
Aar 1859 den 24. marts gav Dronninglund Sogneforstanderskab møde i Geraa 

skole ifølge indvarsling af formanden. Mødt var ogsaa Hr. Pastor Vissing. 

Og blev følgende genstande da forhandlet skolevæsenet angaaende: 

Sognepræsten udbad sig beretning om forsømmelser af skolegangen og om de 

forsømmelige vare at mulkte. Sogneforstanderskabets formanede, at der skulle 

betragtes, at skolen for en del har været lukket ifølge bestemmelse af 

vedkommende sundhedsraad. 

Sogneforstanderskabets stemte for i henhold til modtaget brev, at de yngste, som 

skolelærerne skulle kalde til skole skulle være 6 aar. 

Som revisor af sognets fattigregnskab for 1858 valgtes Otto Larsen Holt og Jacob 

Jensen Dahl af Try, naar dette regnskab engang bliver fremlagt. 

Ole Smed i Ørsø androg paa at blive fritaget for at betale skolepenge for sine 

børns skolegang i 1858. da andrageren ikke har udmeldt sine børn af skolen før 1. 

januar 1858 var Sogneforstanderskabet af den formening, at han bør betale 

bidraget herfor, hvilket der er sket ved udpantning. 

Der fremlagdes skoleregnskab for 1854 og 1855 forsynet med amtsraadets 

bemærkning, at det er vist i de af revisionen gjorte udtalelser. Det overdrages 

formanden at foranstalte at revisionsbemærkningerne opfyldes, idet at de beløb,  

som ikke skønnedes regnskabsført skolekassen, maa blive at indbetales til denne. 

Formanden fremlagde skrivelse af 24. d.m. fra skolelærer Jensen i Hjallerup om at 

erholde de ifølge lov af 8. marts 1856 §2 befalede latriner. Opført ved skolen. Det 

overdrages skolepatron for bemelte skoledistrikt Christen Rasmussen at besørge et 

saadant opført og som hidtil sket paa distriktets regning. 

Verdslige sager: 

Det vedtages i forbindelse med det bestemte vejarbejde at paalægge beboerne der 

har vejskifter paa vejen fra Søraa til Snørholt at paakøre samme i indeværende aar 

fra ½ til 1 læs ler fra … vejskifte ifølge vejens tilstand, og hvor ikke er at erholde i 

nogenlunde afstand, maa andet vejmateriale, som skønnes at være passende 

afbenyttes med undtagelse af tang. 

Niels Peter Sindalsen og Svendsen Larsen valgtes af Sogneforstanderskabet til at 

undersøge, hvor meget grus, der skal paa den nye vej til Ulsted, samt at undersøge 

om der skal sand paa samme. Jesper Pedersen og Otte Larsen valgtes til at sørge 

for at vejen ved Pedersgaard bliver paakørt sand og vejgrøfterne tilbørlig 

opgravede. 

Fremlagde et af Christen Jensen, Niels Chr. Pedersen og Achton udarbejdet 

overslag over vejarbejder med grus og sandkørsel, der bliver at foretage paa vejen 

fra Dronninglund Vestergaard til østen for Achton. Det vedtages, at grus-

gravningen liciteres bort ved offentlig auction, som formanden anmodes om at 

foranstalte, hvorimod sandkørslen accorderes bort af ommeldte mænd, og 



arbejdets hele forsvarlige udførelse saavel som grusets modtagelse og aflæsning 

paases af disse. 

Fremlagdes fra Ole Christian Jensen i Bolle en foretagen aastedsforretning over 

nogle nye bygninger i Salholt. 

Fremlagde skrivelse fra Hjørring amt af 10. marts d.a. hvor Sogneforstanderskabet 

anmodes om til amtet at indbetale herredskassepenge 20 rdl 3 sk for Dronninglund 

sogn. Formanden anmodedes om at udbetale bemelte beløb. 

Brev fra branddirektør Laad af 14. d.m. fremlagdes, hvor siges, at gaardmand 

Niels Christian Madsen af Hjallerup er beskikket til brandfoged for Hjallerup 

vestre distrikt, og gaardmand Peder Christian Thomsen af Stagsted til brandfoged 

for samme fjerdings østre distrikt. 

Brev fra branddirektør Laad af 14. d.m. fremlagdes brev om at finde en mand, der 

er skikket til at være brandfoged i stedet for Jens Larsen i Bolle, der har begæret 

sig fritaget. Sogneforstanderskabet foreslog til denne bestilling gaardmand Peter 

Martinus Christensen i Bolle. 

Fremlagde amtets skrivelse af 10 d.m. angaaende at et af Sogneforstanderskabet 

medlemmer bliver at udnævnes til at give møde paa Hjørring Raadstue den 28. 

april d.a. formiddag kl. 11 for at deltage i amtsraadsvalg. Sogneforstanderskabet 

udvalgte hertil sogneforstander Jesper Pedersen Kiær og valgbrevet udstedtes 

samtidig hermed og overleveredes ham. 

Fremlagde skrivelse af 8 d.m. fra Aalborg Stiftamt, om at Sogneforstanderskabet 

har at indsende liste over de valgbare til landstinget i Dronninglund sogn med 

omgaaende post. Formanden erklærede, at han forinden bemelte vedtagelse, havde 

indsendt til Stiftamtet den nævnte liste. 

Fremlagde amtsskrivelse af 24 f.m. angaaende at jordemoderen for Dronninglund 

sogns nordre distrikt udbetales en aarlig godtgørelse for manglende fourage af 5 

rdl at være fra begyndelsen af indeværende aar og hvilken godtgørelse kommunen 

havde indrømmet hende. 

Fremlagde ansøgning fra den 20 aar gamle Niels Christian Andersen af Hjallerup 

om at maatte erholde bevilling til at udøve skrædderhaandværket og tvende 

drenge til oplæring i sin proffesion, og over hvilken Sogneforstanderskabet 

erklæring forlangtes. – Sogneforstanderskabet vedtog paa grund af ansøgerens 

unge alder ikke at anbefale det søgte. 

Mødet hævet. 
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