 Td
r
  5 Skp Rug, 44 Td

r
  5 Skp  

Byg og 184
Rd

, og deraf var kun paalignet ved den for 1844 

forfattede Repartition af Bidragene Til Fattigvæsenet 
Volstrup Sogns Beboere, i alt 33Td

r
  7Skp 2¾F

k
 Rug, 33Td

r
  7Sk

p
 2¾F

k
 Byg  

og 179
Rd

 1mk 14sk og altsaa var af bemeldte Bidrag til Volstrup 

Sogns Fattiglemmer i Aaret 1844 paalignet Hørbye Sogns 
Beboere 10Td

r
  5Skp 1¼F

k
 Rug, 10Td

r
  5Skp 1¼F

k
 Byg og 4

Rd
 4mk 2sk 

 Forsaavidt de først anførte qvantum Korn nu er udredet 

som Forskud af H
r
 Baron Kragh-Juell-Wind Arenfeldt til Volstrup 

Sogns Fattigvæsen giorde hans Forvalter i Dag paa hans 

Vegne Paastand paa, at bemeldte 10Td
r
  5Skp 1¼F

k
 Rug, 10Td

r
  5Skp 1¼F

k
 Byg 

 og 4
Rd

 4mk 2sk, refunderes ham. 

 Under sidst anførte Forhandling var Størstelodseier H
r 
 Pro- 

prietair v. Undall til Haven mødt, ogsaa i Forening med 

de øvrige samtlige nu tilstædeværende Medlemmer i  

Sogneforstanderskabet af Hørbye Sogn, paastode at det 
Overskydende saavel i Korn, som Penge af de af Hørbye Sogns 

Beboere erlagte Bidrag ikke at kunne komme Volstrup 

Sogn tilgode, paa Grund af at de Fattige i dette Sogn 

havde i det forløbne Aar erholdt de dem tilstaaede 
Understøttelser, uden at Bidragene paalignedes sidst- 

nævnte Sogns Beboere, vare afkrævede disse. 

 Da Besidderen af Stamhuset Sæbygaard har forskudsvis 
udredet det ovenanførte Qvantum Korn og Penge, 

og ikke skylder Sogneforstanderskabet, eller den 
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Deel af samme, som have modsat sig den oven paastaaede  
Refusion, noget Regnskab for Anvendelsen af de Midler 

hvormed han har forsørget de Fattige i Volstrup Sogn, saa 

maatte hans Fuldmægtig vedblive sin egen giorte Paa- 

stand. Paa Grund af at Baronen ikke af Hørbye Sogns 
Forstandere var anmodet om at giøre noget Forskud  

for sidstnævnte Sogn, og Volstrup Sogns Beboere, som 

anført, ingen Udgivter have havt til dette Sogns Fattig- 
væsen, og Byrderne for Hørbye Sogns Fattigvæsen 

saaledes have været uforholdsmæssigt trykkende for 

dette Sogns Beboere, vedblive sidstmeldte Forstandere 
at nægte Baronen den paastaaede Refusion. 

 Sognepræsten, der formeente ingen afgiørende Stemmer 

at kunne afgive i Henseende til disse saaledes mostridende 

Meninger, tilraadede Sagens endelige Afgiørelse indstillet  
til Amtsraadet, hvori ogsaa samtlige Sogneforstanderskabets 

øvrige tilstædeværende Medlemmer samtykkede; men maatte 

man udsætte Indstillingen, indtil Regnskabet kan medfølge. 
 For Sogneforstanderskabet var ved en Skrivelse fra Sogne- 

præsten til Forstander Mads Thomsen i Tamholt under 1s
te
 f.M. 

indvarslet Ungkarl Søren Thomsen, tienende Gaardmand 
Hans Hansen i Tamholt, Volstrup Sogn, for at en mindelig Over- 

enskomst mueligen kunde træffes med ham angaaende 

Alimentationsbidrag, hvilket han som udlagt Barnefader 

til afge. Anne Marie Andersdatters uægte, under Forsørgelse af Fat- 
tigvæsenet tagne Barn Peder Christian Andersen formeentes at burde 

erlægge; ogsaa mødte han personligen i Dag, men nægtede 

paa given Anledning at være Barnefader til dette Barn og 
erklærede endog ved Lovens Eed at kunne fralægge sig Pater- 

niteten. Sagen bliver saaledes af Sognepræsten at indstille 

til Amtet og den personligen tilstædeværende Søren Thomsen 

bortvistes med dennes Beskeed. 
 Sognepræsten fremlagde en Skrivelse af 12

te
 f.M. fra Herreds- 

fogden angaaende 3
de

  for ham anmeldte formeentligen i 

Klasse med Løsgjængere værende Personer, som havde an- 
modet ham om at maatte forblive hjemme hos Forældrene; 

Man var af den Formeening, at det bliver Herredsfogden 

alene at overdrage Afgiørelse af, hvorvidt disse Personer 
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maatte forblive hiemme eller ikke; thi for det første syntes ingen 
Grund for Sogneforstanderskabet, til at modsætte sig deres Be- 

gjæring. I Henhold til Forhandlingerne ved det den 20
de

 Decbr f.A.  

afholdte Møde, skulde Ligningen af? Bidragene til Fattigvæsenet 

i indeværende Aar have været idag foretaget; men uagtet nogle  
af Sognepræsten til dette Øjemeds Fremme forfattede Bereg- 

ninger blev fremlagte, hvorefter Ligningen for foregaaende 

Aar med Tillæg af 8 sk paa hver Rigsbankdaler, som Beboerne 
da havde ydet baade i Korn og Penge, Rugen beregnet til 3

rd
 3sk  

pr. Tønde og Bygen til 2
rd

 3sk pr. Tønde, kunde have været tagen til 

Rettesnor, erklærede dog de for Hørby Sogn i Sogneforstan- 
derskabet værende Medlemmer sig utilfreds med paa denne 

Maade at skride til denne Forhandling, og de paastode 

endog Herredsfogdens Nærværelse at være nødvendig, for 

at Hørby Sogns Interesse og Tarv derved formeentligen 
bedre kunde blive iagttaget. – 

 Da der for Tiden ikke manglede Kilder, formentlig 

i det hos flere af Hørby Sogns Forstandere oplagte Qvan- 
tum Korn, paa hvis Udlevering til sig H

r
 Baronen 

gjør Paastand, af hvilket de imidlertid fornødne 

Understøttelser til de Fattige kunne udredes, vovede  
Man ogsaa endnu for en kort Tid at udsætte Ligningens 

Affattelse, indtil et extraordinairt Møde kunde blive 

afholdt og Herredsfogden forventes derved at være  

nærværende. –  

Theilmann    N. A. v. Undall  Lassen  Overgaard  Lars Mortensen    

Morten Pedersen  C. Bech   Jørgen Pedersen    Mads Thomsen     

    Lars Christensen.    A Knudsen.     
 

1845, den 5
te
 Marts mødte Sogneforstanderskabet første 

Gang i det nye Aar, paa Grund af at Formanden 

H
r
  Baron Arenfeldt hidtil have havt Forfald og ikke før 

havde faaet Tid til at tilsige til Møde; ogsaa idag 
maatte han, fordi han efter Amtsraadets Ud- 

nævnelse maatte møde i Sæby i en Commission, 

nedsat der i Anledning af Veivæsenet, lade sin 

Godsforvalter, Kammerraad Theilmann give Møde 
paa hans Vegne. Paa gientagne Anmodninger fra  
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Skolelærerne om at erholde Fourage?, blev en efter Hartkorn     
forfattet Repartition paa begge Sognes Beboere fremlagt 

og efterat man havde seet sig nødsaget til. for at faae 

denne Liste antagen at lade det gaae til Afstemning, 

og H
r
  Lieutnant til Hørbylund, H

r
  Proprietair 

v. Undall til Haven og Forstander Anders Knudsen i Hørby 

havde stemmet imod idag at antage den, blev det 

dog med 8 Stemmer imod disse 3, vedtaget at bemeldte 
Repartitionsliste for indeværende Aar skulde være 

giældende, og efterat samme var underskrevet af 

de 8 for samme stemmende Medlemmer, bleve Afskriv- 
ter deraf overleverede de vedkommende Forstandere 

for at Fordringen snarest mueligt derefter kunde blive 

opkrævet og Skolelærerne leverede. – 

 Dernæst bleve fremlagte af Sognepræsten maanedlige  
Indberetninger til ham fra samtlige Skolelærere i begge  

Sognene, ifølge hvilke ingen Skoleforsømmelser siden 

det den 20
de

 Decbr f.A. forløbne Maaneder vare begangne 
i nogensomhelst af Pastoratets fem Skoler, uden angivne 

lovlige Aarsager; thi de begangne Forsømmelser vare 

foraarsagede enten ved Sygdom, ufremkommelige 
Veie eller strængt Veirligt i den i længere Tid herskende 

strænge Vinter. Vel er Tiden forhaanden til Lig- 

ningsforetagelse over Skolelærernes øvrige Lønning, 

men af Mangel paa Tid dertil idag og Dissens(?) som 
giør endog Herredsfogdens Tilkaldelse nødvendig, for 

at see Ligningen over Fattigvæsens Bidragene foretagen(?) 

saae Man sig nødsaget til at udsætte samme indtil 
et extraordinairt Møde, som i slig Anledning nød- 

vendigen bliver at afholde. – 

Theilmann    N. A. v. Undall.  Lassen.  Overgaard.  A Knudsen 

Mads Thomsen    Lars Mortensen   C. Bech   Lars Christensen 

Jørgen Pedersen    Morten Pedersen   

 Disse trende næstanførte af Fattig og Skoleprotocollerne 

for Wolstrup Pastorat indførte Forhandlingers Overens- 

stemmelse med disse Protocoller bevidnes. 
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Den 11 April 1845 var Sogneforstanderskabet samlet i Volstrup Skole og  

da Herredsfogden ifølge det ved sidste Møde vedtagne, efter Opfor- 

dring, var overværende, bleve Ligningerne over Fattigvæsenets 

og Skolevæsenets Behov foretagne og tilendebragte, hvorom det 

Fornødne findes i Skole og Fattigprotocollerne. – 
Fra Amtsraafet var indløben en Skrivelse, hvorved communise- 

redes at de saakaldte Amtsreiser kunne afløses imod en Beta- 

ling af 18 mk pr. Td Hartkorn. Da de fleste Stemmer erklærede 

sig herimod og helst have at præstere Kjørslerne in natura 

paatog Formanden sig at besvare samme i Overensstemmelse  

hermed. – 

Sognefogden i Hørbye havde fremsendt tvende Forespørgsler. – 

1) Om hvorledes han skulde forholde sig med Omgangen af Kjørs- 

ler med Hensyn til Hovedgaardene Haven og Hørbylund, som 

vare \inddelte/efter Steder(?) til flere Kjørsler i Omgangen. Herpaa 

maatte man ansee det for rigtigst at svare ham at han 

lod bemeldte Gaarde kun forrette en Kjørsel af Gangen 
2) Om en nye Indeling af Veiskifter efter det nye Hart- 

korn\i det søndre District/ Man overlod det ham selv at opmaale samme og 

ved Indelingen og Veiskifternes Afdeling(?) lovede Sognefor- 

standerne Lars Lilskjerp og Chresten Beck at være ham behjelp- 

lige og sørge for at Beboerne erholdt deres Veiskifter 

saa beleiligt som mueligt for dem. – 

Til at overvære Valget af nye Medlemmer til Amtsraadet 

som d. 22 April næstkommende skulle foretages i Hjørring 

valgtes Baron Arenfeldt. – Til at revidere Fattigvæsens- 

Regnskaberne valgtes Lieutnant Lassen. Og Skole Regn- 

skaberne Pastor Overgaard. – 
Da intet videre var at forhandle sluttedes Mødet. – 

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

Lars Mortensen    Lars Christensen    Morten Pedersen   

Jørgen Pedersen    Mads Thomsen    Christen Bek    

A Knudsen 

 

D 29 Maii 1845 var Sogneforstanderskabet samlet i Volstrup  

Skole. – Fattigregnskabet for Hørbye Sogn blev fremlagt og paategnet 

overensstemmende med Anordningen for derefter at indsen- 

des til Amtsraadets Revision. – Bertels Enke i Kneverhede 

som havde meldt sig til Understøttelse, tilstodes 3 Skpr af hvert Slags 

til Aarets Udgang. – Da Sognenes Fattigprotocol var fuld- 
skreven, androg Sognepræsten om at maatte bemyndiges til 

at anskaffe en nye, hvilket man var enig om at overlade  

til hans Besørgelse. – Skoleregnskaberne for begge Sogne 
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fremlagdes, efterat have henlagt den befalede Tid til Eftersyn og forsyne- 

des med Paategning og overgaves derpaa Sognepræsten til Indsen- 

delse til Amtsraadet snarest mueligt. 

Fra Skolelærer Bruunn i Hørbye blev ved Sognepræsten fremlagt en 

Skrivelse, hvori han klager over at hans Tørvehuus ei er i tilbør- 
lig Stand for at modtage Ildebrændselen som leveres ham, og  an- 

moder derfor at at samme inden Tørvebjergningen maatte 

vorde istandsat. Man besluttede at sende Skolepatronen sam- 

me for i behørig Tid at faa Manglerne afhjulpne. – 

Fra Herredscontoiret var modtaget en Skrivelse hvormed fulgte et optage 

Tingsvidner hvorved søges oplyst at Gaardene Haven og Hørbylund 

skulle forhen have forrettet Veiarbeide og hvorfor man formeente 

at de ifølge Forordningen af 29 Septbr 1841  §28 for Eftertiden maatte 

være pligtige til at deltage i Grundforbedringen og Vedligeholdelsen 

af Biveiene. – Ingen af de Paagjældende Hovedgaardseiere vare 

tilstede. Fra Proprietair Undall, som i Forretningen var fraværende 

var indløben en Modforestilling. – Sogenforstander Lars Lilskier- 
ping, som i en Tid af 14 Aar havde tjent paa Hovedgaarden 

Haven erklærede at han saalænge han havde tjent som Arbeidskarl 

havde han flere Gange selv forrettet Arbeide paa Veiene for 

bemeldte Gaard, og senere som Ladefoged oftere tilsagt Huusmænd 

imod Godtgjørelse i deres Agedage til at forrette samme for 

Gaardens Vedkommende. – Chresten Beck i Badskjær Sognefor- 

stander erklærede ligeledes at kunne bevidne at Haven for- 

hen havde gjort Arbeide paa Veiene. – Da de øvrige Sogne- 

forstandere ei saae sig istand til at afgive nogen videre Erklæring 

desangaaende ansaae man det rettest at indsende de modtagne 

Erklæringer og Oplysninger til Autoriteternes Bedømmelse. 

En Ditto fra samme, hvorved fremsendtes et Overslag over hvad 

en Steenkiste over Kuurvad som ligger imellem Grændsen ad Hørby 

og Torslev Sogne som ansaaes nødvendig og som beløb sig til 53 Rbdlr. 

3mk. – Sogneforstanderne for Hørbye Sogn, hvem Udgivten nærmest 

paalaae, erklærede at de maatte ansee Opførelsen af en saadan 

som unødvendig. Da Farten derover kun var liden og for Enkel-  

te Beboere, og Sognet alt havde istandsadt 4re som offentlige 

Biveie\for Torslev Sogn/optagne Veie, saa den efter dennes Formeening næsten var  

overflødig og ved næste Regulering af hvilke Veie der 

maatte antages som offentlige ønskede at andrage paa sammes 

Udslettelse af Regulativet. – 

Da intet videre var at forhandle sluttedes Mødet. – 

Kragh Juell Wind. –  J. Overgaard  A Knudsen  C  Bæk  Morten Pedersen   

Jørgen Pedersen   Lars Christensen   Mads Thomsen   Lars Mortensen     
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Den  d 15 August 1845 var Sogneforstanderskabet samlet i Volstrup  

Skole. Paa det til Mødets Afholdelse udstedte Circulaire havde 

Sognepræsten bemærket, at da alle Pengebidragene til de Fattige 

ei vare indkommen, maatte han anmode Fattigforstanderne  

for Hørby Sogns Søndre District om 
at tilveiebringe de fornødne Oplysninger enten ved Mødet 

eller forinden samme. – Hvilke Kun af Sogneforstander Anders 

Hørbye, der efter Præstens Kundskab derom var af Herredsfogden 

i Dag tilsagt at møde ved en Licitations Forretning over 

Broen ved Kuhrvad, havde han modtaget Oplysning som stem- 

mer med den Beregning Sognepræsten i Dag fremlagde og 

bad om Bielag\vedlagt/Forhandlingsprotocollen, efterat den af ham var 

oplæst. – Sognepræsten fremlagde en af Amtet approberet Restance- 

liste over Restancer til Fattigvæsenet, som da en Del ei endnu 

var indkommen, overgaves til Inddrivning ved Udpantning af 

Sognefogden. – Fattiglem Johanne Knudsdatter af Tanghuus Hørby 

Sogn mødte og foredrog at hendes iboende Huus var saa brøst- 
fældig at hun ei længere kunde beboe samme, og da hun for- 

meente at Chresten Tangen skulle holde samme vedlige, hvorfor 

hun dog ikke kunde frembringe videre Beviis, maa man ind- 

til at søge videre Oplysning forinden endelig Bestemmelse tages. 

I Anledning af Tilsigelsen til at afhente noget Kalk til Hørbye 

Skole fra Knivholt var indløben en Del Misligheder. – 

Efterat Leutenant Gammel Bjerring i Gammelholm var tilsagt 

at afhente samme undslog han sig at forrette samme da 

han paastod alt at have forrettet tvende Reiser, og efterat 

Kjørselslisterne som henligger i Skolen vare efterseete, befandtes 

Lars Lilskjærp ingen Reiser at have forrettet, hvorfor han der- 
efter tilsagdes, men vægrede sig derved, paa Grund af at han 

kun havde 2 Tdr Hartkorn, hvorfor Skolepatronen, for at Arbei- 

det kunde fortsættes, saae sig nødt til at leie til Afhentelsen 

som Entrepreneuren for Skolebygningen selv paatog sig 

i mod en Godtglse af 9mk. – Efterat Kalken var ankommen 

blev samme af Sogneforstanderne Anders Knudsen og Lars Lil- 

skjærp tilligemed Skolelærer Bruunn Taxeret som ubrugelig 

hvorfor man ansaa det for rigtigt at paalægge Entrepreneuren 

inden 8te Dage at skaffe nye Kalk tilveie som han enten 

selv maatte afhente eller imod at tilbagebetale de erlagte 

9mk kunde erholde afhentet af Sognebeboerne, men under 

alle Omstændigheder maatte han paalægges at tilendebringe 
Malingen i indeværende Sommer. Kunde Kalken ikke erholdes 

inden den angivne Tid, udsættes Udspækningen til næste Aar. 
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Lister over en Del Skoleforsømmelser til Beløb i Volstrup Skole- 
district i Junii Maaned 43 Dage og Julii 46 Dage – i Ørtoft 
ditto i Junii 15 og Julii 7 Dage – i Hørby Skoledistrict i  
Junii 13 Dage og Julii 23 Dage, hvilke alle bleve mulcte- 

rede paa 3sk dagligen og overgivne Skoleforstanderne 
til at indkræve om de godvilligen ville erlægge samme. 
Fra en Del Beboere af Volstrup Sogn var indkommen Besværing 
over den approberede Kjørselsliste. Da man ikke kan antage 
at en Rodeinddeling kunne lade sig realisere paa Grund af 
de mange smaa Hartkornsinddelinger, kunde Pluraliteten 
af Sogneforstanderskabet ei antage at der kunde gjøres 
nogen Forandring ved samme uden det skulle være 

billigt at paalægge de større Hartkornsbrugere flere Reiser 
i Omgangen, hvilket man maatte overlade til Amtsraadets 
Bedømmelse. – 
 Da intet videre var at forhandle sluttedes Mødet. – 
Kragh Juell Wind Arenfeldt. –  N A Undall  –   J. Overgaard  
 Lars Mortensen    Morten Pedersen   Mads Thomsen    
  Lars Christensen     C  Bæk      Jørgen Pedersen 
 

Den 29 November 1845, samledes Sogneforstanderskabet i Volstrup  
Skole. Sognepræsten androg paa at da Lieutnant Lassen 
til Hørbylund ikke i Dag mødte i Forsamlingen og ikke siden 
11te April d.A. har været tilstede og da han endog unddra- 
ger sig som Sogneforstander, uagtet Sognepræsten gjentagne 
Gange har skriftligen opfordret ham til at assistere sig ved Op- 
krævningen og Uddelingen af Fattigbiedrag i det under ham 
sorterende District af Hørbye Sogn, fra at udføre de efter 

Præstens Meening, ham Lovmedholdeligen paahvilende Functioner 
saa ansaae Sognepræsten sig fornemmelig paa Grund af en Syg- 
dom i den høire Haand, som i 2de Maaneder har fængslet ham 
til sit Hjem, og endnu forbyder ham at være tilstede ved oven- 
meldte Functioner, beføiet til at henstille det i Dag til 
Sogneforstanderskabets Bedømmelse, hvorvidt Herr Lieutnant 
Lassen kan være frietaget eller ikke fra at møde i Sogne- 
forstanderskabet og inden for samme at udføre de ham for- 
meentlig paahvilende Forretninger. Sognepræsten yttrede 

endog den Meening at naar Leutenanten saaledes ved- 
bliver at afholde sig fra Deltagelse i det foranførte, burde 
en anden Sogneforstander vælges i hans Sted. – Formanden maatte 
være af den Meening at det maatte være rettest at tilskrive Leu- 
tananten desangaaende for at erfare hans Meening om han 
enten ville udføre det ham paahvilende eller ikke, for dernæst 
nærmere at tage Bestemmelse med Hensyn til om man 
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burde andrage paa hans Entledigelse eller ikke. – 

Henrik Jensen af Hørbyelund Mølle, som nu havde overtaget Møllen  

i Forpagtning af Svigerfaderen Hans Laursen Kraghede, var mødt 

som den der havde overtaget Svigerfaderens Forpligtelser med 

Hensyn til tvende Fattiglemmer og meldte at han vilde behol- 
de Drengen Johannes Møller imod at erholde 12 Rbdlr aarligen 

indtil hans Confirmation, hvorfor han besørger ham med Alt. 

Men Pigen Stine Pedersdatter kunde han ei længere beholde 

uden at erholde Vederlag, hvorom man nærmere vilde 

søge Underretning, om: hvorfor hun kunde udsættes, da som 

indtil dette kan blive afgjort, underholder hende. – 

    Henrik Jensen 

Chresten Chrestensen Bødker fra Ørtoft paatog  sig at forsørge Drengen 

Jens Chrestensen Snur af  Hørbye Sogn for 1Skp Rug 1Skp Byg og 

2mk maanedligen fra 1 Decbr dette Aar til Tretten Maaneders 

Dagen derefter. Ligeledes paatog han sig i samme Tid 

at forsørge Pigen Dorthe Magrethe Chrestensdatter imod derfor at 
erholde 12 Rbdlr. –  Chresten Chrestensen 

 m.  F.  P.  

De tvende andre af Snur Chrestens Børn bleve udsatte den 

ældste hos Chresten Knopper Volstrup for 16 Rbdlr\NB kun 12Rbd/ fra  

afvigte St. Hansdag indtil første Novbr 1846. 

Den yngre modtager Hans Nielsen 

Bunkhuule imod at erholde 14 Rbdlr for at forsørge ham 

fra 1 Novbr 1845 til samme Dato 1846. – 

 Chresten Knopper Hans Nielsen Bunkhuule  

        m.  F.  P.             m.  F.  P. 

Fra Sognefogden Hørbye var indkommen en Skrivelse hvori 
han angiver en Del som Begjæringerne i Hørbye, hvilket Brev 

man blev enig om at anmode Sognepræsten om at ind- 

sende til Herredsfogdens videre Foranstaltning. – 

Nogle Skoleforsømmelser vare anmeldte til Beløb 54sk for 

Volstrup Skoledistrict 3sk for Grønhedens District og 6sk for 

Badskjær Skoledistrict, hvilke overgaves Skoleforstanderne 

for bemeldte Districter til Indkrævning. – I Skolefor- 

sømmelser for afvigte Qvartal var indkommen 2 Rbdlr 4mk 8sk for 

Volstrup Sogn. – 

 En Del Brandfogder som i den lovbefalede\Tid/havde forestaaet 

denne Function, havde for Sogneforstanderskabet anmeldt 

at de ønskede at afgaa og andre udnævnes i deres Sted 
for Hørby Sogn Jørgen Iversen i Hørbye og Lars Chresten- 
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sen Lilskjærping og for Volstrup Sogn Jörgen Christensen i Volstrup  

og da de alle havde været over den lovbefalede Tid af 5 Aar 

kunde Forstanderskabet ei andet end indvilge i samme og 

blev enig om at indstille Følgende til at træde i deres 

Sted. Jens Rosenhauge istedetfor Jörgen Hørbye og Jens Christian 
Broensmølle for Lars Lilskjærp. – og Ole Chrestensen Broen i 

Volstrup for Jörgen Chrestensen samme Sted, hvorom Formanden 

lovede at underrette Branddirecteuren. – 

Da intet videre var at forhandle sluttedes Mødet. – 

Kragh Juell Wind. –  J. Overgaard  

Morten Pedersen   Lars Mortensen    Mads Thomsen    

Lars Christensen     Chresten  Bæk      Jørgen Pedersen  

    A Knudsen 

 

Circulaire.      Ved Amtsraadsmøde d. 28 og 29 Novbr d.A. blev vedtaget 

At da det indeværende Trienium, i hvilket Regulativerne for Bie- 

veiene var gjældende, vilde være forløbet i næste Aar, nemlig efter 
hvad Amtsraadet antog, den 1ste Maii besluttede Amtsraadet gjen- 

nem Herredsfogderne at anmode Sogneforstanderskaberne om  

at indsende Forslag til de nye Regulativer, hvilke forventes 

saa tidlig at indkomme, at de af Herredsfogderne kunne med 

disses Betænkning indsendes til Amtet inden 1ste Februar næste 

Aar. – Sogneforstanderskaberne anmodes derfor om at tilstille 

indbemeldte Forslag, saa betids at de i rette Tid kunne vorde 

indsendte til Amtet. – 

  Sæbye d. 5 Decbr 1845. –   Gad. – 

 

Aar 1845 den 29de Decembr blev i Volstrup Skole afholdt et Sogne- 
forstanderskabs-Møde for Volstrup og Hørby Sogne, og vare af Sogne- 

forstanderne mødte, paa Formanden, Baron Kragh-Juell-Wind-Aren- 

feldts Vegne, hans Godsforvalter, Landvæsenscommissair Theilmann, 

Sognepræsten Overgaard, Gaardmændene Anders Knudsen, Mads Thomsen, 

Laurs Mortensen, Lars Christensen, Christen Bek, Morten Pedersen og Jørgen  

Pedersen. – Derimod vare Proprietair v. Undall og Lieutnant Lassen 

ikke mødte. 

Sognepræsten forlangte tilført følgende af Amtsraadet, 

hans Fattigregnskab for 1844 tilføiede Bemærkning: 

”Fremlagt i Amtsraadet, herveed er bemærket, at da 

det ikke skiønnes at Hørby Sogn er paalignet mere 

i Forhold end Volstrup Sogn, kan de ikke fritages 
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for at levere det Bidrag, hvorfor Baron Kragh-Juell 
Wind-Arenfeldt staaer i Forskud –” hvilken Bemærkning er 

dat. 8’ Septb. 1845. – 

 Christen Henriksen af Boien mødte for Forsamlingen og begiærede  

at blive tilstaaet 4
Rdlr

 for at bekoste det den 24
de

 Dennes hos ham  
afdøde Fattiglem Niels Christian Andersen, hvilke blev ham af For- 

standerskabet tilstaaet og strax udbetalte. – og endvidere 1
Rdlr

 for 

Medicin og Pleie anvendt paa bemeldte Almisselem i den sidste 
Tid. – 

 Sognepræsten fremlagde dernæst Forslag til de Fattiges 

Forsørgelse i Volstrup og Hørby Sogne, hvilket Forslag, efterat 
være overveiet og giennemgaaet af Sogneforstanderskabet for  

bemeldte Sogne, eenstemmig af dette blev antaget og  

med Underskrivter bekræftet. – 

 Sognepræsten anmeldte at der ved Formanden Baron Aren- 
feldt er bleven udbetalt omtrent 16

Rdlr
 til Aalborg Byes Fattigvæsen 

for Lars Christian Pedersens Kuur og Pleie under dennes Ophold i 

Aalborg, i Smede Lære, – Da det er beviisliggiort at hans Fødested 
Vester Estrup paalægges Hørby Sogns Fattigvæsen denne Forpligtelse. 

 Endvidere fremlagde Sognepræsten en Regning fra 

Apoteker Gad over Medicin udleveret til Fattiglemmer 
i Hørby Sogn, stor 6

Rdl
 1mk 10sk, mod hvilken Intet vidstes at erindre. 

 Ved Mødet blev vedtaget, at det Korn som endnu maatte 

restere til de Fattige i Hørby Sogn for 1844, inddrives ved  

Udpantning efter Capitelstaxten for f.A. og at da Jens 
Heates(?) Enke i Haredahlshuus og Christen Nielsen i Mølgaardshuus 

for f.A. paalignede Bidrag til Fattigvæsenet (?stort?) 4Skp 

½ F
k
 Rug og ½ F

k
 Byg og 21sk eftergives som uerholdelige. – 

 Til Udgivternes Bestridelse til Fattigvæsenet i Hørby Sogn., 

omtrent 24
Rdl

, som mangle, vedtoges at af det i Behold 

værende Korn, maa sælges saa meget som behøves dertil, Rugen 

for 6
Rdl

 og Bygget for 3
Rdl

 2mk pr. Tønde. – 
 Fra Huusfæster Hans Christensen i L. Ørtoft blev fremlagt 

en Ansøgning til Kongen om at forundes Tilladelse til 

at drive Glarmester-Professionen og det dermed i Forbin- 
delse staaende Snedkerarbeide, med Anmodning om  
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at erholde Forstanderskabets Anbefaling derpaa og hvil-  

ken dette eenstemmig indvilgede – og overdrog derhos  

til Formanden at meddele samme paa Ansøgningen 

og derefter afgive den til Vedkommende. – 

 Fra Gaardfæsterne Jens Hansen og Jørgen Pedersen blev 

indleveret et Andragende af Gaars Dato betreffende 

formentlig tilføiet Forurettelse ved dem affordret Penge- 

bøder for ikke forrettet Veiarbeide – og en Skrivelse fra 

Skolelærer Sørensen af samme Dato om Opkrævelses
maaden?

/ af Skole- 

Fourage i Hørby Sogn. Da Dagen ikke ville tilstrække 

til at (?behandle?) over disse Andragne, saa vedtoges det 

at udsætte Afgiørelsen af disse Sager til næste Møde. – 

 Over Skoleforsømmelser i Volstrup Skole i Novbr blev frem- 

lagt en Fortegnelse, hvorefter Peder Sørensens Stifsøn 

Peder Chr. Jochumsen har forsømt 3 Dage, for hvilke, da han 

før har giort sig skyldig i lige Forsømmelse for Octbr Maa- 

ned, saa blev mulcteret paa 18sk. – Listen, forsynet med 

Paategning herom blev overleveret Sogneforstander Mads 

Thomsen, for derefter at indkræve Mulcten. Fra de andre 

Skoler var ingen Forsømmelser anmeldte. – 

 Da Sogneforstander Lieutnant Lassen, ikke har givet Møde 

ved Forsamlingen idag og ligeledes ei heller har mødt ved 

de foregaaende Forhandlinger i d.A. siden sidste 11’ April, 

saa andrage de i dag mødte Sogneforstandere paa, at der 

toges Foranstaltning til at bringe ham til Opfyldelsen 

af hans Pligt i saa Henseende – hvilken formeentligen vil 

være den at andrage Sagen for Amtsraadet. 

 Efter de Oplysninger der er givet Sogneforstander  

Anders Knudsen, fandt Sogneforstanderskabet sig for- 

anlediget til at eftergive Poul Pedersen i Nyholmhuus 

den ham, for hans Søn Christian Peters Skoleforsømmelse 

ikiendte Mulct 24sk. – 

 Da dette Møde er det sidste som vil blive 

afholdt i d.A. saa skredes til at vælge Formand 
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i Sogneforstanderskabet for 1846, og blev da med 5 Stemmer  
imod 4 valgt Sognepræsten Overgaard. – 

 Dernæst fremlagt et fra Herredsfoged Gad til Formanden   

indløben Skrivelse af 17’ Decemb med en Reqvisition fra Sogne-  

forstanderskabet paategnet Amtets Approbation til Inddrivelse 
ved Udpantning af nogle, Skolelærer Larsen i Badskjær og Lars 

Nielsens Enke sammesteds ikjendte Erstatningssummer for, paa 

Grund af disses Vægring i at forrette Haandlanger-Arbeide ved 
Opførelsen af Hørby Skole, leiede Personer, samt en i denne An- 

ledning den 3
die

 Juni d.A. afholdt Udpantningsforretning. 

 I Anledning af nogle bemeldte Forretning af Skolelærer Larsen 
og Lars Nielsens Enke tilførte Bemærkninger eller Beskyldninger 

over Sogneforstanderne Lars Christensen og Anders Knudsen 

begjærede disse Protocollen tilført følgende: Lars Christensen, 

som har forestaaet Tilsigelsen af Beboerne i den søndre Deel af 
Sognet, kan ikke bestemt erindre med hvilket Varsel Klager- 

ne have været tilsagte til de Dage, de udebleve, og er det vel 

mueligt, at saadant er skeet med Aftensvarsel, men herover 
formeente han, at de ingen Føie have til at anke, da saa- 

dant er almindeligt og har været Tilfælde med alle de øvrige 

som paa samme Tid forrettede Gangdagearbeide ved Skolen. – 
Anders Knudsen benægter, at have tilsagt Huusmænd til at forrette 

Kjørsler og derimod frigivet dem fra Gangarbeide. – Hvad angaar 

Anken over nogle Planker, som skal være opbaaren fra Skolen til 

Anders Knudsens Lade, da er denne ligesaa ugrundet. I Skolens 
Lade, som den Gang var fyldt med omtrent 15 Tÿlter Fjel og noget 

Kalk, var nemlig ingen Plads for Snedkeren til at forarbeide 

de nævnte Planker, og disse bleve desaarsag henførte til An- 
ders Knudsen, for i hans Lade at forarbeides til Vinduer for 

Skolen og til denne Velvillie føiede Anders Knudsen endnu 

denne, at han med sine egne Heste og Vogn uden Vederlag førte 

Vinduerne efter at de vare færdige hen til Skolen. Plankernes 
Antal var iøvrigt ikke over 2 eller 3. – Hvad Beskyldningerne an- 

gaaende at Jørgen Iversen skal have faaet Mandfolk af Haandlan- 

gerne til at tærske imod at yde Fruentimmer igjen, og at 
en confirmeret Dreng er viist hjem for forsildig Møde og 

samme samme Dag antaget en uconfirmeret Pige, da ved 

Anders Knudsen derom Intet og er ham saaledes aldeles uved- 
kommende. Betræffende Lars Nielsens Enke  Tilførte, om ikkun 
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at reste? een Dag og at være for sildig tilsagt, da vidste hverken 
Anders Knudsen eller Lars Christensen nogen Besked herom; men 

da Listen over Haandlangerne blev ført af Skolelærer Bruun saa 

antoge de, at hendes Foregivende ikke medfører Sandhed, og 

iøvrigt bemærkede Lars Christensen, at da han i almindelighed 
ikke fik Underretning om hvem eller hvormange han skulde 

tilsige til Haandlanger før Aftenen før den Dag de skulde møde, 

kunde han følgeligen ikke heller tidligere forrette Tilsigelsen. 
Overensstemmende med det i ovennævnte Anledning Tilførte 

lovede Formandens Fuldmægtig at meddele Herredsfogden Under- 

retning ved Tilbagesendelsen af de Sogneforstanderskabet tilsendte 
Documenter. – Endeligen blev, som forglemt, tillagt Berthel 

Poulsens Enke Maren Thomasdatter af Kneverhede, som Under- 

støttelse for 1846, for sig og tre Børn, 1 Td. Rug, 1Td. Byg og 2
rdl

 

Da intet videre var at forhandle blev Forsamlingen 
hævet Kl. 9½ Aften – og det Passerede Underskrevet. 

Theilmann      J. Overgaard      A Knudsen      Lars Christensen      

Lars Mortensen      Morten Pedersen      Mads Thomsen    

Jørgen Pedersen     C. Bæch       

 
1846 den 11

te
 Februar forsamledes Sogneforstanderskabet for Volstrup  

og Hørbye i Volstrup Skole og ved Forhandlingernes Begyndelse vare 

alle Medlemmer, Lieutnant Lassen til Hørbyelund undtagen, tilstæde. 
Huusmand Søren Jensen af Lille Svangen i Hørbye\

Sogn
/, der allerede forhen 

havde ved personlig Møde andraget paa Understøttelse til sin vanvittige 

Stifdatter Johanne Larsdatter, fremstillede sig og paastod ikke at vilde be- 

holde hende uden at erholde 12sk for hver Dags Kost, Pleie m.m.; men Sogne- 
forstander Christen Christensen Bach i Badskjær anmeldte, at kunne faae hende 

indtinget hos Gaardmand Niels Nielsens Enke i Kopperheden for 3 Td
r
 Rug 

og 3 Td
r
 Byg og 5

rbdl
 er for et heelt Aar.  Da nu Søren Jensen ikke 

vare at bevæge til at beholde hende  Da dette blev foreholdt Søren Jensen 

erklærede han sig ogsaa villig til at beholde hende og at forsyne hende med 

Klæder og alle Fornødenheder mod at erholde bemeldte 3 Td
r
 Rug og  

3 Td
r
 Byg, samt 5

rbdl
 er for eet Aar fra 1

ste
 Decembr 1845 til 

1
ste

 Decembr 1846 at regne; og efterat denne Overenskomst af Sogne- 

forstanderskabet var sluttet med ham, bekræftedes samme med hans 

Underskrivt   Søren Jensen 
       m. f. P. 
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Huusmand Christen Pedersen i Mølgaardhuus, der personligen var tilstæde, 

og indgik at beholde sin vanvittige Søster Lisbeth Marie Pedersdatter og 

at forsyne hende med Klæder og alt fornødent mod at erholde det i Planen 

for 1846 hende Tillagte, nemlig 2 Tdr Rug, 2 Tdr Byg og 16rbd fra 1ste November 

1845 til 1ste November 1846; hvilket ogsaa hermed bekræftes med hans 

Underskrivt. –  Christen Pedersen 

           m. f. P. 

Peder Sørensens Enke\Kirsten Marie Jensdatter/i Mølgaardhuus blev 

                       anmeldt at være bleven saa svag og tildeels  

sengeliggende, at hun ikke kan forsørge sig selv, og blev efter Sogne- 

forstandere Anders Knudsens Forslag tilstaaet hende i Understøttelse 4 Skp 
Rug og 4 Skp Byg, hvorfor han forventer at faae hende indtinget paa eet 

Aars Tid hos Svigersønnen Huusmand Christen Andersen i Nyeholmhuus. – 

Sogneforstander Mads Thomsen i Tamholt fremstillede Drengen Mads Peter Møller, 

der af ham med Sognepræstens Indvilligelse var indtinget hos Gaardmand 

Jens Christensen i Kokkenborg, Karup Sogn fra 9de Januar d.A. inclusive ind- 

til 1
ste

 Mai for 11sk om Dagen; men man blev ogsaa i Dag enig om, at bemeldte 

Jens Kokkenborg maa forsyne benævnte Fattiglem med de høist manglende 

nye Klædningsstykker og sye paa de gamle alt under Mads Thomsens Tilsyn mod 

at passende Vederlag derfor særskilt erlægges af Fattigvæsenet. – 

Fremlagt blev en Klage\af 28de Dec. f.A./fra Gaardmændene Jens Hansen i Kiilstrup og 

Jørgen Pedersen i Lundergaard over nogle disse tilkiendte og hos dem 
udpantede Mulcter med paaløbende Gebyhrer for nogle Dages Forsømmel- 

se af tilsagt Veiarbeide; Hvortil de paa Grund af at Tilsigelsen 

skedte i Høstens Tid ikke troede sig forpligtede, ligesom de ogsaa troede 

sig forurettede ved at Bøden ikke skulle være bleven dem affordret; men 

uagtet de fleste Tilstædeværende Medlemmer syntes, at Klagen var 

grundet og at de Klagende vare forurettede ved at være tilsagte i Høstens 

Tid m.m., var dog Hr. Baron Kragh Juul Wind Arenfeldt og Pro- 

prietair v. Undall, der begge vare tilstæde, af den Formeening, at Sagens 

Paakjendelse og Afgjørelse burde indstilles til Overpoliti-Mesteren(?) 

Hvilken Mening Formanden ikke kunde andet end tilholde sig og paatog 

sig saaledes at indstille Sagen, som en reen Politie-Sag. – 

Endvidere var et Andragende fra Skolelærer Sørensen i Ørtoft udsat 
ved sidste Møde til Forhandling i Dag; hvilket Andragende dat. 28de Dec. 

f.A. blev taget under Overveielse og blev til Medhold deri bestemt 

at Sogneforstanderne i Hørbye Sogn, forsaavidt Fourage af dette Sogns 

Beboere bliver at levere til Sørensen, tilsige Yderne hver for sit Di- 

strict, og bør Fouragen leveres paa forud bestemte Dage, saaledes at 

Sogneforstander Lars Mortensen i Hytten kan være tilstede ved Modta- 

gelsen. At Ligningen paa Fourage, saaledes som den forhen 

var foretaget, skal gjælde for indeværende Aar, blev man enige 

om, og udsattes hvad Forandring deri fremover at bør skee til 

Ligning bliver at foretage ved Aarets Udgang. – 

En Ansøgning fra Kirsten Olesdatter i Øxenhede om at drive Skræder- 
Professionen blev anbefalet af Sogneforstanderskabet in corpore. 
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En Ansøgning hvor Søren Christian Pedersen i W. Estrup om at maatte   

drive Muur- Snedker og Tømmere-Professionen saae man sig ikke 
beføiet til at anbefale og fik Ansøgningen en dermed stemmende  

Paategning. – 

Skrivelse fra Amtet af  15
de

 Januar d.A., hvori meddeles Underretning 

om, at de ved Mødet den 29
de

 Nov. f.A. foreslaaede Brandfogder ere 
beskikkede dertil og meddelte fornødne Instruxer blev oplæst. – 

Cancelli-Circulaire af 24
de

 Januar d.A., som indskjærper directe og 

hurtig Anmeldelse til den Commune, af hvem Refusion søges for 
interimistisk Understøttelse oplæstes. – 

Simon Christensen fra Gundestrup forelagde et Beviis af 6
te
 Januar d. 

A. fra Sogneforstander Lieutnant Lassen til Hörbyelund for at 15
rbd

  
er lovet ham af denne for Fattiglem Peder Chr. Andersen for Aaret 

1846 og blev dette Beviis ogsaa i Dag erkjendt for at skulle være 

gjeldende. – 

Fra Skolelærer Bruun i Hørbye indleveredes en Fortegnelse over 3 Dage 
som vare forsømte i benævnte Skoledistrict i Januar Maaned d.A. 

og bleve 3sk ialt for hver Dag, ialt 9sk tilkjendte i Mulct for 

disse Forsømmelse og leverede Sogneforstander Anders Knudsen til 
Indkrævelse. –     Fra de andre Skolelærere vare ingen Skoleforsømmel- 

ser – uagtet Sognepræstens Opfordring dertil – anmeldte og antoges alt- 

saa ikke at være begangne i de andre Pastoratets Skoler. – 

I Henhold til Skrivelse fra Herredsfogden af 5
te
 Decembr f.A. skulde 

allerede inden 1
ste

 Februar d.A. Forslag til nye Vei-Regulativer 

været indgivne, hvilket. som en Følge af nye Formands Valg 

og den fratrædende Formands Fraværelse, ved Mødet den 29
de

 Decem- 
ber, var bleven forglemt, og blev samme i Dag forfattet, for snarest 

mueligt at indsendes til Herredsfogden. Man blev saaledes enige 

om, at foreslaa Veiene N
o
 6 og 7 i det gamle Regulativ for 

Wolstrup Sogn til Udslettelse; men derimod en Vei fra N
o
 2 over 

Bakken ved Sæbyegaards Mølle over Øxenhede Vad og Ottestrup 

Mark, forbi Wolstrup Kirke og Præstegaard til Baholt i Hørbye Sogn 

til at optages i det nye Regulativ; i det mindste formenes 
Stykket fra N

o
 4 forbi Wolstrup Kirke og Præstegaard til Baholt som 

uundværligt xxx burde medtages. –    Paa det gamle Regula- 

tiv for Veiene i Hørbye Sogn foreslaas – foruden N
o
 11, som allerede 

ved Amtsraadets Kjendelse er udslettet – ogsaa N
o
 10 til Udslettelse og 

derimod Veien fra Haven mod Syd forbi Kopperheden indtil N
o
 2 
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En Ansøgning hvor Søren Christian Pedersen i W. Estrup om at maatte 

drive Muur- Snedker og Tømmere-Professionen saae man sig ikke 

beføiet til at anbefale og fik Ansøgningen en dermed stemmende  

Paategning. – 

Skrivelse fra Amtet af  15de Januar d.A., hvori meddeles Underretning 

om, at de ved Mødet den 29de Nov. f.A. foreslaaede Brandfogder ere 

beskikkede dertil og meddelte fornødne Instruxer blev oplæst. – 

Cancelli-Circulaire af 24de Januar d.A., som indskjærper directe og 

hurtig Anmeldelse til den Commune, af hvem Refusion søges for 

interimistisk Understøttelse oplæstes. – 

Simon Christensen fra Gundestrup forelagde et Beviis af 6te Januar d. 

A. fra Sogneforstander Lieutnant Lassen til Hörbyelund for at 15rbd  

er lovet ham af denne for Fattiglem Peder Chr. Andersen for Aaret 

1846 og blev dette Beviis ogsaa i Dag erkjendt for at skulle være 

gjeldende. – 

Fra Skolelærer Bruun i Hørbye indleveredes en Fortegnelse over 3 Dage 

som vare forsømte i benævnte Skoledistrict i Januar Maaned d.A. 

og bleve 3sk ialt for hver Dag, ialt 9sk tilkjendte i Mulct for 

disse Forsømmelse og leverede Sogneforstander Anders Knudsen til 

Indkrævelse. –     Fra de andre Skolelærere vare ingen Skoleforsømmel- 

ser – uagtet Sognepræstens Opfordring dertil – anmeldte og antoges alt- 
saa ikke at være begangne i de andre Pastoratets Skoler. – 

I Henhold til Skrivelse fra Herredsfogden af 5te Decembr f.A. skulde 

allerede inden 1ste Februar d.A. Forslag til nye Vei-Regulativer 

været indgivne, hvilket. som en Følge af nye Formands Valg 

og den fratrædende Formands Fraværelse, ved Mødet den 29de Decem- 

ber, var bleven forglemt, og blev samme i Dag forfattet, for snarest 

mueligt at indsendes til Herredsfogden. Man blev saaledes enige 

om, at foreslaa Veiene No 6 og 7 i det gamle Regulativ for 

Wolstrup Sogn til Udslettelse; men derimod en Vei fra No 2 over 

Bakken ved Sæbyegaards Mølle over Øxenhede Vad og Ottestrup 

Mark, forbi Wolstrup Kirke og Præstegaard til Baholt i Hørbye Sogn 
til at optages i det nye Regulativ; i det mindste formenes 

Stykket fra No 4 forbi Wolstrup Kirke og Præstegaard til Baholt som 

uundværligt xxx burde medtages. –    Paa det gamle Regula- 

tiv for Veiene i Hørbye Sogn foreslaas – foruden No 11, som allerede 

ved Amtsraadets Kjendelse er udslettet – ogsaa No 10 til Udslettelse og 

derimod Veien fra Haven mod Syd forbi Kopperheden indtil No 2 

til Optagelse i det nye Regulativ, og endvidere foreslaas Fortsættelse 

af No 2 mod Syd igjennem Badskjær Bye over Hylbecks Vad 

ind i Albeck Sogn. –       Endelig forlangte Proprietair v. 

Undall foreslaaet en nye Vei, fra den nylig foreslagne Vei fra 

Haven til Kopperheden, forbi Badskjær Skole mod Vesten indtil 

Veien No 1 i det gamle Regulativ, som af ham formentes baade 
at være Mølle- og Skolevei og saaledes uundværlig; Nødvendigheden 
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af Veien erkjendtes ogsaa af de øvrige Medlemmer i Sogneforstanderskabet 

men, da der ved Udskiftning kun er udviist en ni Alen bred Vei, saa 
forespørges, om Sognets Beboere eller Fælledsskabet skal Vedligeholde 

Veien og istandsætte den ved Skolen Brystfældige Broe. – 
 Da der ved Forslaget til Fattiges Forsørgelse for indeværende Aar 

ikkun var tillagt Berthel Poulsens Enke i Kneverhede 1 Td
e
 Rug og 1 Td

e
 Byg 

og 2Rbd
r
, men ikke for Tiden af Mangel paa tilstrækkelig Huusleilighed kan have  

mere end det ene Barn hos sig, paastod Jørgen Pedersen i Lundergaard, som 
tilstædeværende Sogneforstander, der har hendes Datter Hansine hos sig, at kunne 

tilkomme Godtgjørelse for dennes Pleie og Ophold hos sig – og blev man enig 
om at Jørgen Pedersen tilstaaes 4 Skp Rug og 4 Skp Byg, mod at beholde hende 

indtil 1
ste

 Novembr d.A. – Ogsaa bemærkedes i Dag af flere af Sognefor- 
standerne, at afdøde Christen Olesens Datter i Store Ørtoft blev tillagt 2 Skp 

Rug og 2 Skp Byg ved sidste Møde, men blev ikke anført paa Forslaget og 
bleve altsaa dette at tildele hende for indeværende Aar – Samme Understøttel- 

se nemlig 2 Skp Rug og 2 Skp Byg blev tilstaaet den ikke i Forslaget opta- 
gne Peder Hybholts Kone til en Søns Opdragelse xxxxxxxx for indeværende 

Aar. –   Sognepræsten fremlagde sit Regnskab over Indtægterne 
og Udgivterne til Fattigvæsenet i Hørbye Sogn for Aaret 1845 

i Klade med den Bemærkning: ikke at kunne slutte samme eller 
underskrive samme, førend de 10 Td

r
 5 Skp 1¼ Fk Rug, 10 Td

r
 5 Skp 1¼  

Fk Byg og 4
rbdlr

 4mk 2sk, som i Henhold til Amtsraadets Kjendelse 
eller Revision paa Regnskabet for 1844, grundet paa de til 

samme i Afskrivt sendte Forhandlinger ved Sogneforstanderskabets  
Møde den 5

te
 Marts 1845, bliver af Hørbye Sogns Commune at udre- 

de til Wolstrup Sogns Fattigvæsen, eller at levere – som det hedder 
i Amtsraadets Revision af  8

de
 Septembr f.A. – til Baron Kragh 

Juel Wind Arenfeldt, som forskudt af ham, vare indbetalt til 
ham og Qvittering modtaget til Bilag ved Regnskabet. Og blev 

man i Dag enige med Baronen om at betale ham bemeldte 

ham tilkommende Qvantum Korn efter Capitelstaxten for 1844, og 
paatoge de tilstedeværende Sogneforstandere for Hørbye Sogn sig 

at medvirke i Forening med Sogenpræsten til snarest muelig 
Berigtigelse af denne Baronens Fordring; –  Da Sogneforstan- 

derne i Hørbye Sogn forlangte et Regnskab aflagt af Baronen 
over Indtægterne og Udgivterne til Volstrup Sogns Fattigvæsen, 

blev et Regnskab over Penge-Indtægterne og Udgivterne ogsaa 
af ham fremlagt til Bilæggelse ved Sognepræstens Regnskab, 

men da de Wolstrup Sogns Beboere for Aaret 1845 paalignede 
Kornbidrag til Fattigvæsenet ikke vare blevne opkrævede hos 

disse, men udredede af de under hans Bestyrelse staaende 
Legater, nægtede han at aflægge noget Regnskab for Korn- 

udgivterne, og da Sognepræsten med Sogneforstanderne i Wolstrup  
 

 Fortsættes 


