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Sogn vare forvissede om, at Fattiglemmerne i sidstnævnte\Sogn/havde modtaget
af Baronen Alt, hvad der saavel i Korn som Penge vare tilstaaede
disse i Planen for 1845 og endog Mere, end hvad der af Sogneforstanderskabet var dem tillagt, blev det overladt til Medlemmerne for
Hørbye Sogns Vedkommende \at foranstalte afgjort/
hvorvidt videre Regnskab kan fordres; hvilket Sognepræsten og Volstrup Sogns Forstandere ikke anser sig beføiede til
at paastaae. – Derefter skred man til at foretage Ligning over
Bidragene til Fattigvæsenet for indeværende Aar, og efterat Ligningen for 1845 var gjennemgaaet og de Forandringer deri foretagne
som fandtes at være nødvendige med Hensyn til Ligning efter Formue
bleve man enige om, at Ligningen for Sidstnævnte Aar blot med
den Forandring, at omtrent 5 Tdr Rug beregnedes til 6rbdr pr. Tønde og 5 Tønder
Byg til 3rbdr pr. Tønde overføres i Penge og drages fra Summen i Korn lægges til Pengesummen for 1846, og blev det overdraget paa Sognepræstens Forslag til Kirkesanger og Skolelærer Astrup
som dertil fandtes villig, at gjøre den dermed overensstemmende Beregning
og at reenskrive den af Sogneforstanderskabet med det samme underskrevne Ligning. – Inden man endnu kunde slutte Mødet
blev man enige om, at indgaae med Indstilling til Amtet om, at
Gjordemoderen Else Marie Andersdatter, der formedelst Svaghed, hvoraf hun over Aar og Dag har været hjemsøgt, og hvorved hun\har/været
sat ud af Stand til medbørligen at forrette sit vigtige\Kald/maatte enten
entlediges eller en Gjordemoder i hendes Sted constitueres for Wolstrup
og Hørbye\Sogne/; Den Mening blev endog yttret af de fleste af Sogneforstanderskabets Medlemmer, der alle - paa Lieutenant Lassen nær - vare tilstæde,
at Else Marie Andersdatter bør af flere Grunde ikke være
saa vigtig en Forretning anbetroet og at hendes fuldkomne Entledigelse er saare ønskeligen. –
Vel er Tiden ogsaa forhaanden til Lignings Foretagelse over Skolelærernes Lønning m.m.
men da Tiden ikke i Dag kunde tilstrække, blev besluttet at udsætte
disse Forhandlinger til en Dag i næste Uge, som overdroges Formanden nærmere at bestemme og dermed sluttedes Mødet. –
J Overgaard Kragh Juell Wind. N A v. Udall A Knudsen C Bæch
Jørgen Pedersen Lars Mortensen Mads Thomsen Lars Christensen
Morten Pedersen
1846 den 20de Februar holdtes i Henhold til den ved sidste Møde – afholdt
sidstafvigte 11te dennes – tagne Beslutning atter at Møde, efter forudgaaende Tilsigelse af Formanden ved skriftlige Anmodninger til hvert Medlem især, i Wolstrup Skole af Wolstrup og Hørbye Sogneforstanderskab. Vel var Tiden bestemt til Klokken 9 om Formiddagen
men man ventede dog, inden Forhandlingerne paabegyndtes, indtil

Transskriberet af Henry Ammitzbøll, september 2013

Side 031 B
Klokken 10, og vare da mødte foruden Formanden , Hr. Lieutenant Lassen
til Hørbyelund, Gaardmændene Christen Christensen Beck i Badskjær, Lars Christensen i Lilleskjærping, Lars Mortensen i Hytten, Jørgen Pedersen i Lundergaard,
Morten Pedersen i Øxenhede og Mads Thomsen i Tamholt, alle Medlemmer i
Sogneforstanderskabet. Fra Skolepatronen for Hørbye Sogn, Hr. Proprietair v. Undall til Haven, blev fremlagt en Skrivelse, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hvori
han meldte Grunden til sin Udeblivelse m.m. og som blev oplæst. – Inden
der skredes til Opfyldelsen af den egentlige Hensigt af Mødet, nemlig: at\foretage
Ligning over Udgivterne til Skolevæsenet for 1846, forlangte Lieutenant Lassen en af ham affattet Protest tilført Protokollen, og lyder samme saaledes
efter hans eget Dictat: at han protesterede imod den af Sogneforstanderskabet
den 11te dennes forfattede Plan og Ligning over Fattigbidragene for Aaret 1846
for Wolstrup og Hørbye Sogne og paastod samme foretagne paa nye af følgende
Grunde:
1) At ingen af Sæbyegaards Legater deri var beregnet til Indtægt, men derimod
Havens og Hørbyelunds Legater, som derved urettelig ville komme Wolstrup
Sogn tilgode.
2) At det Fattigkorn, som af Hørbye Sogn var solgt sidste Aar, for deraf at bestride nogle forudseete Udgivter ved Fattigvæsenet nu af Hørby Sogn
skulde tilbagebetales Wolstrup Sogn, som dog var pligtig at deltage i begge
Sognenes Udgivter; følgelig ogsaa i disse, da Ligning Planen var forfattet
for begge Sognene.
3) At Fattig-Regnskabet for Wolstrup Sogn, saavel over Korn som Penge skal
fremlægges for afvigte Aar i Forstanderskabets Møde, for at man deraf
kan see, hvorledes Bidragene var anvendte og hvor stor Overskuddet
er, forinden ny Ligning kan foretages for indeværende Aar. –
4) I Henseende til Skolevæsenet bad Lassen tilført, at han paastod Fouragen
og Ildebrændsel til Skolerne efter Skole-Forordningen af 29de Juli 1814 §53
og senere Bestemmelser lignet Districtswiis og at det af Wolstrup Sogn
fra Hørbye Sogn afvigte Aar uretteligen oppebaaren Fourage maatte
blive Hørbye Sogn refunderet. –
De tilstædeværende Medlemmer for Hørbye Sogns Vedkommende
Gaardmændene Christen Christensen
Bech og Lars Christensen i Lilleskjærping erklærede, at de vare
enige med Hr. Lieutenant Lassen i de af ham gjorte Paastande, dog blev
man enig om – paa Formandens Forslag – at indstille første Post i Lieutnantens Protest til Amtsraadets Bedømmelse og Afgjørelse. – Hvad Kuldkastelsen af den ved sidste Møde den 11te dennes foretagne Ligning angaar
som paastaaes?
og Godtgjørelsen, som tillige tilsigtes i 2den Post, da paastod Formanden
at det maatte have sit Forblivende med, hvad der var forhandlet ved sidste
Møde, med Hensyn til Ligningen for 1846, saavelsom med Hensyn til den
bestemte Godtgjørelse til Baron Arenfeldt paa Sæbyegaard for de
deri omhandlede 10Tdr 5Skp 1¼Fk Rug 10Tdr 5Skp 1¼Fk Byg og 4rbd 4mk 2sk,
men at der med Hensyn til den Godtgjørelse, der mueligen paastaaes
af ham for 1845, kan nøiere omhandles, hvorvidt der deri bør ske
Afkortelse for det til Hørbye Sogns egne Casser? solgte Korn m.m. og
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Sagen i Fald man ikke derom kan blive enig, derefter indstilles til Amtsraadets muelige Afgjørelse. – Og i denne af Formanden yttrede Mening
og Kjendelse vare de tilstedeværende Medlemmer – Lieutenant Lassen undtagen
- alle enige med ham. Hvad der i sidstberørte Henseende var forhandlet\ved sidste Møde
blev oplæst og derved tilbagekaldt i de Tilstedeværendes Erindring. – Den 3die
Post i Lieutenant Lassens Paastand var saaledes i det Foranførte besværet?
med Hensyn til Ligningens Foretagelse for indeværende Aar, kun med Hensyn til
det protesteredepaastaaede Regnskab af Baronen, henviste han til Forhandlingerne derom
ved sidste Møde, hvilke ogsaa bleve oplæste. – Dog paatog Formanden
sig i Dag ogsaa at indstille denne Sag til Amtsraadets muelige Afgjørelse,
ligesom ogsaa Sagen angaaende en Forandring i Ligningen over Fouragen
berørt i 4de Post, hvorpaa endvidere findes Besvarelse i Forhandlingerne
ved Mødet den 11te dennes og hvorved Lieutenant Lassen gjordes bekjendt ved
sammes Oplæsning. Med Hensyn til de 10Tdr 5Skp 1¼Fk Rug 10Tdr
5Skp 1¼Fk Byg, som bliver at betale Baronen efter Capitelstaxten for 1844
foreslog Formanden, at hver enkelt Beboer i Hørbye Sogn affordres i
Forhold til hvad der er paalignet hver især af dette Sogns Beboere for 1845,
De Bidrag, som han til denne Godtgjørelse har at udrede efter benævnte Capitelstaxt og forsaavidt nogle Enkelte allerede have erlagt deres Hele Bidrag
til Fattigvæsenet for 1845, skal han nyde Godtgjørelse i Bidragene for indeværende Aar, eller betale den ham paahvilende Andeel i ovennævnte Qvantum Korn til Baronen? i dette Aars Bidrag efter Capitelstaxten for 1844. –
I dette Forslag vare Medlemmerne i Wolstrup Sogn enige med Formanden
uden Forbehold og Medlememrne for Hørbye Sogns Vedkommende, forsaavidt
dette Qvantum Korn skal erlægges til Baronen, hvilket – som anført allerede
i Dag – er afgjort. –
Da Forpagter Severin Jensen og Proprietair Jelstrup, som Entrepreneurer af
den nye Skolebygning i Hørbye, ikke have fuldført i det svundne Aar det
dem da paahvilende Udspækning m.m. ved samme Skole, blev i Dag bestemt
at disse skulle indvarsles til næste ordinaire Møde, for at blive tilholdte
dette Arbeides Fuldførelse i anstundende Foraar. –
En af Amtet til Inddrivelse ved Udpantning approberet Restanceliste
over Tørv til Skolelærer Sørensen i Ørtoft blev fremlagt, og i Henhold
til bemeldte Approbation af 16de dennes blev Prisen paa Tørvene bestemt
saaledes, ifald disse bliver at kjøbe paa Ydernes Regning eller udpantes i
Penge, nemlig: 5 sk for hver Snees Knubtørv og 6 sk for hver Snees Overtørv og denne Bestemmelse tilføiet Restancelisten. – Det er Formenden bevidst, at en Restanceliste over Bidrag i Fourage og Korn
for det forløbne Aar tol Skolelærer Bruun er approberet af Amtet
til Inddrivelse ved Udpantning, men at samme henligger hos Skolepatronen Hr. Proprietair Undall paa Haven, og for at Skolelæreren
ikke skal komme til at lide derunder, at samme ikke i Dag kan fremlægges, foreslog Formanden Prisen ogsaa i Dag bestemt paa berørte
Restancer i Fourage og Korn, og sig bemyndiget til at give RestanceListen – paa Sogneforstanderskabets Vegne – den fornødne Paategning
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og blev i Overensstemmelse med og Medhold af dette Forslag i Dag bestemt
Priserne saaledes: for 1 Tdr Rug 6rbd 3mk, 1 Tdr Byg 3rbd 3mk, 1 Lpd Høe
1mk 4sk og 1 Lpd Halm 1mk, og forsaavidt Tørv mueligen findes paa Listen
følges den i saa Henseende allerede i Dag tagne Bestemmelse. –
Førend Man endnu skrede til Ligningen blev man enig om, at Regnskabet for Udgivterne til Fattigvæsenet i Hørbye Sogn sluttes for Aaret 1845
med en Fortegnelse over det Qvantum Korn, som endnu indestaaer hos dette Sogns
Beboere, og hvoraf Baron Arenfeldt skal have den bestemte Godtgjørelse for
1844, saaledes at samme først føres til Udgivt i Regnskabet for 1846 og
blev Lieutenant Lassen til Hørbyelund udvalgt i Dag til at revidere
samtlige Regnskaber baade for Fattigvæsenet og Skolevæsenet i Aaret 1845
og have altsaa Regnskabsførerne at indlevere deres Regnskaber til ham
snarest mueligt. –
Endelig blev Ligningen over Udgivterne til Skolevæsenet i begge Sognene forfattet og bekræftet med
samtlige de tilstædeværende Medlemmers Underskrivter og sluttedes
dermed Mødet for denne Gang. –
J Overgaard Lassen. Morten Pedersen Lars Christensen
Lars Mortensen Mads Thomsen C Bæch Jørgen Pedersen
1846 den 27de April forsamledes Sogneforstanderskabet for Wolstrup og Hørbye
i Wolstrup Skole, hvor samtlige Medlemmer ved Forhandlingernes Begyndelse
vare tilstæde og blev en Skrivelse fra Entrepreneurerne for den nye
Skolebygning i Hørbye, Hr. Proprietair Jelstrup til Aalborggaard og Forpagter Severin Jensen i Wolstrup Præstegaard, der begge vare indvarslede
til Mødet i Anledning af den endnu ikke ved bemeldte Bygning foretagne Udspækning og begge vare personligen tilstæde,\fremlagdes./Deres Skrivelse
af Dags Dato blev oplæst og lyder saaledes under Fol. 34. – Det i
det oplæste Brev anførte Pronomen Jeg vedkjendte Severin Jensen sig
alene at gjælde sin Person. –
Ved Sogneforstanderskabsmøde
den 28de Junii 1844, da Hr. Lieutenant Lassen til Hørbyelund var Formand
blev han og Sogneforstander Anders Knudsen i Hørbye bemyndiget
til i Forening med Skolepatron Hr. v. Undall til Haven at have
Inspection over bemeldte Skolebygning, dens Materialer, Arbeidet ved
samme m.m., og hvad Misligheder, der var indtrufne formeente Daværende Formand altsaa maatte staae til disse at rette, og han foreslog kun i Dag at prøve en mindelig Løsning med Entrepreneurerne,
da Skolebygningens Udspækning, hvorom ogsaa findes forhandlet ved
Sogneforstanderskabets Møde den 15de August 1845 og som i Henhold dertil
blev udsat til indeværende Sommer, ikke længere kan udsættes. –
Berørte Forhandling blev oplæst og de deri anførte tvende Frister?
paastod Sogneforstander Anders Knudsen at skulle være trende?. – Entrepreneurerne foreslog imod en Godtgjørelse af 3rbdr foruden den efter
Conditionerne dem tilkommende Betaling, naar Udspæknings Arbeidet er

Transskriberet af Henry Ammitzbøll, september 2013

Side 033 A
færdigt, at anskaffe nyt og forsvarligt Kalk, opføre de nedfaldne Skorsteenspiber med Tillæg af de fornødne heelbrændte Steen dertil, som mueligen
nu forefindes at mangle. Kun gjøres af dem Regning paa betimeligen
at nyde, den dem i Conditionerne tilstaaede Assistance af Spanddg Gangdage
til Kalkens og Steenenes Afhentning, Haandlanger-Arbeide\m.m./, og forpligtigede sig da til at have fuldført berørte Arbeide inden næstkommende
Junii Maaneds Udgang. – Formanden yttrede for de tilstædeværende
Medlemmer den Formeening at dette Forslag burde antages, da Entrepreneurerne ikke kunne med Føie paastaaes at lide større Tab end
det tilførte casserede Kalk, og Skolebygningen ikke længere uden
alt for stort Tab for Communen kunde henstaae ufuldført; kun
kunde man forbeholde sig Ret til den eller de Paagjældende af
Medlemmerne, ved hvis Brøde Mislighederne kunne beviises at være
indtrufne, og forsaavidt den eller de ved høiere Autoriteters Kjendelse kunde forpligtiges til at erstatte Hørbye Sogn Skolekasse
Tabet, af hvilken Kasse han formeente at de 3rbdr midlertidigen
bør udredes. – Formandens Mening tilfaldt kun Hr. Baron
Kragh Juell Wind Arenfeldt og Skolepatronen Hr. Proprietair v. Undall,
men alle de øvrige Medlemmer vilde ikke antage den for rigtig
da de formeente at det foreløbigen burde afgjøres, af hvilken eller hvilke
enkelte Personer de berørte 3rbdr skulde betales. Skolepatronen
forlangte derfor Sagen, om mueligt afgjort saa hastigt som mueligt ved
Amtsraadets Kjendelse, da han erkjendte Skolebygningen, der allerede
havde lidt meget ved det udsatte Udspæknings-Arbeide, ikke længere
at kunne henstaa ufuldført i sidstnævnte Henseende – og vilde han selv
indgaae med Indstilling til Amtsraadet, for at erholde, om mueligt, Kjendelse
i Sagen, og erklærede Entrepreneurerne sig villige til at oppebie samme
og bleve dermed for i Dag afskedigede, efterat have bekræftet det
dem Vedkommende i Forhandlingerne om Hørbye Skolebygning med
deres Underskrift. –
Jelstrup S. Severin Jensen
Christen Nielsen Snorrens Kone Johanne Marie Nielsdatter, anmeldte sig med
Anmodning om at faae 4 Fag Huus opbygt ved Assistance og Bekostningernes Udredelse til Tømmer m.m., Tækket undtaget, paa den Jordlod
som hendes endnu i Tugthuset i Wiborg hensiddende Mand har i Fæste,
mod at hun renoncerer paa den Understøttelse, som i Planen for dette
Aar er tilstaaet hendes Datter Dorthea Magrethe Christensdatter og mod
i Fremtiden selv at udrede Fæste-Afgivten. Og dette hendes Forlangende
vare samtlige Sogneforstanderskabets Medlemmer enige om at lade hende
faae opfyldt med Hjelp af Sogneforstanderne Anders Knudsen i Hørbye
og Lars Christensen i Lilleschjørping, som begge erklærede dem villige
til at foranstalte disse 4 Fag Huus opbyggede med Rettighed til
ved Sognefogden at fordre
ordinerede? dertil fornødne Spanddage og Gangdage, hvilket han, som
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tilstædeværende ved Mødet, erklærede sig villig og forpligtiget til, og
bleve de nævnte\tvende/Sogneforstandere herved bemyndigede til at forestaa dette
Arbeides Fuldførelse, mod i sin Tid at aflægge Regnskab over Udgivterne
derved. –
Huusmand Christen Andersen fra Pikkerbakken mødte paa egne og Sønnen Anders
Christensen sammestedsfra, hans Vegne, til hvilke Sognepræsten fra 1 ste Marts
d.A. til Udgangen af indeværende April\Maaned/ havde seet sig nødsaget til at betale
4rbdr for benævnte 2de Maaneder for den paa Hørbyelund tjenende Christen
Nielsen Kochs hos disse Mænd indtingede Børn Karen Magrethe og Mariane
Marie, og erklærede han, at de ikke vilde beholde disse Børn, uden at
erholde i det mindste 1rbdr 1mk om Maaneden for hvert Barn, eller ialt
14rbdr om Aaret for hvert især fra 1ste Mai d.A. at regne. – Mod at
Børnene forsynes med alle Fornødenheder blev man ogsaa enige om, at tilstaae
Christen Andersen og Søn 1rbdr 1mk maanedligen for hvert af ovennævnte tvende
Børn, saalænge disse forbliver hos dem, dog forbeholdte man sig, til hvilkensomhelst Tid at anbringe den ældste Mariane anderledes, ifald man ved
at lade Bekjendtgjørelse derom foranstalte ved Kirkestævne, fandt nogen villig
til at modtage hende for billigere Betaling, og erklærede Christen Andersen
sig ogsaa ved Underskrivt tilfreds dermed og forpligtigede sig til
at beholde dem begge, indtil han fik nærmere Underretning om den Ældste. –
Christen Andersen
m. f. P.
I Anledning af en Skrivelse fra Herredsfogden af 16de April d.A., ved hvilken
Kirsten Sørensdatter, Jens Andersen Kuhrs Kone, der har været arresteret, oversendtes til Forsørgelse af Hørbye Sogns Fattigvæsen, havde Sognepræsten indvarslet hende, der ogsaa gav Møde og forlangte kun for indeværende Sommer
1 Skp Rug og 1 Skp Byg i Understøttelse, mod da i alle Henseender at
sørge for sig selv. – Men efter nogle om hendes Omstændigheder faldne
Yttringer, stemte de fleste Medlemmer imod, at lade hende erholde den forlangte
Understøttelse og blev samme paa Grund deraf nægtet hende. –
Skrivelse fra Herredsfogden af 21de Februar d.A. med Bilag, nemlig Indberetning
fra Sognefogden af 14de f.M., blev oplæst, og betræffende de deri gjorte Indstillinger, blev Formanden bemyndiget til at meddele det Svar: at en større
Steenkiste, som Hr. Herredfoged Gad foreslaar, bør lægges paa Veien ved Haven
som gaaer imellem Dammen og Vandtruget, og Veien opfyldes, efterat være indgrøftet og givet en anden Retning, i hvilken sidste Anledning man ønskede, at
Herredsfogden personligen ville tage Veien i nøiere Øiesyn og bestemme Retningen af samme; Med Hensyn til Vandløbet, der foraarsages ved Vei-Grøfterne
som kommer fra Vesten ned mod Ladebygningen, og har gjort Veien mindre
passabel vesten om Staldbygningen, erkjendtes til Vandets Afledning fra
søndre Veigrøft en mindre Steenkiste nødvendig. –
Skrivelse fra Herredsfogden af 14de April d.A. grundet paa Sognefogdens
Andragende af 11te f.M. om Forandring af Hylbechs Broe paa Grændsen
af Hørbye og Albech Sogne blev oplæst; og blev man i denne Anledning
enige om at udbede sig Henstand med denne Sags Afgjørelse, indtil Veien
som kommer fra Albech mod benævnte Broe, er bleven indkastet og
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man da bedre kan see denne Veis Retning. –
Sognefoged Christen Christensen af Busken, der var tilstæde, fremlagde
en Fortegnelse over nogle Steenkister, som han anseer fornøden, at blive
opførte paa de i Hørbye Sogn opkastede Biveie. Fortegnelsen dat. 27 de
April d.A. blev oplæst, fornemmeligen med Hensyn til den deri yttrede
Paastand, at de anførte Steenkister ikke opføres i Fremtiden ved leiede
Huusmænd, men at Bekostningerne ved disse paalignede Communerne og altsaa at Steenkisterne opføres for Betaling. Ingen af de foreslagne
14 Steenkister kunde nægtes jo at være nødvendige, men formeentes nogle
i dette Aar og nogle i det paafølgende Aar at burde opføres; dog erklæredes med de fleste Stemmer, at alle disse Steenkister – Steenkisten ved
Havens Dam\undtagen, der ikke er anført paa Fortegnelsen – bør opføres, som hidtil,
ved leiede Huusmænd. – Med Afskrivt af denne Forhandling, bliver
Fortegnelsen at tilbagelevere til Sognefogden. –
/: vide? Fol. 34, hvor Fortegnelsen findes afcopieret :/ –
En Skrivelse af 28de Februar d.A., indeholdende Svar paa Sogneforstanderskabets Andragende at faae Gjordmoder Else Marie Andersdatter
i Wolstrup entlediget, blev oplæst, og henlagt indtil videre, som Bilag
ved Forhandlingsprotokollen, da Intet videre, som Følge deraf, for
Tiden er at foretage. –
En Skrivelse\oplæstes/fra Amtet af 16de Marts 1846, hvori affordres Sogneforstanderskabets Erklæring, hvorvidt der i Communen forefindes Afsindige eller Sindssvage, der egne sig til Anbringelse i en Detentions Anstalt; men da man var af den Formeening, at ingen saadanne forefindes, blev det overdraget Formanden i Henhold
dertil at meddele de forlangte Oplysninger.
Et Andragende hvor Skolelærer Bruun angaaende\Forandring i/ Antallet af Snese
paa de ham i Planen tilstaaede Tørv af 11te April d.A. blev henlagt
til nøiere Overveielse ved næste Møde, sa Tiden ikke denne Gang tillader dette. –
Tvende Ansøgninger fra Poul Chr. Olesen i Porten om at
drive Snedker-Profession og fra Christian Fugl i Gundestrup
om at drive Skomager-Haandværket bleve begge anbefalede.
Fra Skolelærer Astrup i Wolstrup blev fremlagt en Fortegnelse
over nogle Skoleforsømmelser, for hvilke tilkjendtes Mulcter og hvis
Indkrævelse blev overdraget Forstander Mads Thomsen i Tamholt;
fra de andre Pastoratets Skolelærere vare ingen Forsømmelser
anmeldte. –
I Anledning af en Amts-/Skrivelse af 13de August April d.A. om at den
døvstumme Mariane Nielsdatter i Svangenholt skal indsendes til Døvstumme-Institutet blev Formanden bemyndiget til at besvare samme i Overensstemmelse med hvad der i sin Tid blev foretaget med hendes
afdøde døvstumme Søster. –

Transskriberet af Henry Ammitzbøll, september 2013

Side 034 B
Samtlige Regnskaber Fattig- og Skolevæsenet i Wolstrup og Hørbye Sogne
betræffende, der have været overdragne Hr. Lieutenant Lassen til Hørbyelund til Revision, bleve i Dag ved Slutningen af Forhandlingerne
fremlagte af ham; men da der forefandtes saa mange Bemærkninger
disse tilføiede af benævnte Revision, at Regnskabsførerne umueligen
strax kunne faae disse saaledes gjennemseete og drøftede, at de fyldestgjørende kunne besvares, forbeholdt disse sig Tid dertil og vovede
man paa Grund deraf at udsætte Regnskabernes lovbefalede Henlæggelse til Eftersyn for Beboerne indtil videre. – Med disse
Forhandlinger sluttedes Mødet. –
J Overgaard Kragh Juell Wind. – N A Undall. – Lassen.
Morten Pedersen C Bæch Lars Christensen A Knudsen
Mads Thomsen Lars Mortensen Jørgen Pedersen
Den under Fol. 32 ved Forhandlingerne 27de April 1846 berørte og da fremlagte Skrivelse
af samme Dato fra Entrepreneurerne for den nye Skolebygning i Hørbye lyder saaledes:
” Som Entrepreneurer ved Opførelse af Hørbyes nye Skolebygning i Sommeren 1844 blev
vi forpligtet til efter Licitations Conditionerne at lade Skolen udspække i Foraaret 1845.
Jeg skrev derfor saasnart nybrændt Kalk var at faae paa Knivholt til Skolepatronen i
Hørbye Sogn Hr. Proprietair Undall til Haven, om at lade en Vogn tilsige for at hente Kalken
den følgende Dag; og det fornødne Mandskab tilsagte som Haandlangere. Haandlangerne op Muurmæsteren med Karl mødte til den bestemte Tid, men ingen Kalk, Muurmæsteren gik saaledes forgjæves uden
Arbeide i 3 Dage med Karl, hvorfor vi har maatte betale ham 3 rbdr - - Sedler, som vi fordre os
erstattet. Først 14 Dage á 3 Uger efterat vi havde corresponderet med Forstanderskabet flere
Gange om bemeldte Kalks Anskaffelse, skrev Hr. Undall mig til at maatte leie en Vogn efter
Kalk, da Beboerne ingenlunde kunne mere naa at kjøre eller rettere sagt, den ene ville ikke kjøre
og den anden ikke heller, at jeg maatte leie en Vogn, og da ingen ville kjøre ringere end 2 rbdr,
kjørte jeg selv, hvorfor jeg forlangte 9mk. Den nybrændte Steenkalk var alt borte,
hvorfor jeg nødsagedes at tage Meelkalk; først den 17 de August f.A. meldte Forstanderskabets
Formand mig, at bemeldte Kalk var casseret og at jeg strax for egen Regning har at anskaffe
andet. Vi føler os saaledes dobbelt krænket, da det Hele urigtigen paahviler Sogneforstanderskabet i det de ikke har anskaffet den gode Kalk, medens den var at faae. Foranstaaende
bedes det ærede Forstanderskab at maatte vorde fremlagt og os erstattet det Tab, som vi
har lidt ved at Kalken ikke er skaffet tilveie i rette Tid og afsavnet af Pengene. ”
Wolstrup Præsteg. den 27de April 1846
Jelstrup
S. Severin Jensen
Til Sogneforstanderskabet for Hørbye og Wolstrup Sogne. – ”
Den ved Forhandlingerne den 27de April 1846 af Sognefoged Christen Christensen af
Busken, der var tilstæde, fremlagte Fortegnelse over Steenkister, nemlig:
Fortegnelse
over de Steenkister, som jeg har anført fornødent at blive opført paa de opkastede Biveie i
Hørbye Sogn.
1) Paa Veien No 1 vesten for Havens Staldbygning lige for en Stikgrøft behøves een
2) Paa samme Vei længer til vesten ved saakaldte Havken? paa Havens Mark behøves een
3) Paa Veien No 3 imellem Stederne Bakken og Leddet behøves een.
4) Paa Veien No 5, norden for Wester Estrup lige for en Stikgrøft behøves een
5) Paa samme Vei vesten for bemeldte Estrup ved Gruusgraven behøves een
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6) Paa Veien No 6 strax norden for Hørbye Kirke behøves een. –
7) Paa samme Vei, vesten for Nyeholm over Bakken een, som behøver en Tilbygning eller Udvidning.
8) Paa samme Vei norden for Hørbyelund i Gyden for Enden af en Stikgrøft behøves een
9) Paa samme Vei længere til Nord tæt sønden for Veien No 12 støder til No 6 behøves een
10) Paa Veien No 7 imellem Hørbye og Kirken behøves een
11) Paa Veien No 9 vesten for Huset Porten ved en Stikgrøft behøves een
12) Paa samme Vei længere til Nord imellem Porten og Boelets Marker behøves een
13) Paa samme Vei længere til Nord, nordøst for Gaarden Gjerndrup behøves een
og 14) Paa samme Vei længere til øster, hvor Veien løber ud af bemeldte Gaards Mark behøves een
Denne Fortegnelse over bemeldte Veie og Steder, som jeg har anseet at forbenævnte Steenkister
behøves at blive opført, tillader jeg mig at anmelde for det respective Sogneforstanderskab
til behagelig Eftersyn og Foranstaltning til Opførelse. –
Og tillige tillader jeg mig til at anmelde som Grund for min Fremlæggelse af foranførte
Fortegnelse, at der vel ved et Sogneforstanderskabsmøde den 28 de Junii 1844 blev mig paalagt som Sognefoged at opføre og udvide Steenkister paa Biveiene ved leiede Huusmænd, men
da jeg indseer og selv har erfaret i de foregaaende Aaringer, at dette ikke kan lade sig
gjøre til nogen Duelighed uden jeg selv forretter det vigtigste af Arbeidet, eller betaler
nogen andre derfor – hvilket har arriveret? i de senere Aar, for at faae de mest nødvendige Steenkister opsat, saa at Veien kunde blive nogenlunde passabel. – Og da jeg finder
mig ikke pligtig dertil, saa er denne Byrde mig trykkende, saa tillader jeg mig herved
at frasige dette mig givne Paalæg at opføre Steenkister paa Biveiene ved leiede Folk
alene. –
Busken den 27de April 1846
ærbødigst
C. Christensen
Sognefoged i Hørbye
Til det respective Sogneforstanderskab for Wolstrup og Hørbye Sogne”
Under 2den Mai 1846 blev Afskrivt af Forhandlingerne ved Mødet den 27de April 1846
i Anledning af ovenanførte Fortegnelse tilføiet samme, for næste Dag at tilsendes Sognefogden. –
D. 29de Mai 1846 forsamledes Sogneforstanderskabet for Wolstrup og Hørbye
i Wolstrup Skole, hvor foruden Formanden, Hr. Baron Arenfeldt til
Sæbyegaard, Hr. Lieutenant Lassen til Hørbyelund, Gaardmændene Christen Christensen Bæch i Badskjær, Lars Mortensen i Hytten, Lars Christensen i Lilleschjærping
Anders Knudsen i Hørbye, Mads Thomsen i Tamholt og Morten Pedersen
i Øxenhede, alle Medlemmer i Sogneforstanderskabet, vare tilstæde. – Vel var
det ved sidste Møde, afholdt sidstafvigte 27de April d.A., overdraget Formanden
at besvare Amtets Skrivelse af næstforegaaende13de April – der omhandler den døvstumme
Mariane Nielsdatter i Svangenholt, Hørbye Sogn – overensstemmende med, hvad
der i sin Tid var foretaget med hendes afdøde døvstumme Søster, og hvorom de fornødne Oplysninger ere at forefinde ved Møderne afholdte den
29de Mai, 28de Julii og 9de Oktober 1843; men efterat have underrettet Faderen
Huusmand Niels Axelsen om, at benævnte hans nu levende døvstumme
Datter til 1ste Aug. d.A. skal indsendes til Døvstumme-Institutet, var
det af Formanden fundet fornødent at indvarsle bemeldte den døvstummes
Fader for et nyt Sogneforstanderskabsmøde, og var han derfor i Dag
personligen tilstæde. Hans indstændige Begjæring var, at Sagen maatte
blive saaledes indstillet for høiere Vedkommende, at han om mueligt
maatte beholde sit Barn Hjemme, da han paastaaer, at Moderen kan
befrygtes at vilde tabe Forstanden eller geraade? i Fortvivlelse, ved Forestillingen om, at benævnte hendes døvstumme Datter, som er ???? beviisligt
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ved forestillingen
har et Slagtilfælde, som ved mindste Modgang indfinder sig, saavelsom \ derom
at deres forrige i sin Tid til Døvstumme-Institutet indsendte døvstumme
Datter Anna Kirstine Nielsdatter der efter kort Tids Ophold blev saa syg, at
hun maatte hjemsendes og faa Dage efter Hjemkomsten døde. Mandens Formues-Omstændigheder befindes at være hverken bedre eller ringere, end de vare 1843, og Sagen
vil altsaa i Henseende til Omkostningerne ved Barnets Oversendelse blive at
behandle og indstille paa samme Maade, som da den afdøde døvstumme Datter blev
oversendt til Døvstumme-Institutet, men dog stemte de fleste tilstædeværende Medlemmer, hvoriblandt ogsaa Formanden, for, at indstille Sagen til høiere Vedkommende
saaledes, at den – om mueligt – kunde stilles i Beroe, i det mindste indtil næste
Aar – og blev det overdraget Sognepræsten overensstemmende dermed at
meddele snarlig Svar paa Amtets Skrivelse.
Sognefogden Christen Christensen i
Busken, Hørbye Sogn fremstillede sig med den Paastand, ikke at ville forestaae
de ved sidste Sogneforstanderskabsmøde foreslagne 14 Steenkisters Opførelse uden
at en Steenkløver af Forstanderskabet dertil antages eller - 3mk - tilstaaes ham (Sognefogden) udbetalt, i Henhold til foregaaende Samtale med Formanden derom, for hver
Broe, mod at han paatager sig en Steenkløvers Forretning og Anskaffelse af
de fornødne Steen, uden al videre Udgivt for Communen; og grundede han denne
sin Paastand paa en Skrivelse fra Herredsfogden af 9de dennes, hvilken han fremlagde og tillod Protocollen tilført; hvilken Skrivelse lyder saaledes: ”At jeg ikke
antager, at det kan paalægges Sognefogden at opføre Steenkister paa Sognets offentlige
Biveie, men at det maa blive Forstanderskabets Sag at antage en Steenkløver,
til hvis Hjelp Sognefogden efter rigtig Omgang har at leie Haandlangere
tilmelder jeg Dem hermed i Henhold til Deres Skrivelse af 4de dennes. Det
fremsendte Bilag følger hermed tilbage.” Imod at bemeldte Sognefoged
Christen Christensen i Busken besørger alle de anførte 14 Steenkister i Hørbye Sogn
forsvarligen opførte, overensstemmende med hvad ved sidste Møde var forhandlet,
og af hvilken Forhandling Afskrivt var ham meddeelt, bleve man i Dag enige
om, at de omhandlede - 3mk - udbetales ham for hver Steenkiste; og blev det ham
overladt at bestemme, hvilke af disse Steenkister der bliver i indeværende Aar
at fuldføre. Ogsaa forpligtigede han sig til paa anførte Vilkaar at
forestaae alle 14 Steenkisters Opførelse og stadfæstede denne Overenskomst med
sin Underskrift. –
C Christensen
Hr. Baron Arenfeldt, som Skolepatron for Wolstrup Sogn, fremlagde en Tegning
og et derpaa grundet Overslag over Bekostningen ved en ny Lade-Bygning
som han formeente nødvendigen maatte opføres ved Wolstrup Skole, da den
gamle er meget brøstfældig, men mod dette Baronens Forslag stemte
alle de tilstædeværende Sogneforstandere, saavel for Wolstrup
som for Hørbye Sogns Vedkommende, da de formeente en Reparation
af den gamle Ladebygning at være tilstrækkelig, og en ny Bygnings
Opførelse ikke for det første at burde paabegyndes, hvorimod den Omstændighed, at Tag umueligen af foregaaende Aars Avl kan leveres af Beboerne, især antoges at være en talende Grund. Vel erklærede Hr.
Baronen, at han ansaae det for mere hensigtsmæssigt og gavnligt for Communen, at Bekostningerne ved en ny Bygning blev foretrukken for de
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gjentagne Omkostninger ved Reparation af den gamle; men var dog ogsaa
i Dag tilfreds med at tage Tegningen og Overslaget tilbage, for at
den fornødne Reparation kunde foretages ved den gamle Bygning, og blev
berørte Documenter ham til den Ende tilbageleverede. –
Det ved sidste Møde berørte Andragende af 11te f.M. fra Kirkesanger og
Skolelærer Bruun i Hørbye blev atter i Dag fremlagt; men da de i
Andragendet anførte Snese-Antal, nemlig 16 Snese paa hvert Læs Knobtørv
og 8 Snese paa hvert Læs Overtørv, i det Ildebrændsel, som hidtil er
leveret ham, er overensstemmende med den approberede Skoleplan,
ansaae Sogneforstanderskabet sig ikke beføiet til at stemme for nogen
Forøgelse i Snese-Antallet; men derimod fandtes det billigt, at der
overensstemmende med benævnte Skolelærer Bruuns Forslag i Andragendet
leveres Knubtørv istedetfor Overtørv af de Beboere, som ikke kunne ellerikkeville
levere forsvarlige Overtørv, og overdroges det,Sognepræstenoverensstemmende
med disse Sogneforstanderskabets Formeeninger, at forsyne Andragendet
med behørig Paategning og derefter at indsende samme til Den Høie Skoledirection. –
Ved Amtsskrivelse af 30te April d.A., som blev oplæst, var given Paamindelse om samtlige Fattigvæsens og Skolevæsens Regnskabers snarlige Indsendelse for begge Sognene, for 1845, og bleve disse i Dag, efterat
Revisors Bemærkninger vare
tilbørlig? besvarede af Regnskabsførerne og efterat have lagt til Eftersyn for Beboerne, fremlagte og forsynede saaledes med Sogneforstanderskabets Paategning, at de kunne med første afgaaende Post tilsendes Amtet,
hvilken Indsendelse overdroges Sognepræsten. – Kun gjorde Formanden
opmærksom paa, at han ogsaa lod medfølge Regnskaberne som Bilag de
?(Skrift)?, udstædt deels under 24de deels under 29de dennes af Kirkesanger
og Skolelærer Astrup, hvormed vises, at der ogsaa for Wolstrup Sogns Beboere
har været aabnet Adgang til Regnskabernes Eftersyn. –
Cancellie Circulaire af 14de Mai d.A. om Ophævelse af Bestemmelserne
i Cancellie Circulaire af 8de Nov. f.A. blev oplæst. –
Af Sognepræsten blev leveret Sogneforstander Mads Thomsen i Tamholt
16rbd - 8sk til Klaring af en Regning fra Jens Christensen i
Kokkenborg for Fattiglem Jacob Peter Møllers Ophold hos denne fra
8de Januar til 1ste Mai d.A. i Henhold til hvad derom forhen var
bestemt af Sogneforstanderskabet.
Sogneforstander Lars Christensen i Lilleschjærping anmeldte, at der fra
Herredsfogden var tilsendt ham en Skrivelse, som ikke i Dag var ham
i Hænde og altsaa ikke kan fremlægges, om at Gruus til Bieveiene
ved Rørbakken efter Herredsfogdens Mening burde tages paa bemeldte Sogneforstanders Mark, hvor aldrig før har været taget Gruus;
men ikke alene Lars Christensen selv, men ogsaa de andre for Hørbye
SognsVedkommende tilstædeværende Sogneforstandere, navnligen Hr.
Lieutenant Lassen til Hørbyelund, Gaardmændene Anders Knudsen i
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Hørbye of Christen Christensen Bech i Badskjær, vare af den Formening
at Gruset til bemeldte Bivei bør tages i en gammel Gruusgrav
paa Hovedgaarden Havens Eiendom, der findes beliggende tæt ved Veien,
især af den Grund, at Grusets Transport, ved at tages i sidstnævnte
Grav, betydeligen forkortes. –
Da Sogneforstanderskabet baade
i sidstafvigte April Maaned og nu atter i Dag have holdt Møde, bleve
man enige om, at udsætte; forsaavidt ikke nogen uopsættelig Forhandling
indtræffer, det næste ordinaire Møde til Julii Maaned d.A.. – Sogneforstanderne
for Wolstrup Sogns Vedkommende, navnligen Morten Pedersen i Øxenhede, Lars Mortensen i Hytten og Mads Thomsen i Tamholt, der formeente sig forurettigede(?) ved
at være tilsagte tilligemed andre Beboere i benævnte Sogn til Arbeide ved
Biveie og Steenkister i Sæde-Tiden, Høebjergnings og Høstens Tid, forlanger
Amtsraadet forespurgt, hvorvidt de til benævnte Tider ere forpligtigede
eller ikke til at forrette sligt Arbeide.
–
Da Intet videre
var at forhandle, sluttedes Mødet.
J Overgaard Kragh Juell Wind. Lassen. A Knudsen Christen Bæch
Lars Christensen Mads Thomsen Morten Pedersen
Lars Mortensen
1846 den 29de Junii forsamledes efter Anmodning fra Hr. Herredsfoged
Gad i Sæbye Sogneforstanderskabet for Wolstrup og Hørbye paa Haven,
hvor samtlige Medlemmer i Forstanderskabet tilligemed Herredsfogden
og Sognefoged Christen Christensen i Busken vare tilstæde; den egentlige
Hensigt med dette Møde var at tage en endelig Bestemmelse med Hensyn
til Veien No 1 i Regulativet for Hørbye Sogns Biveie, der gaaer
forbi Haven fra Sæbye til Dybvad. – Førend Man skred til det endelige
Resultat af hvad i bemeldte Henseende var forhandlet, oplæste Formanden
en Skrivelse fra Amtsraadet af 22de dennes, hvormed fulgte som Bilag
en Extract af Amtsraadets Medlems Hr. Godseier Nyeholms Beretning, (efterat
han havde bereist og beseet Biveiene i Wolsrtup og Hørbye Sogne) om Manglerne
ved bemeldte Veie, som ogsaa blev oplæst. – Paa Herredsfogdens Forslag
erklærede Hr. Proprietair v. Undall, som Eier af Haven, sig villig til
at lade Veien gaae vesten for det Steendige, som gaaer langs med
Skolebygningen, saaledes at den nye Vei Paa ??? efter Amtsraadets
Forslag i berørte Beretning kommer til at gaae paa et høiere Terrain
vesten for den nuliggende; dog forbeholder Hr. Undall sig, da han ingen Godtgjørelse fordrer for det Terrain som borttages af hans Eiendom til den nye
Veis Anlæg, at de fornødne Overkjørseler og Vandafledninger
bekostes af Communen uden Udgift for ham, saaledes at han med
sine Creaturer kan faae fri Adgang til Vandtruget. – Dette
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Herredsfogdens Forslag blev Forstanderskabets Medlemmer enige om at
antage, da de Vilkaar, under hvilke Undall indvilger samme
ikke var modstridende Lovgivningen. –
Forstanderne Christen Christensen Bek i Badskjær og Lars Christensen i Lilleschjærping
udnævntes og bemyndigedes til paa Sogneforstanderskabets Vegne
at overtage Tilsynet med Arbeidets Fuldførelse, hvortil endvidere
bliver at Føie en Steenkiste, der sættes vesten for Havens Vandtrug. –
En Skrivelse fra Amtsraadet af 4de dennes, som Svar paa en Klage
over at Lieutenant Lassen ikke havde givet Møde i Sogneforstanderskabet, blev oplæst, efterat foreløbigen deraf en Afskrift var uddeelt den Paagjældende. –
En Skrivelse fra Amtsraadet af 4de Juni angaaende Udgiften af 3
Rbd. til Etrepreneurerne for den nye Skolebygning i Hørby, fra
Forhandlingerne ved Mødet den 27 April d.A., blev oplæst og havde
derved resolveret, at disse 3 Rbd indtilvidere skulle udredes af
Skolekassen. Skr. leveredes Formanden til Vedlæggelse i ForhandlingsProtocollen og udsatte man Forhandlingen om disse 3 Rbd Repartition til Skolekassen indtilvidere. – PaaVed Sognepræstens Begjæring
om at Apparaterne til de gymnastiske Øvelser ved Hørbye Skole, der
forlængst var bleven ved hans Omsorg forfærdigede af Anders
Poulsen i Dyrhedenshuse og henligger i Præstegaarden, maatte blive afhentede derfra, for omsider at blive opsatte og saaledes komme i Brug.
opdagedes en Forvirring i Henseende til Tilsigelse af Spanddage, forrettede ved Arbeidet, da den nye Skolebygning i Hørbye i 1844 blev
opført, saa at man ikke kunde blive enige om, med hvilken Mand i
Hørbye Sogn, Tilsigelse af den Vogn, der skal afhente bemeldte Apparater,
skal begynde. – Sogneforstander Lars Christensen i Lilleschjærping tilbød,
for at man kunde discutere?/ komme til et Resultat,
at afhente bemeldte Apparater og føre dem til Skolen, samt dertil
at bringe 2 Læs Tørv, hvori disse skulde nedsættes; og skulde Tilsigelse af Spanddage paabegyndes i en nye Orden, saaledes at
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Skolepatrone Hr. Proprietair v. Udall forretter paa førstkommende
Onsdag den 1ste Julii Kjørsel til Knibholt efter 3 Tønder Kalk, som da skal
afhentes og bruges ved bemeldte Hørbye Skolebygning, og forfattes af ham
en Liste, hvorefter han i Fremtiden retter sig. Dog forlangte han en
saadan Liste, naar den af ham var forfattet, nøiere gjennemseet og approberet
ved næste Møde. – Herredsfogden Gad?, at tvende Gruusgrave i Nærhed af Rørbæk og Estrup Veien maatte blive udviste, og foreslog i
denne Anledning Gruusgravene paa Lars Lilleschjærpings Eiendom, og den af Hr.
Proprietair v. Undall til Brug tilbudte Gruusgrav tæt vesten for
Wester Estrup. – Om Brugen af Gruusgravene ved W. Estrup var man
strax enig, da Undall ingen Erstatning fordrede, som Eier, forsaavidt ingen Gruusgrave andensteds paa hans Eiendom udvises. – Ved at lade Sagen afgjøre
ved Stemmeflerhed blev det endelig bestemt, at begge Gruusgravene, som findes
paa Hr. Proprietair v. Undalls Eiendomme, nemlig ved W. Estrup og paa
Havens Mark i Nærheden af Lilleschjærping skulde først afbenyttes til
bemeldte Veie; men da fordrede Eieren Godtgjørelse for Brugen af
begge Gravene, hvori ogsaa Sogneforstanderskabet samtykkede, for at fritage
Beboerne for den længere Kjørsel; kun erklærede Sogneforstander Lars
Lilleschjærping, at Gruusgraven paa hans Eiendom maatte afbenyttes uden
Godtgjørelse i det Tilfælde, at sidstberørte Grav paa Havens Mark er
bleven tømt. – Da Intet videre var at forhandle i Dag og
det ved sidste Møde til Afholdelse i Julii Maaned bestemte Ordinaire
Møde ikke da findes fornødent, overlodes det til Formanden at udsætte
samme indtil han fandt et ordinairt Møde fornødent. –
J Overgaard Gad Kragh Juell Wind. N A v Undall Lassen.
Lars Christensen A Knudsen C Bæch C Christensen
Morten Pedersen Mads Thomsen Lars Mortensen Jørgen Pedersen
1846 d. 31te August holdtes Møde af Wolstrup og Hørbye Sogneforstanderskab
i Wolstrup Skole og vare ved Forhandlingernes Begyndelse følgende Medlemmer tilstæde, nemlig: Formanden, Sognepræsten J Overgaard, Paa Baron
Arenfeldts Vegne Godsforvalter Kammerraad Theilmann, Lieutenant Lassen
til Hørbyelund, Gaardmændene Christen Christensen Bæch i Badskjær, Lars
Mortensen i Hytten, Jørgen Pedersen i Lundergaard, Morten Pedersen i Øxenhede
og Mads Thomsen i Tamholt. – Sognepræsten fremlagde til IndlemmelseBilagene vedden almindelige Forhandlings Protocol en Opgjørelse over
Wolstrup og Hørbye Sognes Fattigvæsens Status, forsaavidt Penge samme
tilhørende under Dags Dato fandtes i hans Værge, og hvorved oplystes,
at Beholdningen hos ham for Tiden kun er 1rbdl 10sk. – En Skrivelse af 14de August 1846 fra Herredsfogdenoplæstes, hvorved derfor denfra
Straffe-Anstalten i Viborg hjemsendte Christen Nielsen Snorren
forlangtes af Fattigvæsenet dragen Omsorg for dennes og Families
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Forsørgelse. – I Anledning deraf var Christen Nielsen Snorren indvarslet og gav Møde personligen. Imidlertid vare Hørbye Sogns
Skolepatron Proprietair Undall til Haven, Sogneforstanderne Anders
Knudsen af Hørbye og Lars Christensen af Lilleschjærping mødte. –
Efter et allerede i Dag af Anders Knudsen fremlagt Regnskab,
i Henhold til hvad der findes forhandlet ved Mødet den 27de April
d.A., var der allerede af ham og Lars Christensen i Lilleschjærping
indkjøbt paa Regning hos Consul Abel i Sæbye Tømmer m.m. for
28rbdl 3mk 14sk, og 5rbdl 3mk udlovet til en Tømmermand for de allerede
for Christen Nielsen Snorren opreiste 4 Fag Huus; og lovedes i Dag af
Lieutenant Lassen de anførte 5rbdl 3mk udbetalte af den Beholdning, Fattigvæsenet
tilhørende, som forefindes hos ham, og hvorfor han forbeholder sig ved
et andet Møde at aflægge nøiere Regnskab. –
Tilføjet i margen: NB ?? Skrivelse til Herredsfogden af 2den Sept.
– Foruden de allerede
saaledes af Fattigvæsenet forskudte 33rbdl 3mk lovedes Christen Nielsen
Snorren endvidere 6rbdl 3mkNB 5rbdl 5mk 2sk i Forskud til berørte Huses Fuldførelse
og bliver disse Penge snarest mueligt at opkræve af Sogneforstanderne
Christen Bech, Lars Lilleschjærping og Anders Knudsen i de dem underliggende Districter og udbetalte til Christen Snorren, som i Fremtiden selv
forestaar og besørger Huset fuldført. – Og blev han dermed i Dag
afskediget, efterat det var erkjendt billigt, at Leeret, som behøves,
tilkjøres ham af Sognets Beboere uden Udgivt for ham. –
I Anledning af at der betales 1rbdl 1mk maanedligen af Fattigvæsenet for hvert af den paa Hørbyelund tjenende Christen Nielsen
Kockes tvende hos Huusmændene Christen Andersen og Anders Christensen
i Pikkerbakken Flade Sogn indtingede ægte Døttre, var han i Dag indvarslet og mødte personligen for Sogneforstanderskabet i den Hensigt at
faae ham i Mindelighed til at afgive et passende Refusion til
Fattigvæsenet af sin Løn for indeværende Aar, der efter hans Hosbonds
Hr. Lieutenant Lassens
Tilstaaelse udgjør for et Aar 20rbdl - - ; men da Christen
Nielsen Koch ikke vare at formaae til at afgive en passende Andeel
i bemeldte Løn, blev det overdraget Sognepræsten at indstille Sagen
til Amtets muelige Afgjørelse og blev den Paagjældende dermed
afskediget. –
Skolepatronen Hr. v. Undall til Haven, oplyste
i Dag, at han den 26de dennes havde i Forening med Sognepræsten
og Sogneforstander Anders Knudsen taget Syn over det af Entrepreneurerne Hr. Proprietair Jelstrup til Aalborggaard og Forpagter
Severin Jensen i Wolstrup Præstegaard da udførte Udspæknings Arbeide m.m. ved den nye Skolebygning i Hørbye, og forefandtes kun
da at mangle udvendig Udspækning ved Tagstenene paa begge Husets Ender
og Haandgreb ved begge Udgangsdøre – ligesom og Gesimsser paa
søndre Side fandtes at trænge til Reparation, og bleve samtlige
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Sogneforstanderskabets Medlemmer enige om, imod at de berørte Tagsteen
udspækkes og Haandgrebene anskaffes, samt fornødent Kalk leveres til Gesimsets
Reparation – maa Arbeidet med samme bestrides af Skolekassen – at de
28rbdl - - , som endnu tilkommer benævnte Entrepreneurer, udbetales Dem.
Da Hr. v. Undall formedelst andre uopsættelige Forretninger bad sig fritagen
for længere Overværelse ved Mødet, blev han ogsaa tilstaaet denne Fritagelse mod at bekræfte det hidtil Forhandlede med sin Underskrivt. –
N A v Undall
Ole Larsen af Elsig fremkom med en Ansøgning om Bevilling til at
ernære sig i Wolstrup og Hørbye Sogne som Skræder; hvilken Ansøgning
blev anbefalet paa det bedste. –
Fattiglem Andreas Schjoldam i Store Ørtoft, Wolstrup Sogn anmeldte sig med
Begjæring om, ved Sogneforstanderskabets Assistance at faae sit tildeels
nedfaldne, Brøstfældige Huus opbygget og istandsat; men man seer sig
i Henhold til den store Understøttelse, han ydes af Fattigvæsenet, nødsaget
til at afvise ham med den Erklæring, at Sogneforstanderskabet ikke derpaa kan indlade sig. –
En Skrivelse fra Gaardmand Christen Madsen i Klokkedal, Karup Sogn
af 1ste Julii 1846, hvori han fordrer 4rbdl - - godtgjort af Fattigvæsenet
for Bestridelse af Omkostningerne ved det hos ham den 20de Junii d.A.
døde Fattiglem Maren Sørensdatter, blev oplæst. – Efterat have taget
Sagen i nøiere Overveielse blev man enige om at lade bemeldte Christen Madsen uden at refunderes fra Fattigvæsenet Noget, beholde benævnte afdøde
Fattiglems Efterladenskaber, og lade ham ved Sogneforstander Anders
Knudsen, naar denne opkræver dette Halvaars Bidrag hos Hørbye Sogns
Beboere, udbetale 2rbdl - - som Godtgjørelse for Liigkisten og dermed
formeente man ham tilstrækkeligen betalt. –
Tvende Lister over Skoleforsømmelser begangne i sidstafvigte
Julii Maaned d.A. bleve indleverede fra Skolelærerne Bruun i
Hørbye og Larsen i Badskjær, og blev for hver forsømt
Dag tilkjendt en Mulct af 3sk, hvorefter Listerne forsynedes
med fornøden Paategning derom og med Sogneforstanderskabets Underskrivter bleve leverede de vedkommende Sogneforstandere, for at
Mulcterne snarest mueligt af disse kunde indkræves. –
Med disse Forhandlinger sluttedes Mødet. –
J Overgaard Theilmann. Lassen. A Knudsen Morten Pedersen
Lars Mortensen Mads Thomsen Lars Christensen
Jørgen Pedersen C Bæch
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1846 den 21de October holdtes /: efterat et Møde havde været berammet af
Formanden i Wolstrup og Hørbye Sogneforstanderskab til næstforegaaende 14de f.M.
om Formiddagen Klokken 9; men var blevet udsat paa Grund af at kun 5 Medlemmer,
navnligen: Formanden Pastor Overgaard, Forvalter, Kammerraad Theilmann paa Sæbyegaard, Sogneforstanderne Christen Bæch i Badskjær, Lars Mortensen i Hytten og Jørgen
Pedersen i Lundergaard vare tilstæde, da Forhandlingerne henimod Klokken 10 attraaedes paabegyndte :/ Det lovbefalede ordinaire Møde i Wolstrup Skole, efterat de
Medlemmer, som ikke mødte den 14de dennes maae paa nye lovligen indvarsles,
og ved Forhandlingernes Paabegyndelse Klokken omtrent 9½ vare tilstæde, Formanden
Pastor Overgaard, Forvalter Kammerraad Theilmann, Sogneforstanderne Christen Bæch i Badskjær, Lars Mortensen i Hytten, Jørgen Pedersen i Lundergaard, Morten Pedersen i Øxenhede
og Mads Thomsen i Tamholt. – Efterat Formanden havde oplæst en Skrivelse af
31te August d.A. agaaende Afhjelpningen af de af Amtsraadet Delegerede i sin
Tid Udsatte mangler ved Biveiene i Wolstrup og Hørbye Sogne, mødte Proprietair Undall til Haven; med Hensyn til berørte Mangler bemærkedes, at Arbeidet var
paa disse Manglers Afhjelpning allerede for flere Uger siden paa Formandens gjorte
Anmodninger til Sognefogederne vare begyndte, og agtedes fortsatte saaledes, at Veiene
kunne ventes istandsatte inden den i Amtsraadets Skrivelse af 22de August d.A. fastsatte
Tidsfrist. – Sogneforstander Lars Christensen i Lilleschjærping mødte. – En Skrivelse fra Amtsraadet af 7de September d.A. og en do. fra Herredsfogden af
14de samme Maaned, den første angaaende Valg af de i Anordningen af 29de
Julii d.A. s. 38 berørte Synsmænd over Sogneforstanderskabs Districtets
mindre Vandløb og de i § 39 berørte Forslag forlangte Forslag til en
Instruction for disse Synsmænd, og den anden ang.: hvilke Vandløb der blive
at henregne til de større og som saadanne kommer til at staae under Amtsraadets Overtilsyn, de i § 8 berørte Landvæsenscommissions Kjendelser m.m. samt
om Møllers Fladmaal – bleve oplæste. Ogsaa af Anordningen selv bleve de
fornødne Paragrapher oplæste af Formanden og de af ham udarbeidede
Forslag tagen i Overveielse af de under Oplæsningen af alt det Ovenanførte tilstædeværende Medlemmer, hvilke antoge disse Forslag som
skikkede til Indsendelse til Amtsraadet i Overensstemmelse med bemeldte Anordning § 39
og bekræftede denne Antagelse ved deres Underskrivt. – Under sidstberørte
Forhandling mødte Sogneforstanderne Lieutenant Lassen til Hørbyelund og
Anders Knudsen i Hørbye og bleve i Overværelse af samtlige Medlemmer af
Sogneforstanderskabet udvalgte til Synsmænd, i Overensstemmelse med § 38 i
Anordningen af berørte af 29de Julii d.A., med fleste Stemmer Proprietair
v. Undall til Haven, Skolelærer Bruun i Hørbye, Skolelærer Astrup i Wolstrup
og Gaardmand Morten Andersen i Store Grønheden, Wolstrup Sogn, da man ansaae
dette Antal at være fornødent i Henhold til Sogneforstanderskab-Districtets
Størrelse. – Til de større Vandløb i Wolstrup og Hørbye Sogne formeente man at
burde henregne:
1) Aaen, som kommer fra Thorslef Sogns Eiendomme, løber under Kuhr og Hørbye

Transskriberet af Henry Ammitzbøll, september 2013

Side 039 B
Broer, forbi Wolstrup Præstegaard, under Broen ved Wolstrup Kirke og falder i den
store Aae ved Røn-Broe.
2) Aaen, som løber under Røllens Broe, vesten om Ørtoft Bye, under Brydes Broe
og falder i den store Aae, som løber under Røn-Broe.
3) Aaen, som begynder i Grønhedens Sumpe, løber vesten om Lille Grønheden, under
Kiilstrup og Gunders Broer og falder i den store Aae, der gaaer under Røn-Broe. – og
4) Den store Aae fra Røn-Broe ind imellem Sæbyegaards, Ottestrup og Øxenhede Byers
Eiendomme, til Sæbyegaards Mølle og løber derfra igjennem Sæbyegaards Skov til
Sæbye Eiendomme. –
Med Hensyn til de anførte 4 større Vandløb kjender Sogneforstanderskabet ingen
Vedtægter eller Landvæsenscommissions Kjendelser i Henhold til § 8 i Anordningen
af 29de Julii d.A., derimod i Henhold til § 16 om Flademaal ved de i Wolstrup
og Hørbye Sogne forefindende Møllers formeente Lieutenant Lassen til Hørbyelund
og Sognefogden for Hørbye Sogn, Christen Christensen i Busken, der personlig var tilstæde,
at der ligger en Steen i nordvest Side af Hørbyelund Mølles Dam, som efter en
gammel Vedtægt skal være Flademaal; men iøvrigt var intetsomhelst Flademaal
i benævnte Sogne Forstanderskabet bekjendte. –
Fra Sognefogden i Hørbye Christen Busken bleve modtagen og oplæst, foruden
en allerede under 14de dennes Sogneforstanderskabet tilstillet Skrivelse om den ved
Forhandlingerne i Mødet sidstafvigte 29de Junii d.A. berørte Steenkiste paa Veien
forbi Havens Dam, en Steenkiste sønden for Dammen ved Smedien og nogle Overkjørselssteder ved bemeldte Vei, en Skrivelse af Dags Dato om samme Gjenstande
og bleve følgende i Anledning af disse Skrivelser forhandlet:
Steenkisten norden for Vandtruget, som er anbragt østen for berørte Vei, skal være
1 Alen bred og ½ Alen dyb, 9 Alen lang og pikkes med Steen i Bunden. Mod at
Hr. Proprietair v. Undall /: hvilket han erklærede sig villig til blot med Forbehold af nogle enkelte til eget Brug allerede udvalgte Steen :/ tillader at de
dertil tjenlige fremgroede Steen udtages af hans Steenbeholdning saa nær Steenkisten som mueligt, blev man enige med Steenhugger Søren Christensen i Ørvadhuus om, at bemeldte Sreenkiste med fornøden Assistance af Sognet, opsættes af ham
for 3rbdr - - , som, naar Steenkisten er færdig, betales ham af Christen Bæch og
Lars Christensen Lilleschjærping; endvidere bemærkes, at Steenkistens Bund lægges
saaledes, at Vandet i Dammen staaer 1 Qvarteer over den nu forefindende Tuds
Bund, som bringer Vandet i Vandtruget. – Steenkisten sønden Dammen, norden
Smedien skal være 13 Alen lang, ½ Alen bred og ½ Alen dyb, samt pikkes i
Bunden; under alle foranførte for Steenkisten norden Vandtruget gjældende Betingelser med Hensyn til Assistance og Stenenes Anskaffelse paatog Steenhugger
Søren Christensen sig ogsaa sammes Opførelse for 1rbdr 4mk - , hvilke betales
ham som ovenanført. Dog bemærkes, at for hver Alen som Steenkisten mueligen
forkortes med, dekorteres ham 8mk pr. Alen. Ogsaa derom blev Man
enig med ham, med Paalæg, at Arbeidet med begge Steenkister paabegyndes
førstkommende 23de dennes og fortsættes uafbrudt indtil de begge ere
færdige. – Accorden derom bekræftede Steenhuggeren med Underskrivt.
Søren Christensen
m. f. P. –
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Til Smeden Christen Nielsen Snorren i Mølgaardhuus blev det overdraget Sogneforstander Christen Bæch i Badskjær at udlevere 4 Skp Rug og 4 Skp Byg, mod
at bemeldte Christen Nielsen fra 1ste November af at regne modtager sine
hos Hans Chr. Nielsen i Bunkhule og Christen Knopper i Wolstrup indtingede Sønner og
selv forsørger disse indtil videre. – Ligeledes udbetales ham 1rbdr - -. – Christen
Madsen i Tangen fremstillede sig og forsøgte Forlig med Sogneforstanderskabet
om Fattiglem Johanne Knudsdatters allerede for nogen Tidsidentildeels nedfaldne og
tildeels nedrevne Huus, men da Sognets Fattigvæsen ikke havde mindste
Eiendoms-Ret eller lovmedholdelig Adkomst til at tiltage? sig samme, henviste
man ham til at afgjøre Sagen med Johanne Knudsdatter selv.
En Skrivelse fra Amtsforvalter Justitsraad Juel i Hjørring dat. 7de Sept. d.A. blev oplæst
ifølge hvilken Herredskasse???? hvorefter aarligen indsendes af Sogneforstanderskabet inden hvert Aars September Maaneds Udgang og skulde allerede
have været indsendt inden sidstafvigte September Maaneds Udgang for indeværende Aar som betales af Communen, ved Paaligning i Forening med
andre Udgivter paa Communens samtlige Beboere, for Wolstrup Sogn med
7rbdr 53 sk og for Hørbye Sogn med 5rbdr 82 sk aarligen, og blev Skrivelsen
leveret Forvalter Kammerraad Theilmann, for at Beløbet for Wolstrup Sogn
som han formeente vilde ingen Modsigelse møde, kunde snarest mueligt indsendes
af Baron Arenfeldt, som den der har Fattigvæsenets Penge-Beholdning, og Sogneforstander Lars Christensen i Lilleschjærping blev det paalagt snarest mueligt
at opkræve i det under hans Bestyrelse staaende District, Penge-Bidragene
til Fattigvæsenet for indeværende Halvaar og deraf at tilsende Sognepræsten
de 5rbdr 82sk, for af denne for Hørbye Sogns Vedkommende at indsendes.
Om Steenkistens Udvidelse paa Veien fra Wolstrup Kirke til Wolstrup By var
Skrivelse af 9de September d.A. modtaget fra Herredsfogden; men den paaankede
Mangel erklærede de dermed bekjendte Sogneforstandere allerede at være afhjulpen.
Ogsaa en Skrivelse fra Herredsfogden af samme Dato om et Rækværk ved
Øxenhede Bakke blev oplæst, men da senere et Rækværk er bleven anbragt ved Weile Broe Vesten for Øxenhede, formeenes det at være den
saaledes allerede afhjulpne Mangel, der tilsigtes i bemeldte Herredsfogdens Skrivelse
og at der saaledes i Henseende til sidstberørte tvende Skrivelser Intet er
videre at foretage. –
Skrivelse fra Pastor Kühnel i Sæbye dat. 4de September d.A. ang. Refusion
af 1rbdr - - , som var forundt den nu i Sæbye boende Søren Andersen Skrols Datter
Mariane Sørensdatter i interimistisk Understøttelse, blev oplæst tilligemed LægeAttest af 16de August d.A. om hendes ved Sygdom foraarsagede Uduelighed til at paatage sig nogen Tjeneste. – Hendes medfulgte Skudsmaalsbog, der imidlertid vare
tilbageleveret hende under det foregivende, at hun vilde reise til Kjøbenhavn
for at søge Tjeneste, men hvoraf Sognepræsten J Overgaard havde taget Afskrivt,
viser, at hun er forsørgelsesberettiget i Wolstrup Sogn, og den berørte Understøttelse af 1rbdr - - , formeente man altsaa ikke at kunde nægte refunderet. ???
ikke kunde 1rbdr - - , som ligeledes af Sæbye Fattigvæsen var forundt Pigen
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fra Sæbye Fattigcommission – fra Pastor Kühnel

Johanne Marie Andersdatter, ifølge en ligeledes i Dag oplæst Skrivelse | af
7de dennes, xxxxxx i interimistisk Understøttelse, nægtes efter nøiere Undersøgelse af hendes medfulgte Skudsmaal refunderet af Wolstrup Sogns Fattigcasse; kun ønskede man Fattigbestyrelsen af Sæbye Kjøbstads Fattigvæsen
gjort Opmærksom paa, at Billigheden syntes at fordre, at saadanne sig til
Understøttelse trængende Individer personligen indfandt sig i Fremtiden fremstillede sig for Wolstrup Sogns Forstanderskab, som Bestyrer af et Sæbye saa
nærliggende Sogns Fattigvæsen. –
Cancellie Circulaire af 18de August d.A. angaaende Børns Udskrivning af
Skolen og Antagelse til Confirmation fremlagdes og oplæstes. –
Amtsraadstidender er udsendte blandt Sogneforstanderskabets Medlemmer.
En Skrivelse af 9de dennes fra Herredsfogden blev communiceret de tilstædeværende Medlemmer og en medfølgende Amts Resolution af 1ste dennes oplæstes, hvorved
den paa Hørbyelund tjenende Christen Nielsen Koch er tilpligtet at erlægge
aarlig 6rbd - - i Alimentations Bidrag til hans for Tiden af Fattigvæsenet
forsørgede 2de Børn og hvoraf 3rbd - - tilbageholdes af Lieutenant Lassen i
den ham til næstkommende 1ste Nov. d.A.tilkommende Løn, men man blev dog enige om,
paa ny at indstille Sagen til Amtet og forlange bemeldte Christen Nielsen Koch
tilpligtiget at betale aarligt til begge Børn i det mindste 8rbd, nemlig 4rbd
i Alimentations Bidrag til hvert Barn, da dette ikke ansaaes at være for
meget eller for trykkende for ham. –
Da bemeldte Christen Nielsen Koches ældste Datter Mariane ikke kan forblive
længereendtil næstkommende 1ste November d.A. hos Huusmand Anders Christensen
i Pikkerbakken, anmeldte Sognepræsten, at han, som tillige flere Søndage i Rad
forgjæves ved Kirkestævne havde opfordret Beboerne i Wolstrup og Hørbye
Sogne til at tage hende i Kost, Logi m.m. havde talt derom med Huusmand
Hans Andersen i Grønholt, Flade Sogn, og funden denne villig til at modtage
bemeldte Fattiglem Mariane Christensdatter og forsørge hende fra 1ste Nov. d.A.
til 1ste November 1847 at regne med Kost, Logi, Klæder og alt fornødent, mod
at erholde betalt af Fattigvæsenet for bemeldte Tidsrum 14 rbd - -, og blev
det i Dag overdraget Sognepræsten at indgaae denne Accord med ham. –
Med Hensyn til Indkrævelsen af de endnu hos Hørbye Sogns Beboere indestaaende
Bidrag til Fattigvæsenet og Uddeling af de for dette Aars sidste Halvaar
Fattiglemmerne i samme Sogn tilkommende Understøttelse paatoge samtlige
Sogneforstandere i Hørbye Sogn sig, uden videre Uleilighed for
Sognepræsten, at besørge Bidragene indkrævede og Understøttelserne
uddeelte og derefter ved næste Møde at afgive de fornødne Oplysninger
om Fattigvæsenets Status i hver særslilt District. –
Paa en Skrivelse fra Christen Madsen i Klokkedal Karup Sogn af 4de dennes
hvori han fornyer sin Paastand at erholde 4rbd Godtgjørelse for de ved det
hos ham den 20de Junii d.A. afdøde Fattiglem Maren Sørensdatters Begravelse
af han bestredne Omkostninger, og erklærer sig ikke tilfreds med de
af Sogneforstanderskabet tilstaaede 2rbd - -, men paa Grund af den ikke
ubetydelige Understøttelse han aarligen nød, saa længe hun levede, og som han
Fortsættes
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