
4. marts 1859. 

Møde i Ørsø skole. Sognepræsten er, uagtet at han er underrettet, ikke mødt. 

Verdslige sager: 

Formanden fremlagde en skrivelse fra amtet angaaende at dette ikke formener paa 

grund af at Højesteret har forefunden Christen Jensen Trye for hans mentale 

tilstand, og i hvilken han udøver forbrydelser, at der ikke er andet at foretage, end 

at benytte de midler, der staar til raadighed, nemlig at føre et strengt tilsyn med 

ham. 

Formanden fremlagde skrivelse fra Indenrigsministeriet af 27. jan. d.a., hvori 

landmændene opfordres til at foretage sig nytteige skridt med hensyn til 

oldenborren og dens larvers ødelæggelse. 

Der fremlagdes udflytningsforretning fra Kammerjunker Arendorff over gaarden 

Matr 7a, 7b, 7c, 7e og 7bb af Søraa Bys Strandfjerdingers nordlige del i 8 

parceller og med ansøgt tilladelse til at nedlægge gaarden. Sogneforstanderskabet 

vedtog at anbefale den ønskede udflytning med den bemærkning, at ingen af 

parcellerne maatte henlægges til forening med jorder, der ligger indenfor sognet. 

Formanden fremlagde skrivelse fra Aalborg Statsamt, hvori Sogneforstander-

skabet anmodes om at indsamle fortegnelse over valgbare til landstingsvalget for 

Dronninglund sogns vedkommende. Formanden anmodes om at foranstalte det 

fornødne. 

Formanden fremlagde skrivelse af 3. febr. d. a. fra amtet om andragende fra 

høkerne Mads Christian Larsen, Jacob Larsen og Bartoline Mørch om at blive 

fritaget for at svare bygningsafgift af deres ejendomme fra den tid af, at de til 

politimesteren har anmeldt at have opført deres høkerhandel. Sogneforstander-

skabet er i bemelte skrivelse opfordret til at opgive, hvem der bebor de 

paagældende huse, og om der er flere beboere end ansøgerne. Sogneforstander-

skabet erklærer, at bemelte andragere ernærer sig af jordbrug, og at der ikke bor 

flere familier paa ejendommene end dem. 

Der fremlagdes skrivelse fra Indenrigsministeriet af 29. jan. hvori udstykningen af 

C. Jørgensens gaard i Over Dorf er [delt] i 3 parceller. 

Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 29. jan. hvor udstykningen af Christen 

Christensens gaards jorder i Melholt ejerlavs strandfjerdings sydlige del er [delt] i 

2 parceller. 

Sogneforstanderskabet er tilstillet indbydelse, hvori der opfordres til at deltage i 

bekostningen af et mindesmærkes opførelse paa Flensborgs kirkegaard for de 

faldne i afvigte krig. Sogneforstanderskabet vedtog, at et medlem i hver fjerding 

opfordrer til at give gaver hertil. 



Ansøgning fra høker Jørgen Christensen i Ørsø fjerding om tilladelse til at holde 

udsalg af brændevin, dog uden derved at have udskænkning. Ved stemmeflertal 

vedtog Sogneforstanderskabet ikke at ville anbefale dette. 

Paa opfordring af gaardejer Peder Christen Sørensen Ulvgrav vedtog Sogne-

forstandeskabet at indgive andragende til amtet om at erholde Christen Nielsen, 

der er født i Ulvgraven gjort umyndig og ham beskikket en værge pga., at han er 

af en sindstilstand, der kræver tvang. Han er i besiddelse af en kapital og effekter 

til en værdi af ca 300 kr, som han altsaa ikke kunne faa anledning til at ødelægge. 

Som værge foreslaas Peder Christen Sørensen Ulvgrav. Sluttelig vedtaget, at stille 

sagen midlertid i bero, da det oplystes at nævnte havde fattiggaardsstøtte. 

Sogneforstanderskabet aftalte med husmand Just Henriksen om for aaret 1859 at 

holde vejen fra Dronninglund vestre Ende til ud for Kyllingborg vedlige med 

grus, som dels er eller maatte blive paakørt mod at han erholder en betaling paa 20 

rdl, som betales af kommunens kasse. 

Sogneforstanderskabet vedtog at overdrage til Ascher Jensen og Niels Larsen om 

paa sognets vegne at sørge for at holde vejen fra Søren Thomsens hus til 

Rasmussens gaard i Asaa og den sat i tilbørlig stand, dels ved grøftens opkastning, 

hvor disse med fordel kan være, og dels ved paakørsel af grus og sand, hvor dette 

trænges til, hvilket arbejde der laves saa billig som disse kan. 

Sogneforstanderskabet udvalgte af dets midte Niels Pedersen af Rævdal, Anton af 

Kistrupholt og Christen Jensen til ved næste møde at fremkomme med forslag til 

hvilke steder, der paa vejen fra Asaa til Kirken trænger mest til at grundforbedres, 

størrelsen af disse, samt hvor meget grus der behøves dertil, saavel som hvor 

meget grus, der bliver at paaføre paa den øvrige allerede grundforbedrede vej. 

Da brandfogeden for den sydlige Ørsø fjerding Niels Pedersen af Rævdal ønsker 

sig fri fra denne bestilling fra april maaned til hvilken tid han har været i denne 

stilling i 3 aar, saa foreslog Sogneforstanderskabet hertil gaardejer Simon Larsen. 

Der fremlagdes skrivelse fra skolelærer Høier i Thorup om at et skillerum i hans 

sovekammer bliver fjernet, saaledes at dette bliver udvidet med spisekammeret. 

Endvidere ønsker han indrettet et kammer paa loftet til pigekammer. Sognefor-

standerskabet vedtog at indgaa paa andragenet og overdrog udførelsen til 

skolepatronen Just Nielsen. 

Forhenværende sogneforstander Søren Jensen fremlagde jordemoderregnskabet 

for aaret 1858 med hoslagt beholdning af 4 rdl 5mk. 

Paa forslag af formanden vedtog Sogneforstanderskabet enstemmig at der indgaar 

til Indenrigsministeriet et andragende om at formanden af kommunens kasse 

maatte udbetales 100 rdl aarlig til en lønnet sekretær. Paa grund af de vidtløftige 

forretninger som denne bestilling medfører. 

Det overdrages Christen Jensen at foranstalte møddingen, der tilhører fattighuset, 

bliver bortsolgt for højeste pris. 



Da Christen Jensen androg paa at restancer for skolekassepenge for 1857 og 

restancer for skolemulkter for 1856 for Ørsø fjerding beror hos herredsfogeden til 

hvilken disse var sendt ved udpantningsforretninger, uden at disse endnu er 

[leverede], saa vedtages det, at formanden maatte i skrivelse erindre derom. 

Da stormen har gjort nogen skade paa taget af skolebygningerne, saa vedtages det, 

at det tag, som behøvedes til istandsættelsen af skolebygningerne, lader og 

tørvehuse indkøbes, dog saaledes at udgifterne hertil førstnævnte bygninger bliver 

at reparere af sognet. 

Mødet hævet. 

Mørch     Christen Jensen    C. Rasmussen    Hans Svendsen Lose    Jens Nielsen   

Simon Holdensen   G. Acthon   Jacob Jensen   P. Sindalsen   Lars Christensen   

Søren C. Jensen   Otto Larsen   Niels Chr. Pedersen   Adsker Jensen   Niels Larsen 

 


