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under hendes Ophold hos sig oppebar og har erholdt for dette Aars første
Halvaar, overdroges det til Sogneforstander Anders Knudsen snarest mueligt
at betale ham de ham tilbudte 2rbd - - og ifald han ikke dermed var tilfreds
overlades det til Christen Madsen, hvad han videre i denne Sag vil foretage,
da man ikke i Mindelighed vil tilstaa mere. – En Ansøgning fra Jens
Peter Christensen, Søn af Wolstrup Præstegaards Møller, om Bevilling til at drive
Smede-Profession blev anbefalet. –
Da der nødvendigen
med det første maa foretages Ligning over Fouragen til Skolelærerne
i begge Sognene, foreslog Sognepræsten denne Sag, hvorom før har været
yttret den Mening, at den burde paalignes Districtsviis. istedetfor at Ligningen
over Fourage og Tørv til Skolelærerne hidtil er skeet paa begge Sognes Beboere
under Eet, paa ny tagen i Overveielse; og paastode Hr. Lieutenant Lassen
til Hørbyelund, Proprietair v. Undall til Haven, Sogneforstanderne Anders Knudsen, Christen Bæch og Lars Christensen, alle af Hørbye Sogn, denne Ligning foretagen Districtsviis, da saadan Fremgangsmaade skal være hjemlet i Lovgivningen; Derimod tilfaldt Sognepræsten den af samtlige 5 i Wolstrup Sogn boende
ligeledes tilstædeværende
Medlemmer af
Sogneforstanderskabet yttrede Mening at Ligningen burde foretages under Eet paa
begge Sognes Beboere, og det af den Grund, at Beboerne i Badskjær District,
ifølge Planen ellers blive fritagne for at levere Fourage, og for Grønhedens
Skoledistrict, hvis Beboere næsten ere ene fattige Huusmænd, vilde det falde
alt for trykkende, uden Bidrag af Fourage og Tørv til deres Skolelærer af de
tilgrændsende Districter, at yde, hvad der i Planen er tillagt ham. – Sagens
endelige Afgjørelse bliver saaledes, inden ny Ligning kan foretages at indstille til
det høie Amtsraad. – Forvalter, Kammeraad Theilmann bad sig af
Sogneforstanderskabet tilskrevet en Opfordring til at udbetale til Fattigvæsenet
hvad der mueligt kan overskyde Omkostningerne ved den paa Sæbyegaard
afdøde Fattiglem Hans Peter Mathiesens Begravelse, naar hans Efterladenskaber ere ved Salg gjorte i Penge; og fandtes det i Dag billigt, at det
Overskydende ogsaa dertil affordres ham indbetalt. – Da Intet
videre var at forhandle, hævedes Mødet. –
J Overgaard Theilmann Lassen N A v. Undall Lars Christensen
Lars Mortensen Morten Pedersen C Bæch Mads Thomsen
A Knudsen Jørgen Pedersen
Afskrivt
af den ved sidste Mødes Forhandlinger berørte, for Mariane Sørensdatter
gjældende og under 16de August 1846 af Districtskirurg i Sæbye udstædte Læge-Attest
saa lydende:
”At Mariane Sørensdatter er af saa svageligt Helbred, at hun ikke kan taale
noget anstrengende Arbeide og saaledes heller ikke paatage sig nogen Tjeneste
bevidnes herved.
Sæbye d. 16de August 1846
Knudsen
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1846 den 28de Novembr holdtes et extraordinairt Møde af Wolstrup og Hørbye
Sogneforstanderskab i Wolstrup Skole, fornemmeligen foranlediget ved et for
Formanden yttret Ønske af de fleste Medlemmer i Forstanderskabet om at der
endnu engang maatte blive indgivet et Andragende til høiere Autoriteter om
Sognenes muelige Adskillelse i Henseende til Bestyrelsen af de communale Anliggender. Ved Forhandlingernes Begyndelse vare tilstæde: Godsforvalter, Kammerraad Theilmann fra Sæbyegaard paa Godseier Baron Arenfeldts Vegne, Lieutenant
Lassen til Hørbyelund, Sogneforstanderne Christen Bæch i Badskjær, Lars Mortensen i Hytten, Jørgen Pedersen i Lundergaard, Morten Pedersen i Øxenhede og Mads
Thomsen i Tamholt; men da Klokken allerede var een Time over den til Mødet berammede Tid og tvende Medlemmer endnu ikke vare arriverede, paabegyndte man
Forhandlinger med følgende. Efter Tilsigelse var mødt Huusmand Niels Axelsen
i Svangenholt og blev for ham oplæst en Skrivelse fra Amtet af 22de Oktobr d.A.,
hvori communiceres Sogneforstanderskabet den Cancelli-Resolution af næstforegaaende 13de f.M. at benævnte Huusmands døvstumme Datter Mariane Nielsdatters Indsendelse
til Døvstumme-Institutet, i Henhold til Læge-Attest om hendes svage Helbreds-Tilstand,
maa bortfalde, mod at der af Sogneforstanderskabet drages Omsorg for, at bemeldte
Døvstumme undervises ved en af de paa Institutet oplærte Døvstumme, som opholde sig
her i Egnen; og da Sognepræsten allerede foreløbigen havde corresponderet med en paa
bemeldte Institut oplært Døvstum, nemlig Skræder Peder Olesen af Albech Sogn, og
denne i Henhold dertil formenes at kunne bevæges til at paatage sig Mariane Nielsdatters
Undervisning, og Faderen erklærede sig villig til i denne Hensigt at tage ham i Huset
i den Tid, som dertil findes fornøden, blev det overdraget Sognepræsten nærmere
at correspondere med Peder Olesen derom, og blev Sagen saaledes udsat til
muelig endelig Afgjørelse ved det i næste Maaned forestaaende ordinaire Møde. –
Derpaa blev Faderen for denne Gang afskediget. – Sogneforstander Lars
Christensen af Lilleschjærping var midlertidigen mødt. –
En Skrivelse fra Amtet oplæstes /: dat. 30te f.M. :/ hvori communiceres, at
Veiinspecteur Ryberg har fratraadt Veiinspecteurbestillingen i Hjørring Amt,
og at Landmaaler Sørensen har tiltraadt denne Bestilling. –
En Skrivelse modtoges fra Proprietair Undall til Haven, hvori han under Dags
Dato anmelder, at han paa Grund af Fremmedes Besøg hos sig ikke i Dag kan
give Møde. –
Efter Tilsigelse mødte Huusmand Søren Jensen af Lille Svangen, hos hvem hans
Stifdatter Johanne Larsdatter, paa Grund af Svagelighed havde været indtinget
i Kost og Logie m.m. /:hvorom findes forhandlet i Mødet afholdt den 11 te Februar
d.A. :/ fra 1ste December 1845 til 1ste December d.A. mod at erholde 3 Tdr Rug og
3 Tdr Byg samt 5rbd - - i Penge for bemeldte Tidsrum; men da hendes Helbredstilstand er befundet at være bleven betydeligen forbedret, forpligtigede han
sig til at beholde hende for denne ham saaledes tillagte og allerede erlagte
Betaling indtil 1ste Januar 1847, og fra sidstnævnte Dato erklærede han
sig villig til at beholde hende et heelt Aar og forsyne hende med Klæder og
alle Fornødenheder mod at erholde 4 Skp Rug og 4 Skp Byg samt 3 rbd
i Penge. – Dog forbeholdt Sogneforstanderskabet sig, ifald hun kunde
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erholdes indtinget fra 1ste Januar 1847 for billigere Betaling hos en anden
Mand, da at tage hende fra ham, kun skulde han staae ved sin saaledes indgangne
Accord, ifald hun ikke andensteds bliver indtinget; og blev denne Accord
bekræftet med hans Underskrivt, hvorefter han afskedigedes. – Lars Christensen
i Lilleschjærping anmeldte foreløbigen, at bemeldte Johanne Larsdatter havde ikke
erholdt et eneste nyt Klædningsstykke i det sidstforløbne Aar, og xxxxx Søren
Jensen gjordes derfor bekjendt med, at Sogneforstanderskabet, i denne Henseende forbeholder sig, hvad Ret det i saa Henseende kan have til ham. –
Søren Jensen
m. f. P.
For Sogneforstanderskabet anmeldte sig personligen Gaardmand Christen Pedersen
i Wester Mølgaard, hvis Udhuse, med den indbjergede Avl m.m., brændte i sidstafvigte Oktobr Maaned, og forlangte paa Grund af at dette ham saaledes tilstødte Uheld de
ham for sidste Halvaar 1846 paalignede, endnu hos ham resterende Bidrag i
Korn og Penge til Fattigvæsenet eftergivet, hvilket Forlangende ogsaa
blev ham eenstemmigen bevilget. –
Smeden Christen Nielsen Snorren i Mølgaardhuus blev atter i Dag forundt,
i Understøttelse til de hos ham hjemmeværende 5 Børn 1 Tdr Rug og
1 Tdr Byg, som udleveres ham af Lieutenant Lassen paa Hørbyelund; og
formeente den personligen tilstædeværende Christen Nielsen saaledes i Fremtiden
at kunne undvære Hjelp af Fattigvæsenet, hvorpaa ogsaa ad Sogneforstanderskabet gjøres Regning saaledes, at han ved Planens Affattelse til Fattiglemmernes Forsørgelse i næstanstundende Aar ikke bliver tagen i Betragtning. –
Huusmand Hans Nielsen i Tamstruphuus, Thorslev Sogn, der med Kone og 5 uopdragne Børn er forsørgelsesberettiget i Hørbye Sogn, anmeldte sig i Dag som
yderst trængende til Understøttelse af Fattigvæsenet. Manden er 51 Aar og
Konen 46 Aar gammel og disse bleve i Henhold til deres virkeligen stedfindende
Armod ogsaa tilstaaet strax i Understøttelse 4 Skp Rug og 4 Skp Byg, som
udleveres dem af Sogneforstander Christen Bæch i Badskjær; og blev det
Løvte givet ham Hans Nielsen, at han i Planen til Fattiglemmernes Forsørgelse i
Aaret 1847 skulde blive tilstaaet en aarlig Understøttelse af 1 Td 4 Skp
Rug og 1 Td 4 Skp Byg, hvormed han ogsaa formeente at kunne være tilstrækkeligen hjulpen for benævnte Aar. –
I Henhold til foranførte blev det
overdraget til Sogneforstanderne Lars Christensen i Lilleschjærping og Anders
Knudsen i Hørby, der endnu ikke i Dag var mødt, at forfatte snarest mueligt
en Fortegnelse over bemeldte Hans Nielsens Eiendele og efterat have forsynet samme med deres Undeskrivt, skulde de indlevere samme til Sognepræsten
for hos ham at opbevares – kun bemærkes at saadan Fortegnelse forventes
at burde Tinglæses, hvilken Tinglæsning, ifald fornøden findes, da besørges
af Sognepræsten. –
Af Lieutenant Lassen til Hørbyelund blev anmeldt, at det ved sidste Møde
omhandlede Alimentations Bidrag af Christen Nielsen Kok af ham er
bleven tilbageholdt med 3rbd - - og bliver saaledes at føre Fattigkassen til
Indtægt. –
En Skrivelse fra Herredsfoged Gad af 21de Novembr d.A. oplæstes, hvori
communiceres Amtsraadets Kjendelse om Beboernes Forpligtigelse til
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Vei-Arbeide i Sæde- Høbjergnings- og Høsttider, foranlediget ved en derom
indgiven Forespørgsel; og bliver bemeldte Skrivelse at opbevare blandt Sogneforstanderskabets øvrige Papirer. –
Sogneforstander Anders Knudsen i Hørbye var vel imidlertidigen mødt, men
frabad sig paa Grund af at han nødvendigen maatte til Sæbye, for at consultere
Doctoren om et hos ham i Dag sygtliggende Barn, al Deltagelse i Forhandlingerne,
som man formeente ikke kunne nægte ham, og han reiste derpaa bort. –
Jørgen Christensens Enke Anne Johansdatter, der er Aftægtskone hos Gaardmand
Thomas Jensen i Gundestrup, fremstillede sig i Dag med benævnte hendes Svigersøn med Andragende om at erholde Understøttelse af Fattigvæsenet paa
Grund af, at hendes Aftægt ikke var tilstrækkelig for hende, nu 74 Aar
gammel og lidende af Alderdoms Svaghed, til Livets Ophold, og blev i Henhold
til den stedfundne virkelige Trang tilstaaet hende 4 Skp Rug, 4 Skp Byg og
- 3 mk - i Penge i Understøttelse for Aaret 1847, hvorfor hun indføres i Planen til de Fattiges Forsørgelse. –
Fra Skolelærer Astrup i Wolstrup blev fremlagt en Fortegnelse over nogle
i sidstafvigte Oktobr Maaned i det under hans Embede-hørende Skoledistrict
begangne Skoleforsømmelser, og blev i Dag tilkjendt af Sogneforstanderskabet 3 sk i Mulct for hver af de forsømte Dage, hvorefter Fortegnelsen
blev overleveret den vedkommende Sogneforstander, for at Mulcterne af ham snarest
mueligt xxxx kunne blive affordrede vedkommende Beboere. –
Ved denneLeilighed blev Sognepræsten gjort Opmærksom paa af Lieutenant Lassen til Hørbyelund, at Huusmand Christen Christensen Fugl i Gunderstrup, Hørbye Sogn, der hører til de Beboere, som i Skoleplanen ere underlagt
Karup Skoledistrict, har en Søn omtrent 12 Aar gammel, der efter Faderens
eget Sigende aldrig søger Skolen, og uagtet denne Sag allerede forhen skal
være berørt, blev samme atter i Dag bemærket, for at Underretning derom
kunde blive meddeelt Sogneforstanderskabet for Understed og Karup
Sogne – til fornøden Underretning. – Endvidere blev ved Behandling
af Skolevæsenets Anliggender bemærket, at Huusmand Søren Christensen paa
Thornshede skal have et skolepligtigt Barn, som ogsaa holdes tilbage fra
Skolen, fordi der er Tvivl om, hvorvidt benævnte Huusmand, der har et Huus
beliggende paa Hørbyelunde Hedelod, paa bemeldte Torns Hede, er henhørende
under Hørbye eller Høistrup Skoledistrict; men da Lieutenant Lassen er af
den Mening, at bemeldte Huus, som beliggende paa Torns Hede, hører til Høistrup
Skoledistrict, bliver Sagen at anmelde for Thorslef Sogns Forstanderskab, for at
der af samme kan mueligen blive dragen Omsorg for, at Søren Christensen
tilpligtes at lade sit Barn søge Høistrup Skole. –
Endeligen skredes til den egentlige Hensigt af Mødet, at tage Sagen angaaende Sognenes forønskede Adskillelse i nøiere Overveielse, og oplæste
Sognepræsten foreløbigen en af ham forfattet Oversigt over Forholdene,
som i Aarene 1844 og 45 fandt Sted imellem Wolstrup og Hørbye Sognes
gjensidige Indtægter og Udgifter. – Da denne Oversigt nødvendigen
maatte nøiere gjennemsees af samtlige Sogneforstanderskabets Medlemmer
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Medlemmer, inden der kunde tales om Betingelser, under hvilke Adskillelse
uden Tab for nogen af Sognene kan foregaae, blev det bestemt, at en verificeret Afskrift af Oversigten skulde omsendes, og Sagen ved næste Møde
tages under ny Forhandling. –
For Sogneforstanderskabet anmeldte Sognepræsten at 10 sk af ham var
af haard Nødvendighed udlovet ved Sogneforstander Mads Thomsen i Tamholt,
til Gaardmand Christen Jensen Rugtved i Øxenhede for Fattiglem Jacob Peter
Møllers Kost og Logie for hver Dag fra 1ste November indtil denne Maaneds
Udgang; men da Christen Rugtved ikke længere vilde beholde ham for berørte
Betaling, blev i Dag udlovet til Sogneforstander Morten Pedersen i Øxenhede
12 sk daglig for bemeldte Drengs Kost og Logie, indtil Udgangen af indeværende Aar, for at man midlertidigen kunde faae ham anbragt i Lære hos
en eller anden Professionisk??. –
Sidstnævnte Sogneforstander fremlagde et Andragende til Amtet om
Forandring i Wolstrup Sogns Kjørsels-Tourer ved Vei-Arbeide, for
at faae samme forsynet med Sogneforstanderskabets fornødne Paategning, men da Tiden ikke dertil i Dag var tilstrækkende, blev denne
Sags Behandling udsat til næste Møde – og Forhandlingerne for
i Dag sluttede. –
J Overgaard ? Theilmann Lassen Lars Mortensen C Bæch
Mads Thomsen Morten Pedersen Jørgen Pedersen
Lars Christensen
1846 den 23de Decembr holdtes det anordnede ordinaire Møde af
Wolstrup og Hørbye Sogneforstanderskab, i Henhold til den af de ved sidste
extraordinaire Møde tilstædeværende Medlemmer tagne Bestemmelse og Overenskomst, i Wolstrup Skole, hvortil de da ikke tilstædeværende 2de Medlemmer Hr. Proprietair v. Undall og Gaardmand Anders Knudsen ogsaa
skriftligen vare indvarslede af Formanden. Uagtet det i Dag forhaandværende strænge Veirligt vare Klokken 10½ om Formiddagen dog
følgende Medlemmer i Sogneforstanderskabet mødte, navnligen Formanden Pastor Overgaard, Godsforvalter, Kammerraad Theilmann paa Godseier
Baron Arenfeldts Vegne, Sogneforstanderne Christen Bæch i Badskjær,
Lars Mortensen i Hytten, Jørgen Pedersen i Lundergaard og Morten Pedersen
i Øxenhede; og da Mødet var berammet til Klokken 9 og 6 Medlemmer af 11 vare tilstæde, paabegyndtes Forhandlingerne. –
Gaardmand Christen Christensen Bødker i Store Ørtoft fremstillede sig
med den Paastand, endnu at have tilgode af Hørbye Sogns Fattigvæsen
for de hos ham ved Mødet den 29de Novembr 1845 indtingede Christen
Nielsen Snorrens tvende Børn af de ham da tilstaaede Penge 2 mk maanedlig for Drengen Jens og af de 12rbd for Pigen Dorthe Magrethe fordrer en Andeel, som deraf kunde tilkomme ham fra 1ste Decembr 1845,
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til medio Februar 1846, til hvilken sidstnævnte Tid Moderen, Hjemkommen fra
Wiborg Tugthuus toge disse Børn til sig. Der kunde saaledes tilkomme ham efter Accorden - 5 mk - for Drengen og 2rbd 3mk - for Pigen, i alt
3rbd 2mk - , og da Sogneforstanderskabet Intet fandt derimod at indvende,
blev det overdraget Sognepræsten, som dertil erklærede sig villig, at foranstalte bemeldte Christen Bødker dette hans Tilgodehavende ham snarest mueligt
udbetalt. –
I Anledning af en Skrivelse fra Fattigcommissionen i Sæbye, dat. 9de
dennes, hvori forespørges om Maaden, hvorpaa den i Wolstrup Sogn for
forsørgelsesberettigede erkjendte Mariane Sørensdatter, Datter af Søren Andersen
Skrol i Sæbye /: 27 Aar gl. :/ som atter havde hos bemeldte Commission begjært Understøttelse for sig og sit uægte Barn Anne Magrethe Pedersen /: 4 Aar gl. :/
kan i Fremtiden ventes Forsørget af Wolstrup Sogns Fattigvæsen, var
bemeldte Søren Andersen Skrol af Sæbye indvarslet og mødt i Dag paa
Datterens Vegne. Han forlangte 12rbd for benævnte uægte Datterdatters
Underholdning, Klæder m.m. fra 1ste Januar 1847 til Udgangen af
sidstnævnte Aar og da man formeente, at Mariane Sørensdatter, ved saaledes
at være fri for sit Barns Forsørgelse, kunde ernære sig selv, bleve
de forlangte 12rbd ogsaa tilstaaede hendes Fader, mod at han med
Haands Underskrift forpligtigede sig til at sørge i berørte Tidsrum
for det paagjældende uægte Barns Underholdning og Forsynelse med alle
Fornødenheder. –
Søren Andersen
m. f. P. –
Efterat Planen var bleven lagt til de Fattiges Forsørgelse
i begge Sognene for Aaret 1847, var Sneefoget saaledes tiltaget,
og Aftenen saaledes tilstundet, at man saae sig nødsaget til
at hæve Mødet og at beramme et nyt extraordinairt Møde til
Mandagen den 4de Januar 1847, til hvilket alle øvrige Forhandlinger blive at dsætte, som endnu vare tilbage. Kun skrede
man, da dette Møde var det sidste i indeværende Aar, i Henhold
til Anordningen til Valget af en ny Formand, hvortil Sognepræsten J. Overgaard blev eenstemmigen gjenvalgt for det
tilstundende Aar 1847. –
J Overgaard ? Theilmann C Bæch Lars Mortensen
Morten Pedersen Jørgen Pedersen
1847 den 4de Januar holdtes atter i Wolstrup Skole Møde af Wolstrup og Hørbye
Sogneforstanderskab, for at fortsætte de Forhandlinger, som man paa
Grund af tiltagende Sneefog havde seet sig nødsaget til at udsætte til
i Dag, og vare ved disse Forhandlingers Paabegyndelse Kl. 10 følgende Med-
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lemmer mødte, Sognepræsten, som gjenvalgt Formand, Kammerraad, Forvalter
Theilmann fra Sæbyegaard paa Hr. Godseier, Baron Arenfeldts Vegne, Lieutenant
Lassen til Hørbyelund, Gaardmændene Christen Bæch i Badskjær, Lars Mortensen
i Hytten, Jørgen Pedersen i Lundergaard, Morten Pedersen i Øxenhede og Mads
Thomsen i Tamholt. – Gaardmand Anders Christian Svendsen fra W. Schousgaard
fremstillede sig og tilbød at ville modtage Fattiglem Christen Berthelsen, hvem
Gaardmand Morten Andersen i Grønheden havde paataget sig at forsyne med de
fornødne Klæder, give Kost og Logie m.m. i eet Aar fra 1ste Januar 1847
til benævnte Aars Udgang og for hvilken Forpligtigelses Opfyldelse af
Sidstnævnte Sogneforstander Lars Mortensen i Hytten indestaar, som den der har
indgaaet Accorden derom, mod at erholde de i Planen for indeværende
Aar benævnte Fattiglem tillagte 20rbdr - - , for samme Betaling; men da
Sogneforstanderskabet paastode, ifald Drengen skulde tages fra Grønheden,
Betalingen nedsat til 18rbdr - - , erklærede bemeldte Anders Christian Svendsen sig ogsaa villig til mod disse 18rbdr at indgaae den af Morten Andersen
sluttede Accord, og blev ogsaa Drengen saaledes overladt ham til Forsørgelse
efterat Accorden herved var bekræftet med hans Underskrift. –
Anders Ch. Skougaard
Imidlertid vare Sogneforstanderne Anders Knudsen i W. Hørbye og Lars Christensen i Lilleschjærping mødte. – I Anledning af Fattiglem, Dværgen
Anne Kirstine Pedersdatter, som var overført fra Forpagter Henrik Jensen i Hørbyelunds Mølle
til Poul Christian Olesen sammesteds, mødte Sidstnævnte og erklærede kun
i eet Fjerding-Aar fra 1ste Januar d.A. at ville beholde hende for den
hende i Planen tillagte Understøttelse, eller for de ham deraf tilkommende
2rbdr 3mk - , og forbeholdt Sogneforstanderskabet sig, inden man tilstode
høiere Betaling for hende, at drage Omsorg for at faae hende ved
Qvartalets Udløb om mueligt andensteds anbragt, hvormed han ogsaa
erklærede sig tilfreds. –
Efterat Sogneforstanderskabet allerede ved et extraordinairt Møde, afholdt
sidstafvigte 28de Nov. f.A., var bleven gjort bekjendt med Hjørring Amts
Skrivelse af næstforegaaende 29de Oktobr angaaende manglende Regnskaber for Anvendelsen af de fra Stiftsøvrigheden i Aalborg til sine Tider
udbetalte Renter fra 11te Junii 1845 til 11te Junii 1846 af Frøken Juels
Legat til Fattige i Hørbye Sogn, mødte den næstpaafølgende 5te Decembr
f.A. Sogneforstanderne Hr. Lieutenant Lassen til Hørbyelund og Gaardmand Anders
Knudsen i Wester Hørbye i Hørbye Kirke, for i Forening med Sognepræsten
J. Overgaard at syne L???? (Gravkammer?) over Frøken Juels Begravelse, til
hvis Vedligeholdelse bemeldte Renter skulde, i Henhold til Fundatsen
for Legatet, i Tilfælde af Brøstfældighed først anvendes og fandtes
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da, som Sognepræsten allerede i Skrivelse til Amtet under 18de Nov. 1846 havde
forklaret, L???? (Gravkammer?) saaledes udsat for Beskadigelse af Svamp, at man ansaae anden Reparation end den, som allerede 2de Gange var foretagen i
Løbet af Aarene 1845 og 1846, overflødig for Øieblikket; thi enhver ny
Reparation af Træe vilde kun være af kort Varighed, før en Aabning
eller Lufthul ud til Kirkegaarden anbringes i Begravelsen selv, og da
en Hovedreparation ved Kirken selv forestaar til anstundende Foraar, formeente man det at være rettest, at udsætte Hovedreparationen ved L?? (Gravkammer?)
til ovenberørte Tid. Derimod erklærede Sognepræsten sig villig til,
mod at erholde eet Aars Renter eller 2rbd 4mk 5sk sig godtgjort for de
allerede af ham, denne Pengesum overstigende Udgivter ved de gjentagne
Reparationer, uden videre Godtgjørelse at besørge L?? (Gravkammer?) istandsat saaledes, at den, indtil den i Foraaret forestaaende Hovedreparation, kan
til enhver Tid findes i brugbar Stand; og blev det i Henhold dertil
under 23de Decembr f.A. /: da et Sogneforstanderskabsmøde var bleven
holdt, men hvorfra de paagjældende 2de Sogneforstandere paa Grund af
Sneefog udeblevne :/ af Sognepræsten aflagte Regnskab in duplo erkjendt for
rigtigt og saaledes af Sogneforstanderskabet underskrevet, for strax
at indsendes til Stiftsøvrigheden. –
Paa Gaardmand Jens Gregersens mødte Sønnen Jens Jensen af Store Rævbak med Anmodning om Understøttelse til Datteren Anne Marie Jensdatters
uægte Søn Marinus Andersen 3 Aar gammel og blev for hele Aaret 1847
tilstaaet hende 2 Skp Rug og 2 Skp Byg. –
Peder Madsen Hybholts Kone Anne Christensdatter i Wolstrup, Fattighuus der
var forbigaaet i Forslaget for indeværende Aar og personligen mødte i Dag,
blev ogsaa tilstaaet til hendes Søns Mads Christian Pedersens Opdragelse
/: 11 Aar gl. :/ for hele Aaret 2 Skp. Rug, 2 Skp. Byg og - 3mk - . –
Skrædermester Christian Carl Christiansen Schmidt i Lille Toften, Thorslef Sogn indfandt sig og tilbød at ville modtage Jacob Peter Christian
Møller i Skræderlære hos sig i 2 Aar, forsyne ham i dette Tidsrum med
alle Fornødenheder i Henseende til Føde og Klæder m.m., og naar Læretiden er udløben, give ham foruden de Klædningsstykker, han da
har, et ny Sæt anstændige Klæder, en ny Skjorte og Alt der hvad
der efter hans Stilling behøves til fornøden Paaklædning /: dog ingen saakaldte
Reiseklæder derunder indbefattede :/ mod at erholde 30rbdr - - qvartalsviis udbetalt for hvert Aar, altsaa i alt 60rbdr for berørte
Læretid af 2 Aar. – Desuden fordrede benævnte Skrædermester
3rbdr - - for den Prøvetid, hvori Fattiglem Jacob Peter Møller allerede
har været hos sig (ham). Foruden at berørte 3rbdr - - strax
udbetales af Sogneforstander Anders Knudsen i Hørbye, bleve
man ogsaa i Dag enige om at udbetale af Fattigvæsenet til
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Skrædermester Christian Carl Christiansen Schmidt qvartalsviis de
forlangte 60rbdr - - , mod at han forsyner bemeldte Dreng ham med alle foranberørte
Fornødenheder og opfylder de i saa Henseende gjorte Tilbud, samt lærer
ham – saavidt mueligt – Skræder-Professionen i alle Henseender saaledes,
at han efter Udløbet af Læretiden kan derved selv ernære sig. Og
blev Accorden i Overensstemmelse med alt Ovenanført herved
bekræftet med Skrædermesterens egenhændige Underskrift. –
C. Schmidt
Ved den i Mødet, afholdt sidstafvigte 23de Decembr f.A., forfattede Plan
til de Fattiges Forsørgelse i indeværende Aar blev i Dag bemærket
at Maren Thomasdatter 49 Aar var anført tvende Gange, nemlig under 21’ i
1ste Classe, og under No 62 i 3die Classe, og blev hun, som saaledes feilagtigen anført under sidstnævnte Nummer der udslettet og Feilen saaledes
rettet – og blev man endvidere enige om at forandre de hende paa
første Sted tillagte 6 Skp Rug og 6 Skp Byg til 4 Skp Rug og 4 Skp Byg,
i Betragtning af at den hos hende hjemmeværende Søn er udtinget
i Skousgaard til Forsørgelse. –
Maren Christensdatter i
Tangenshuus, som ikke blev tagen med i Forsørgelsesplanen for indeværende Aar, men paa Sogneforstander Anders Knudsens Anmeldelse i Dag og
i Henhold til Alderdoms Svaghed erkjendes for trængende til Hjelp,
blev tilstaaet i Huusleie-Hjelp for indeværende Aar - 5rbdr - Brandfoged, Gaardmand Anders Nielsen i Skjølstrup anmeldte sig personlig og
forlangte sig – paa Grund af at have været Brandfoged i 5 Aar – fritaget
i Fremtiden for den ham som saadan paahvilende Function, og samme
Begjæring var allerede under 21de og 23de f.M. skrivtligen indløben
fra Brandfogderne Gaardmændene Morten Christensen i Ørheden og Christen
Jensen i Fuglsang i Ørtoft, alle 3 i Wolstrup Sogn, og bleve Sogenforstanderskabet enige om at foreslaa Gaardmand Søren Jensen i Krættrup
Wolstrup Sogn til Brandfoged i Anders Nielsen Skjølstrups Sted, Gaardmand Lars Nielsen
i Boiensgaard i Christen Jensens Fuglsangs Sted og Gaardmand Thomas
Christian Sørensen i Soelsbech i Morten Christensen Ørhedens Sted; og
blev det overdraget Formanden i Henhold dertil at gjøre den fornødne Indstilling til Amtet. –
Sognepræsten oplæste nu Decision eller Bemærkning af 19de Nov.
1846 gjort af Amtsraadet paa Regnskabet for 1845, Fattigvæsenet
vedkommende, hvilken Bemærkning lyder saaledes: ”Fremlagt i Amtsraadet, hvorved er bemærket, at der ikke kan være noget xxx til Hinder
for at Kornbidraget leveres eller betales paa Ydernes Vegne af 3 die
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Mand, men at denne ikke kan directe yde Fattiglemmerne det dem som saadanne
tillagte Bidrag, hvorimod Kornet maatte afgives til Sogenforstanderskabet,
som dernæst regnskabsmæssig havde at legitimere Anvendelsen.”
I Henhold dertil fremkom Sognepræsten med den Paastand, at Fattigvæsenet herefter
maa bestyres for begge Sognene overensstemmende med Fattig-Reglementet saaledes, at de Beboerne i begge Sognene paalignede Bidrag til Fattigvæsenet
indkræves qvartalsviis paa dertil forud bestemte Steder og at det Fattiglemmerne i Planen Tillagte saavel i Korn som Penge med det samme ligeledes
qvartalsviis uddeles, og da Modtagelsen af Bidragene ligesaalidet som
Understøttelsens Uddeling, ikke kan skee paa een Dag eller eet Sted for
begge Sognene, formeente han at flere Dage og Steder kunne bestemmes dertil, og erklærede han sig villig til personligen at møde paa hvert Sted og
i Forening med de Sogneforstandere, som dertil udkaaredes, at forestaa
Modtagelsen og Uddelingen og derover at holde fornødent Regnskab. Og
ifald da Hr. Baron Arenfeldt vil af Legaterne udrede Korn eller
Penge for Beboerne i Wolstrup Sogn eller yde Bidragene til de Fattige,
formeente Sognepræsten, Sligt at, i Henhold til Amtsraadets paa
Regnskabet gjorte Bemærkning, skee paa de af Sogneforstanderskabet
berammede Dage og Steder. Denne Sognepræstens Mening tilfaldt samtlige Sogneforstanderskabets Medlemmer og bleve Man enige om, at ved
det næste Møde, som bliver at afholde i Februar Maaned og nærmere at
beramme af Formanden, skulde foranberørte Dage og Steder til Bidragenes
Modtagelse og Uddeling for dette Aars Januar Qvartal bestemmes og det
Fornødne i saa Henseende aftales. –
En Skrivelse fra Skoledirectionen af 9de f.M., der oplæstes – bestemmes, at Ligning af Fourage til Skolelærerne i Wolstrup og Hørbye Sogne
i Fremtiden skal skee Districtsviis, og var Ligning over Fourage til
Skolelærerne i Wolstrup Sogn allerede i Henhold dertil forfattet ved
Mødet afholdt sidstafvigte 23de f.M. og af Sogneforstanderskabet underskrevet.
Men Ligningen over Fouragen til Skolelærer Bruun i Hørbye blev først i
Dag ligeledes fuldført. –
I Henhold til en Resolution af Skoledirectionen af 9de f.M. – ligeledes
oplæst – bliver Antallet af Snesene paa de Tørv, som i sin Tid blive
at levere Skolelærer Bruun i Hørbye, at forøge til 24 Snese pr. Læs
Knubtørv og til 10 Snese pr. Læs Overtørv. –
I Anledning af tvende Ansøgninger, den ene dat. 18de Decembr f.A. fra
Skolelærer Larsen i Badskjær og den anden dat. 3die dennes fra Skolelærerne Astrup i Wolstrup, Milling i Grønheden og Sørensen i Ørtoft om ogsaa
at erholde Forøgelse i Snese-Antallet paa de disse i Planen dem
tillagte Læs Tørv, og fandt Sogneforstanderskabet, at det vilde være
frugtesløst at modsætte sig en Forøgelse deri, liig den der af Den
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Høie Skoledirection var tilstaaet Skolelærer Bruun – og blev Ansøgningerne forsynede med dermed stemmende Paategning og bliver Afskrivt
af det Protokollen saaledes Tilførte at tage og efter Verificering
af Formanden at indsende med Ansøgningerne. –
En Skrivelse fra Thorslef Sogns Forstanderskab af 7de f.M. blev fremlagt;
men da denne indeholdt Svar paa en Skrivelse fra Wolstrup og Hørbye
Sognes Forstanderskab ang. Søren Christensens Børn paa Tornshede, hvorvidt de henhøre under Høistrup eller Hørbye Skoledistrict, og det senere
er opdaget, at bemeldte Søren Christensen Karup kun har et
Barn hjemme, som endnu ikke er skolepligtigt, opsatte man Afgjørelsen
af den saaledes omhandlede Sag – af Mangel paa Tid – til næste
Møde. –
En Skrivelse ad 2den Dec. f.A. fra Pastor Nielsen i Understed blev
oplæst, som indeholder tilfredsstillende Svar med Hensyn til Christen
Fugls Søn – paa hvad der i saa Henseende var bemærket ved Mødet
den 28de Nov. f.A. –
I Anledning af Anmeldelser, indkomne fra Skolelærerne om Skoleforsømmelser i Novembr og Decembr Maaneder bleve Mulcter - - 3 sk
for hver forsømt Dag, i alt - 3mk 15sk, tilkjendt nogle Beboere i Hørbye
Skoledistrict i Henhold til en fra Skolelærer Bruun indsendt Liste over
Forsømmelser i November Maaned; Derimod bleve nogle Forsømmelser,
begangne af tvende Børn i Store Toftelund, Wolstrup Sogn, i Henhold til
de af Skolelærer Milling i Grønheden meddelte Oplysninger om Grunden
dertil, fritagen for Mulctering. Fra de øvrige Skolelærere vare ingen
Forsømmelser i benævnte 2de Maaneder anmeldte. –
En Skrivelse fra Amtet af 4de Junii f.A. foranlediget ved
Skrivelse af næstforegaaende 29de April fra Hørbye Sogns Skolepatron
Hr. Proprietair v. Udall til Haven betræffende den ny Skolebygnings
Udspækninig i Hørbye, blev i Dag fremlagt og oplæst paa ny, for at,
komme til muelig Afgjørelse af det Spørgsmaal, hvo der skal godtgjøre Hørbye Sogns Skolekasse de 3rbdr - - , som benævnte Skolepatron, iflg.
ovenbenævnte Amtsskrivelses Indhold, af Amtsraadet var br??? (paalagt?)
til at udrede, som Forskud, af bemeldte Kasse for Kjørsel efter 3 Tdr.
Kalk til ovenmeldte Skolebygning, hvilke Lieutenant Bering til Gammelholm nægtede, som ikke forpligtiget dertil, at afhente. Ved at
tage Sagen i nøiere Overveielse, erklærede samtlige i Dag tilstædeværende Sogneforstandere af Hørbye Sogn, at Skolepatronen, Proprietair
v. Undall ene var forpligtiget til at godtgjøre Skolekassen de saaledes
deraf udredede 3rbdr - - . da han, i det Lieutenant Bering tilsagdes,
selv stod tilbage med flere Kjørsler, hvilket han ogsaa har i (???)
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erkjendt for at være rigtigt derved, at han i Sogneforstanderskabsmødet paa Haven den 29de Junii f.A. paatog sig at afhente de 3 Tønder
Kalk, som efter Kassationen af den før afhentede Kalk, da atter maatte
hentes paa Knivholt. –
Vedkjender Hr. v. Undall sig ikke
at være Kassen de berørte 3rbdr skyldig, veed man Ingen at være samme
disse skyldig, og maa derfor overlade Sagens endelige Afgjørelse atter
til Amtsraadets Kjendelse. – Det bemærkes, at v. Undall ikke
i Dag, ligesaalidet som ved forrige den 23de f.M. afholdte Møde, var
tilstæde, og Afskrift af det saaledes forhandlede, de 3rbdr betræffende, overdroges det Formanden at meddele ham. –
Det blev med det samme overdraget Formanden at meddele Hr.
Proprietair v. Undall den Sogneforstanderskabets Mening, at hans Udeblivelse fra nærværende, saavelsom fra foregaaende Møde ikke kan
ansees for lovbegrundet, og at Man, i Tilfælde af at han saaledes
afholder sig oftere fra Møderne, paastaaer Sagen andraget for Amtsraadet. –
Sogneforstander Morten Pedersen i Øxenhede, der allerede ved Mødet den
28de Nov. f.A. havde fremlagt et Andragende til Amtet om Forandring i
Wolstrup Sogns Kjørselstourer ved communal Arbeide, forlangte denne
Sag i Dag tagen i nøiere Overveielse; men, efterat den bilagte Liste, hvorved
Kjørslerne vare ansatte efter Hartkorn, var gjennemgaaet, erklærede
de øvrige Wolstrup Sogns tilstædeværende Sogenforstandere i Forening
med Forvalter, Kammerraad Theilmann, at den Inddeling, hvorefter Kjørselerne for Tiden forrettes efter Hestehold, efter deres Mening var ligesaa rigtig og beqvem for Beboerne i Almindelighed, som den af Morten
Pedersen og Medandragende forfattede Inddeling. – Dog paastod Sidstnævnte Sagen indstillet til Amtsraadet, med det Forslag, at Kjørselerne,
ifald Inddelingen efter Hartkorn ikke af samme erkjendes for rigtigst,
da maatte blive forrettede, som i Hørbye Sogn er Tilfældet, rodeviis,
med 8 Tdr. Hartkorn i hver Rode, for at Man saaledes kunde komme
Hartkornet nærmere. – Og bad han Sagen saaledes ved Afskrift af
det her Forhandlede indsendt til Amtsraadet af Sogneforstanderskabets
Formand. –
Ligningen over Bidragene til Fattigvæsenet for indeværende Aar
bleve foretagne paa samtlige Beboere i begge Sognene og blev
antagne og underskrevet af de tilstædeværende Sogneforstanderskabets
Medlemmer, dog bleve Man enige om ved næste Møde at foretage en særskilt Ligning af Bidrag til Fattigvæsenet paa Tjenestefolkene i Pastoratet, og paatoge Sogneforstanderne sig hver for sit District
at faae Fortegnelse affattede over Tjenestefolkene af begge
Kjøn, for at kunne foretage berørte Ligning saa nøiagtig som
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som mueligt. –
For at tage Sagen, forebragt ved Mødet den
28de Nov. f.A. angaaende Sognenes muelige Adskillelse i Henseende
til Communal Bestyrelse, i den fornødne alvorlige Overveielse og
saaledes forberede dens Afgjørelse i Henseende til de Betingelser,
hvorunder man troer at kunne enes om Adskillelse, til næste Møde,
blev man i Dag enige om at udnævne en Slags Committee, bestaaende
af Hr. Lieurenant Lassen til Hørbyelund, Godsforvalter, Kammerraad
Theilmann paa Sæbyegaard og Sognepræsten J. Overgaard, og erklærede
disse sig ogsaa villige til at sammentræde paa en Dag, som nærmere
kan aftales, i Præstegaarden, for saaledes, som foranført, at behandle
Sagen. –
J Overgaard Theilmann Lassen N A v. Undall Christen Bæch
Lars Christensen Mads Thomsen
A Knudsen
Lars Mortensen Jørgen Pedersen Morten Pedersen
1847 den 19de Februar samledes atter Wolstrup og Hørbye Sogneforstanderskab
i Wolstrup Skole, hvor ved Forhandlingernes Begyndelse Klokken 10 om
Formiddagen, foruden Formanden, der paa lovbefalet Maade havde berammet
Mødet til Klokken 9, Godsforvalter Kammerraad Theilmann paa Baron
Arenfeldts Vegne paa Sæbyega, Lieutenant Lassen og Sogneforstanderne Christen Bæch, Lars Mortensen, Jørgen Pedersen, Morten Pedersen og Mads
Thomsen vare tilstæde.
Atter blev i Dag bragt i Erindring, hvad det Kongelige Danske
Cancellie under 22de Oktobr f.A. har resolveret med Hensyn til
Huusmand Niels Axelsens døvstumme Datter Mariane i Svangensholt
Hørbye Sogn, og efterat Sognepræsten J. Overgaard, i Henhold til bemeldte Skrivelse saavelsom til hvad der i Anledning af samme
forhen er bleven forhandlet, i forveien havde corresponderet med
den paa Døvstumme-Institutet i Kjøbenhavn oplærte døvstumme
Peter Olesen Skoven fra Dønsted i Albeck Sogn /: som her i Egnen
driver Skræder-Professionen :/ har han nu bevæget sidstnævnte
Døvstumme til at overtage sig den nu 10 Aar gamle Mariane
Nielsdatters Underviisning saaledes, at han vil opholde sig to á tre
Maaneder om Aaret til de Tider, paa hvilke det baade med Hensyn til
hendes Fremgang i Kundskab kan være meest nødvendigt, og med Hensyn til hans egen Professions Øvelse kan være meest passende,
hos benævnte hendes Forældre. –
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Peder Olesen Skoven vil i berørte Tidsrum, som begynder ved næstkommende 8de Marts, undervise hende i Alt, hvad der er nødvendigt for hende
og mueligt for ham at lære hende, saaledes at hun omsider med høiere
Foresattes Tilladelse /: om fornødent gjøres :/ kan blive confirmeret senest
i sit 16de Aars Alder.
Foruden i de Maaneder, hvori han aarligen
beskæftiger sig med Mariane Nielsdatters Undervisning, at nyde fri Logi,
Kost, Lys og Varme i Faderens, Huusmand Niels Axelsens Huus, forlanger
Peder Olesen Skoven 1rbdr 2mk - maanedlig i Betaling for Undervisningen og forbeholder sig i den Tid, der lævnes ham fra Undervisningen, Ret til at beskæftige sig
med Syning for Andre og til den Hensigt at tage hvad Sye-Tøi hjem til sig, han
finder for godt, uden derfor at godtgjøre Niels Axelsen noget for den betingede
Kost, Logi, Lys og Varme.
Den betingede maanedlige Betaling 1 rbdr 2mk –
forlanger han sig sikkret af Sogneforstanderskabet, og gjør Regning paa, at
Niels Axelsen ved sammes Medvirkning tilpligtes at yde ham anstændig Kost,
Logie m.m.
Under den Betingelse, at Peder Olesen Skoven
finder sig deri, at Accorden efter nogen Tids Forløb ophæves, ifald det viser
sig, at Mariane Nielsdatter Intet kan lære af ham, erklærede de samtlige tilstædeværende Medlemmer i Sogneforstanderskabet sig tilfredse med den saaledes
imellem Sognepræsten og ham indgangne Overenskomst, og blev denne ikke alene
saaledes af disse stadfæstet, men ogsaa af den tilstædeværende Døvstumme
med Haands Underskrift herved bekræftet, efterat vedbørlig Leilighed var
given ham til Gjennemlæsning af det Protokollen saaledes tilførte. –
Peder Olesen Skoven
Til Indlemmelse i Protokollen fremkom Sognepræsten med Skrivelse af 15de
f.M. fra Stiftsøvrigheden i Aalborg, som lyder saaledes. –
” Efter dertil ved behagelig Skrivelse af 5te d.M. given Anledning, tilmeldes Sogneforstanderskabet herved tjenstlig, at den trufne foreløbige Foranstaltning til Afhjælpning af de væsentligste Mangler ved Begravelsen i Hørbye
bifaldes, og at den behøvede Hovedreparation til Foraaret forventes
udført, saa at Begravelsen ved dette Aars Kirkesyn kan findes forsvarligen istandsat. –”
Et Cancellie-Circulaire af 9de f.M. blev oplæst; deri opfordres Sogneforstanderskabet til at træffe saadan Foranstaltning, at Sognene kunne befries
for at befordre Lægsmændene til Amtsstuen efter Marschpenge, som aarligen
kunne tilkomme de Værnepligtige, og bleve man i Dag enige om, i
Henhold til det i bemeldte Circulaire gjorte Forslag, at forskyde det
dertil fornødne Beløb af Fattigkassen; Derefter blev det overdraget Sognepræsten at meddele Amtet denne Sogneforstanderskabets Beslutning
og tillige at anmode Amtmanden om Høigunstigst at træffe saadan
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Foranstaltning, at Fattigkassen kan være sikkret Refusionen paa Amtstuen af de
Udlæg, som af samme saaledes bliver udredede. –
Ligningen over Udgivterne til Skolevæsenet for indeværende Aar
i Korn og Penge bleve forfattede og underskrevene, for med det
første at foranstaltes af Formanden henlagte til det lovbefalede Eftersyn for Beboerne. –
Foranlediget ved Meddelelse af hvad der ved sidste Møde var bleven forhandlet i Henseende til de 3rbdr - - , som i Henhold til Amts-Skrivelse af 4de Junii
f.A. formenes at bør refunderes Hørbye Sogns Skolekasse af den eller de,
som senere maatte befindes at have Skyld i den Forsømmelse, som har foranlediget Udgivten, fremkom Skolepatronen Hr. Proprietair v. Undall til
Haven med et Indlæg, som han bad indført i Forhandlingsprotocollen
og efterat samme var underskrevet af Undall blev det modtaget
til siden – da Tiden ei i Dag tillod det – af Formanden at indføres.
Fornemmeligen paa Grund af, at Sogneforstanderne Anders Knudsen i Hørbye
og Lars Christensen i Lilleschjærping ikke vare tilstæde, blev den Bestemmelse
tagen, at Sagen med de behørende Afskrifter skulle meddeles foreløbigen
Herredsfogden, og han derefter anmodes om at give Møde i Sogneforstanderskabet, for – om mueligt – ved sin Kjendelse at tilendebringe den
omtvistede Sag. –
Regnskaberne for baade Wolstrup og Hørbye Sogne over Indtægterne og
Udgivterne til Skolevæsenet i Aaret 1846 bleve i Dag af vedkommende Regnskabsførere fremlagte; ligesom ogsaa Sognepræsten havde Regnskabet over Hørbye Sogns Fattigvæsens Indtægter og Udgivter for
samme Aar færdigt til Reenskrivning; men fremlagde Claden deraf i Dag med den Bemærkning, at han nødvendigen maa have en
Undersøgelse anstillet over de hos sidstnævnte Sogns Forstandere henliggende Korn-Beholdninger, inden han ville reenskrive samme, for at være
sikker paa, at den i Regnskabet anførte Kornbeholdning virkeligen er
tilstæde; men da dertil kun udfordres faa Dage, bad han en Revisor med det samme udnævnt, til hvem han da strax kan levere sit
Regnskab; og blev derfor Lieutenant Lassen til Hørbyelund eenstemmigen udnævnt til at revidere samtlige Regnskaberne for 1846;
Til ham bleve altsaa Skole-Regnskaberne med det samme overleverede
og paatog han sig snarest mueligt at foretage Revisionen, for at
Regnskaberne derefter ved Formandens Foranstaltning kunne inden næste
Møde have været henlagte til lovbefalet Eftersyn for Beboerne. –
Lister over Forsømmelser, begangne i afvigte Januar Maaned bleve
fremlagte fra Skolelærer Bruun i Hørbye Skole og Sørensen i Ørtoft
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og bleve for de anførte Forsømmelser i Dag tilkjendt vedkommende Beboere
3sk i Mulct pr. Dag, samt Listerne leverede vedkommende Sogneforstandere
til saa betids Indkrævning, at fornøden Oplysning ved næste Møde kan
afgives om Mulcternes Betaling. I Anledning af en Skrivelse af 1ste
dennes fra Skolelærer Milling, hvori han synes at overlade det til Sogneforstanderskabets Bedømmelse, hvorvidt nogle Dage, hvori en Søn af Peder
Madsen i Lille Toftelund og en Datter af Christen Toftelund ere udeblevne
fra Skolen, skulle henregnes til Forsømmelser, blev det overdraget Sognepræsten at give Skolelærer Milling Paamindelse om fremtidigen at indgive, som de andre
Skolelærere i Pastroratet, en schematisk Fortegnelse over de Dage, som af ham
ansees for at være forsømte uden lovlig Grund, da man formener, at det
ikke kan være Sogneforstanderskabets Pligt at befatte sig med særlig Undersøgelse af en Sag, hvis Afgjørelse altid bedst kan overdrages den samvittighedsfulde Skolelærer. –
En Amts Resolution af 26de October f.A. foranlediget ved Sogneforstanderskabets Andragende om, at det Alimentationsbidrag, som Christen Nielsen
Koch er paalagt at svare aarligen til sine til Forsørgelse af Fattigvæsenet antagne Børn, maatte blive forhøiet fra 6rbd til 8rbd , blev
oplæst og i Medfør af dets Indhold henlagt indtil videre. –
En Ansøgning forfattet til Cancelliet af Formanden, Kammerraad
Theilmann og Lieutenant Lassen i Henhold til Forhandlingerne ved sidste
Møde blev af samtlige tilstædeværende Medlemmer underskreven, men da det
gjelder en forønsket Adskillelse af Sognene i Communal-Anliggender
og samme ikke kan ventes indvilliget, naar den ikke underskrives
af alle Medlemmerne, af hvilke Anders Knudsen i dette Øieblik mødte,
paatog Lieutenant Lassen sig at foranstalte denne Ansøgning underskrevet af den endnu ikke tilstædeværende Lars Christensen i Lilleschjærping.
Men i Tilfældet af at den ansøgte Adskillelse af Cancelliet bliver
bevilget, er Man eengang for alle i Dag enige om, at denne
Adskillelse foregaaer paa følgende Vilkaar: 23rbdr 4mk 5sk
som Baron Arenfeldt paa Sæbyegaard endnu har tilgode for
Aaret 1844 i Henhold til Amtsraadets Decision paa FattigRegnskabet for benævnte Aar, betales ham saaledes, at 3rbd 4mk 5sk
strax contant betales ham, og for 20rbdr modtager han Sikkerhed
i Smeden Christen Nielsen Snorrens Huus, Mølgaardhuus kaldet,
der er opbygt paa Fattigvæsenets Regning, og hvori haves 1ste
Prioritets Pante-Rettighed for 40rbdr - -. under den Betingelse fra
Hørbye Sogns Fattigvæsens Side, at bemeldte af Baronen tilgodehavende
20rbdr succesive udbetales af sidstnævnte Sogns Commune, saa at
Baronen intet Afbræk under nogensomhelst Omstændighed kommer til at
lide i dette hans Tilgodehavende: Derimod renoncerer Baronen –
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saafremt Adskillelse træder i Kraft fra dette Aars 1 ste Januar af at
ansee? – paa al videre Krav for Aarene 1845 og 1846 i Henseende til
hvad der enten af ham er forskudt i Penge til Hørbye Sogn, eller
benævnte Sogn kunde have at afgive i Korn for bemeldte tvende Aar
til Volstrup Sogns Commune. –
Med disse Forhandlinger sluttedes Mødet. –
J Overgaard N A v. Undall Theilmann Lassen
Lars Mortensen C Bæch A Knudsen Mads Thomsen
Morten Pedersen Jørgen Pedersen
Det af Skolepatron Hr. Proprietair v. Undall til Indlemmelse i Protokollen ved
Sogneforstanderskabsmøde den 19de Februar 1847 /:vide Pag. 46 anden Side? :/
fremlagte Indlæg lyder saaledes:
” Med Hensyn til hvad der ved det sidste af Sogneforstanderskabet afholdt Møde var
forhandlet i Anledning af de 3rbdr - - som i Henhold til Amtets Skrivelse af 4de
Junii f.A. foreløbigen er bleven udredet af Hørbye Sogns Skolekasse og formenes at
bør refunderes bemeldte Kasse, og hvilken Forhandling er under 5 te f.M. i verificeret
Afskrift af Formanden meddeelt Skolepatronen Hr. Proprietair Undall til Haven, der
ikke var tilstæde ved sidste Møde, bad benævnte i Dag tilstædeværende Skolepatron
Følgende at blive Forhandlingsprotokollen tilført:
Om de 3rbdr , som Forskud for Kjørselen efter 3 Tdr Kalk til Skolebygningen i Hørbye
kan efter hans Mening ikke være Tale, da bemeldte 3rbdr ved Sogneforstanderskabets
Møde den 27de April f.A. ere bleven tilstaaede bemeldte Skolebygnings Entrepreneurer
Proprietair Jelstrup og Forpagter Severin Jensen som Godtgjørelse for 3 Td r nye Kalks
Levering istedetfor den forhen casserede Kalk og saaledes var bleven disse betalte
tilligemed 25rbdr , som ved Bygningens endelige Udspækning tilkom disse. Disse 3 rbdr
formener han paa Grund af hvad saaledes een Gang af Sogneforstanderskabet er forhandlet, aldrig at kunne paastaaes af Nogensomhelst refunderet Skolekassen og er
sikkert ogsaa af Amtsraadet ved Misforstaaelse sammenblandet med 1 rbdr 48sk, som i
Skolevæsenets Regnskab for 1845 under Udgiftsposten N. 11 er anført som Forskud af
Hørbye Sogns Skolekasse for Kjørselen efter de saa ofte omhandlede 3 Tdr Kalk. –
I det mindste finder Hr. Undall, at Sogneforstanderskabet ved sidste Møde har confunderet
de 3rbdr , der, som anført ere tilstaaede Entrepreneurerne og af ham hermed paastaaes
aldrig at bør refunderes Skolekassen af Nogen, med de af samme kasse forskudte 1 rbdr 48sk
og han paastaaer tillige, at her kun, i Henhold til Amtsraadets Decision paa Regnskabet fra
1845, kan være Spørgsmaal om, hvo der skal godtgjøre Skolevæsenet disse 1 rbdr 48sk. –
Efterat Sognepræsten som Formand og Forhandlingernes Leder havde vedkjendt sig i Dag,
af en Feiltagelse, foranlediget derved, at Regnskabet og den samme tilhørende Decision
ikke ved sidste Møde var ved Haanden, ligesom og derved at Skolepatronen ikke personligen
var tilstæde – har bragt Sogneforstanderskabet til at omhandle de 3rbdr istedetfor
1rbdr 48sk, nægtede Hr. Undall sig endvidere at være forpligtet til at godtgjøre Skolekassen de paagjældende 1rbdr 48sk – Naar Forhandlingerne ved Mødet afholdt
paa Haven den 29de Junii f.A. eftersees, vil erfares, at han forrettede Kjørselen af de
nye 3 Tdr Kalk, for at en ny Orden i Tilsigelsen af Spanddagene kunde paabegyndes,
og ikke fordi – som det hedder i Forhandlingerne den 4de f.M. han erkjendte sig selv at
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staae tilbage med nogen Kjørsel; han formener, hvis retlig Undersøgelse skal gjøres
nødvendig, at de ham ved Tilsynet af den oftere omhandlede nye Skolebygning i Hørbye,
tilforordnede Opsynsmænd Hr. Lieutenant Lassen og Anders Knudsen vilde, som den Gang bedre
bekjendte med Communens Anliggender, og disses Bestyrelses Maade, bliver fremfor ham
tilkjendte, at betale de paagjældende 1rbdr 48sk til Skolekassen, med mindre den Mand som
nægtede at kjøre efter Tilsigelse, maa tilkjendes at udrede denne Godtgjørelse. –
Han beder derfor Herredsfogden foreløbigen meddelte de fornødne Afskrifter af
hvad der i det Hele er forhandlet i den saaledes omtvistede Sag og derefter anmodet om
at være tilstæde ved næste Møde, for at kjendelse, om mueligt, af ham kan gives; dog forbeholder Hr. Undall sig sin Ret i Henseende til sin een Gang paastaaede Fritagelse
for den Skolekassen tilkommende Godtgjørelse. –
1847 den 26de April holdtes i Volstrup Skole det ordentlige Møde af Wolstrup
og Hørbye Sogneforstanderskab og vare ved Forhandlingernes Begyndelse
samtlige Medlemmer, Hørbye Sogns Skolepatron Hr. Propeietair v. Undall
til Haven undtagen, tilstæde, ogsaa var paa given Anledning Herredsfoged
Gad tilstæde. – Efterat Amtets Skrivelse af 25de Marts 1847 var
oplæst, hvori meddeles Amtsraadets Approbation paa det i sin Tid indstillede Valg af Synsmænd for de mindre Vandløb, navnligen Hr. Proprietair
Undall til Haven og Kirkesanger, Skolelærer Bruun i Hørbye for benævnte
Hørbye Sogn, Kirkesanger og Skolelærer Astrup i Wolstrup og Gaardfæster Morten
Andersen i Grønheden for Wolstrup Sogn, lovede Herredsfogeden, uden at videre
Anmodning derom behøvedes indgiven til ham, at indkalde benævnte Mænd
til den i § 38 i Anordningen af 29de Julii 1846 omhandlede Eeds Aflæggelse.
Af de tilsendte 5 Instruxer bleve dernæst uddelt til Proprietair
Undall, Kirkesanger Bruun og Kirkesanger Astrup hver eet Exemplar; men
de øvrige 2 bleve man enige om at lade indbinde i de paabudne 2 Protokoller, hvilke Herredsfogden i Dag paatog sig at foranstalte forfærdigede
af Bogbinderen i Sæbye og modtog til den Ende de dertil behøvede tvende
Exemplarer; og blev det overdraget Formanden at tilskrive Amtet, for
mueligen at erholde eet Exemplar af Instruxen, som saaledes kommer til
at mangle til Synsmanden Morten Andersen. –
I Henhold til et Paalæg givet i Amtsraadets Tidende dat. 3 die
Marts d.A. Pag. 3 og 4, om Indgivelse af manglende Indberetning fra
Wolstrup og Hørbye Sogneforstanderskab, inden førstkommende 1 ste Mai om, hvorvidt
de af Raadet udsatte Mangler ved Biveiene vare afhjulpne, vare Sognefogderne for begge Sognene indvarslede, for at give de Oplysninger, som
disse i denne Henseende vare istand til at afgive.
I Wolstrup Sogn
ere efter Sognefogden Jens Jensens Erklæring alle berørte Mangler afhjulpne,
ogsaa i Hørbye Sogn ere disse afhjulpne, paa et lidet Stykke Vei nær
i Nærheden af Haven /: nemlig norden for samme :/, som den
ogsaa tilstædeværende Sognefoged Christen Christensen
i Busken erklærede med det allerførste at ville besørge istandsat. –
Fra Sogneforstanderskabets Side var heller Intet videre
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med Hensyn til de saaledes udsatte Mangler at bemærke, men man
maatte i Eet og Alt holde sig til de af Sognefogderne givne Forklaringer og
bliver overensstemmende dermed den paabudne Indberetning at indgive
af Formanden til Herredsfogden. –
Af bemeldte Amtsraadstidende
blev 2de Exemplarer uddelt til Ciculation imellem Sogneforstanderskabets Medlemmer, og det tredie Exemplar bilægges Forhandlingsprotokollen.
Imidlertid var Skolepatron Hr. Proprietair v. Undall mødt. –
Efterat Sagen betræffende de 4rbdr 3mk - som bliver i Henhold til
oftere gjentagne Forhandlinger om Kjørselen efter Kalk til den ny
Skolebygning i Hørbye og Anskaffelsen af 3 Tønder Kalk, istedetfor
den forhen kasserede at refundere Hørbye Sogns Skolekasse,
i Dag i Herredsfogdens Overværelse vidtløftigen var omhandlet, og flere frugtesløse Forslag vare gjorte
for at see denne Sag i Mindelighed bilagt, bleve Hr. Herredsfoged
Gad, Proprietair Undall og Sognepræsten J. Overgaard, for dog
paa denne Maade at see Sagen endelig afgjort, enige om hver at betale
en tredie Deel af bemeldte 4rbdr 3mk; og blev saaledes strax
erlagt af Herredsfogden 1rbdr 3mk og ligeledes 1rbdr 3mk - af Sognepræsten til Skolepatronen Hr. Undall, der altsaa selv refunderer Skolekassen de øvrige 1rbdr 3mk - - Med den Bemærkning, at de oven-?
bemeldte 4rbdr 3mk bliver at føre Hørbye Sogns Skolekasse-Regnskab
for indeværende Aar til Indtægt, bliver nu Afskrift af dette saaledes derom i Dag forhandlede at indsende med Regnskabet for 1846
til Amtsraadet til muelig fornøden Oplysning. – Da Herredsfogdens
Forretninger ikke tillode ham længere at overvære nærværende
Dags Forhandlinger, fortsattes samme uden videre Deeltagelse deri af ham.
Den i sin Tid brandlidte Gaardmand Christen Pedersen i W. Mølgaard
fremstillede sig og forlangte sig leveret forud – som yderst trængende dertil,
en Deel af den Understøttelse, som er tilstaaet hans Søster Lisbeth Marie
Pedersdatter for sidste Halvaar 1847, og blev i Dag bestemt, at den
hende tilstaaede Understøttelse for 3die Qvartal d.A. udbetales ham, ???
tet han allerede har erholdt hvad hende tilkommer for Aarets første
2de Qvartaler. –
Paa Huusmand Peder Christian Christensens Vegne mødte Sønnen Jens Peder
sen af Faurholthuus og forlangte denne sin Fader tillagt en temporair Understøttelse
af 2 Skp Rug og 2 Skp Byg, som ogsaa bleve efter Omstændighederne tillagte
ham og udleveres af Christen Bæch i Badskjær; derimod udleveres
ovenanførte Qvantum Korn til Lisbeth Marie Pedersdatter af Anders
Knudsen. –
Ligeledes blev Jens Abrahamsens Kone Anne Christensdatter i Dyrhedenhuse
forundt i Tillæg for dette Aar 2 Skp Rug og 2 Skp Byg, som leveres af Jørgen
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Pedersen i Lundergaard. –
Ogsaa Huusmand Jens Thomsen af Nyeholmhuus, hvis Kone ligger dødelig
syg og med 2de smaae Børn befinder sig i en yderst trængende Forfatning
blev forundt en interimistisk Understøttelse af Hørbye Sogns Fattigvæsen
under den Betingelse at samme enten i sin Tid refunderes af ham selv, eller
i det Tilfælde at man ikke finder ham istand dertil, af det Sogn, hvor
han erkjendes forsørgelsesberettiget, og udleveres denne Understøttelse
bestaaende af 2 Skp Rug og 2 Skp Byg ham af Anders Knudsen i Hørbye. –
Samtlige Regnskaber for 1846 bleve – efterat være reviderede af
Lieutenant Lassen og have været henlagte til lovbefalet Eftersyn for
Beboerne – i Dag fremlagte og forsynede med Sogneforstanderskabets
Paategning, for derefter at indsendes til Amtsraadet. –
Med Hensyn til Skolevæsenet bemærkedes, at en Mulct af 33 sk tilkjendt
Huusmand Lars Christensen i Nyeholmhuushuus for Forsømmelser begangne af
hans Datter Anne Marie i Julii Maaned 1846, og som vare approberede til Udpantning af Amtet, saae man sig nødsaget til – efter nærmere oplyste Omstændigheder – at eftergive ham. – Angaaende de ved Mødet den 19de Februar
d.A. tilkjendte Mulcter forbeholdt vedkommende Skoleforstander sig at
afgive nærmere Forklaring ved næste Møde. Senere vare ingen Skoleforsømmelser, qvalificerede til Mulcter, anmeldte af Skolelærerne. –
Slutteligen blev i Dag fremlagt en Skrivelse af 12te dennes fra Amtet,
hvori den i sin Tid ansøgte Adsdkillelse af Wolstrup og Hørbye Sogne i
communale Anliggender berettes at være approberet af Cancelliet, hvad
Fattigvæsenet angaar, og ligeledes fremlagdes Skrivelse fra Skoledirectionen af – – – – , hvori forlanges Oplysninig om Grunden, som tale for
samme Adskillelse i Henseende til Skolevæsenet. – Men da der i
Amtets Skrivelse, hvori erklæres at ethvert Sogn for Fremtiden ifølge
Anordningen af 13de August 1841 skal have sit særskilte Sogneforstanderskab,
forlanges Betænkning over af hvormange valgte Medlemmer ethvert af de
nye Forstanderskaber formenes passende at burde bestaae, overdroges det
Formanden at meddele Amtet den Formening, at de valgte Medlemmer, som
hidtil have deltaget i Forhandlingerne, var tilstrækkelige for hvert
enkelt Sogns Vedkommende, ligesom det og overdroges Formanden, at meddele
Skoledirectionen en Afskrift af det Andragende, som under sidstafvigte 19de Februar
d.A. blev indgivet til Cancelliet om Adskillelsen, da sammedette formenes at indeholde de Grunde, som tale for samme. –
J Overgaard Theilmann Lassen N A v. Undall Christen Bæch
Morten Pedersen Mads Thomsen
Lars Mortensen A Knudsen Jørgen Pedersen Lars Christensen
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