Protokol
For
Strandby – Farsø Sogneforstanderskab
23. oktober 1850 – 24. februar 1863
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23. octb.
Afholdt extraordinært forstanderskabsmøde efter forudsket betimelig varsel, hvor
forhandledes
1:/ Der blev ved sidste møde besluttet, at formanden skulle andrage for hr. Kjeldsen,
til Lerchenfeldt, som ejer af Farsø kirke. At den mod vendende kirkestænte ved
bemeldte kirke er brøstfældig og er hårdt trængende til reparation eller vel rettere til
fornyelse , men tillige på beboernes vegne at erklære, at man var forvisset om, at
kirkegængerne intet havde imod at denne lidet hensigtsmæssige stænte blev aflagt,
når hr. kirkeejeren i stedet ville opføre en stænte mod østen ud til landevejen, hvor før
har været en sådan. Tillige måtte hr. kirkeejeren gøres opmærksom på, at der ofte
findes får, ja endog kreaturer på kirkegården og henstille om han ikke kunne foretage
noget til forebyggelse heraf.
Da denne beslutning og erklæring forrige gang ikke blev indført i protokollen, måtte
samme nu indføres til underskrift.
2:/ Der var af holme bys beboere klaget 1/ over at et stykke af deres sogne- og
købstadsvej for tiden var ufremkommelig, nemlig ved overkørslen til den vej, vest for
Mølgaard, tæt ved den store bro og 2/ over at Holme skolesti var u passabel over
Vannerup kær. Derfor blev disse to vejstykker eftersete af formanden i forening med
sogneforstanderne Hr. Hansen, Jens Årup og Peder Nielsen. Det blev derefter med
hensyn til no. 1 befundet fornødent, at der vesten for det vejstykke, der løber vesten
for Mølgaard fra syd til nord, nemlig fra steenkisten til den fra vesten kommende
Mølgaards vej bliver kastet en 2 alen grøft med omtr. 1½ alen dybde i gennemsnit,
som kan tage vandet fra gmd. Niels Christensen, vest for vejen liggende mose, efter
at først vejen har fået en cirka bredde af 8 alen, hullet i hjørnet er blevet opfyldt og
overkørslen til Mølgaards vejen har fået tilbørlig vidde.Dette arbejde bliver at besørge af sognefogden Peder Nielsen således, at han ved
sogneboerne lader det ommeldte hul opfylde, over kørslen forbedre og vejstykket
planere, men om selve grøftens gravning træffer han accord med en grøfkaster.Med hensyn til no.2 blev det fundet nyttigt, at selve skolestien ved kæret blev belagt
med hedetørv, og da midtgrøften ikke er oprenset, formente man heller ikke, at
derved for øjeblikket var andet at foretage, end at opdæmme på begge sider med en
smal rende, at børnene kunne springe over den. Skolepatronen vil foranstalte dette
arbejde som snarest udført ved sognebeboerne.
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Forstanderskabet approberede denne foreløbige foranstaltning af de på sammes vegne
mødte medlemmer, dog med den forandring at også grøften ved Holme- Mølgaard
vejen bliver at kaste af sognebeboerne, da der ikke kunne træffes nogen billig accord
med nogen grøftekaster.3:/Blev oplæst herredsfogdens skr. af 12 f.m. fra Viborg stiftsamthus angående fiskeri
i Limfjorden .De deri opkastede spørgsmål blev således at besvare
1)I Limfjorden mod Strandby sogn var fiskeri forhan betydelig, men efter
Aggerkanalens gennembrud er det næsten ophørt, dog har ved Riisgaard igen i det
sidste år været drevet ålefiskeri med pulsvåd, som har været brugt af fiskerne med
nogenlunde held.
2)Foruden ovennævnte pulsvåd, har jævnlig været benyttet flyndergarn dog uden
betydeligt flynderfiskeri – også har af og til været stanget ål i fjorden, dog er der i
Strandby kun et par mænd. Som formentlig har beskæftiget sig med fiskeri, uden at
det dog kan siges at de haver deres hovednæring fra søen.3) Ålefiskeriet har i mange år været så ubetydeligt, at den for resten ikke betydelige
betaling herlighedsejerne har betinget sig som strøtold formentlig i flere år her
afholdt Harboørenes pulsvåd fra at gøre forsøg ved Riisgårdstrand.(?).-Stridigheder
og misligheder kendes i øvrigt ikke som hindring for fiskeriet ved strandby sogn
4) fiskeriet kan siden canalens gennembrud og ødelæggelse af fiskeriet,på denne
strand, hverken siges at være aftaget eller tiltaget, da det stedse har været
ubetydelig.5)Man ved intet at foreslå til fjordfiskeriets forbedring, forandring og opkomst.

4:/ Justitsministeriets circul. Af 26 aug. d.a. blev oplæst og anvisningen til
behandlingen af den indiske colera blev omhandlet.- Det formentes imidlertid, at
colera for øjeblikket er så langt borte, at nærmere omstændigheder bekostelige
foranstaltninger med hensyn til sygdommens behandling for tiden vil kunne stilles i
bero, men sogneforstanderskabet vil have sin opmærksomhed henvendt på, om den,
som gud forbyde, skulle nærme sig vore grænser, for da strax at påbegynde de
nødvendige foranstaltninger.5:/ Det blev indrømmet af forstanderskabet og fattigkassen at bidrage 3 Rbd til det
antagne postbud i stedet for særskildt at leje bud eller benytte sognebud til
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sogneforstanderskabet og fattigvæsnets korrespondence, samt de embedsbreve hvortil
præsten er berettiget til at benytte sognebud.6:/ Lov af 4 juli d.a. angående gangstier i offentlig øjemed blev oplæst og et
regulativ, som bliver gældende for 3 blev affattet over de offentlige gangstier i
pastoratet, i consept, som senere bliver indført her i protokollen.Det forhandlede angående skolevæsnet blev strax indført i skoleprotokollen. Alle
forstandere var i dag mødte
Randrup, C B F Fischer, P Hansen, Peder Nielsen, Søren Ploug, Jens Jensen, Chr.
Hansen, M. Pedersen, Jens Årup
Oct 23.
Forevist herredskontorets tilladelse af 16 d.m. for gmd. Christen Jensen i Strandby til
at holde legestue fra 6 aften til 5 morgen d. 27 s.m..Forevist do tilladelse af 14 s.m. til at holde legestue søndag den 27 oct. Fra 6 aften til
4 morgen for Christen Vestergård i Gjøttrup
Oct 26
Tilsendt herredsfogden foranførte oplysninger om fjordfiskeriet ved Strandby sogn.Tilskrevet hr. Kjeldsen til Lerchenfeldt foranstående ( fol 1 23/10 no 1) andragende
om ny kirkestente og kirkegårdsfred.Nov. 4
Indsendt til amtet:
1)En indberetning over de næringsdrivende i strandby – Farsø
sogneforstanderskabsdistrikt til krigsskatteberegning.2) en indberetning om pastoratets tiende, som er bestemt til faste årlige vederlag ved
kendelse eller kgl.confirmerede foreninger.A)Strandby S. konge- og præste – korntiende er således bestemt undtagen 11 td 1
skp 2 fkr 1½ alb hartkorn som har temporær accord
B) Farsø sogns konge- kirke og præste-korntiende er ligeledes bestemt undt. 22 td 1
skp 2 fkr 1 alb hartkorn som har temporære accorder.
12 nov
4

Fra stiftamtet af 9 d.m. om udfyldning af et tilsendt schema for krigsskat af næring
16. nov
Afholdt extraordinært forstanderskabsmøde i Fredberg. her forhandledes
1:/ Ifølge amtets skr. af 8 d.m. blev foretaget ligning over de næringsdrivendes
krigsskat heraf pastoratet.Den sum der af forstanderskabet skulle lignes var ifølge
amtsrådets beslutning 6 rbd. Ligningen bliver fra i morgen til onsdag aften fremlagt i
Strandby skole til vedkommendes eftersyn og det fornødne derom i morgen
bekendtgøres ved kirkestævne.2:/ Tilladelse til at leje jordtillæg til Gjøttrup skole blev oplæst. Skolepatronen og
præsten ville besørge lejekontrakten affattet.3:/ Det blev besluttet, da fattigkassen allerede er udtømt, at foretage en extraligning
over det beløb Ana Kathrine Jacobsdatters hus i sommer har kostet, nemlig 55 rbd og
blev bestemt at foretage denne extraligning ene efter hartkorn med 4 mk pr td
hartkorn over hele pastoratet med et par noterede undtagelser formedelst fattigdom og
andre omstændigheder. Ligningen bliver dog ikke at foretage for hvad der er mindre
end 1 hel skp hartkorn. Beløbet blev 63 rbd 4 mk 4 sk.4:/ Ifølge amtets skr. og hr. justitsråd Juul, formand for gårdmandshoveriets
afløsning, hans begæring, blev foretaget valg på voldgiftsmand heraf pastoratet til
bemeldte hoveriets afløsning. Valget faldt på gmr. Christen Christensen kornum i
Fredberg.5:/ Min antagelse af den af Julius Vilander sendt selvskyldnercaution blev approberet
af forstanderskabet.6:/ 2. amtsrådsforh. No 3 og regnskaber for amtsfattigkassen og amtsrepartionsfonden
bleve satte i cirkulation.Alle medlemmer havde givet møde, undtagen hr. proprietær Weinschenck, som i
disse dage ikke er hjemme.Randrup, P .Hansen, Jens Aarup, P. Nielsen, S. Ploug, Jens Jensen, Chr. Hansen, M.
Nielsen
Nov. 17
Tilmeldt justitsråd Juel valget på en voldgiftsmand til gårdmandshoveriets afløsning
vide foran 6 no. 4
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Nov 21
Indsendt ligning over de næringsdrivende til krigsskat her i pastoratet, efter at den i
strandby skole havde hanligget til vedkommends eftersyn i 4 dage, efter
bekendtgørelse ved kirkestævne sidste søndag.- ( ifr. 6 6/11 no. 1)
Ligningen var således affattet
Gunderupgård. Hr. Weinschenck , teglværk

3 post 3 rbd

Tandrup Christen Jensen

smed

½ do 3 mk

Risgård. Jens Jensen

smed

1/3 do 2 mk

Grønnerup Mathias Thomsen, smed

1/3 do 2 mk

Farsø Jens Christensen smed

1/3 do 2 mk

do Poul sørensen snedker

1/3 do 2 mk

do Andreas Holst, snedker

1/3 do 2 mk

( og A. holsts hustru A. M. Pedersdatt jordem.)
do Niels Jensen skomager

1/3 do 2 mk

Gjøttrup, Poul H Beck tømmermd

½

do 3 mk

I alt 6 portioner eller 6 rbd
Desuden tilføjedes følgende næringsbrugere som formentligen formedels næringens
ubetydelighed eller fattige omstændigheder kunne lignes til deltagelse i de forlangte 6
rbd, nemlig
Strandby Poul Christensen

snedker

Sjørup

Niels Mikkelsen

skrædder

Farsø

Niels Andersen

murer

Gjøttrup Jens Andersen

Tømmermand

Det bemærkes at Poul Beck havde klaget over sin ansættelse
Nov 21
Skr. fra amtet af 15 d.m. om anskaffelse af uldne skjorter til soldaterne.
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Nov 22
Forevist herredsf. Tilladelse af 7 d.m. for Jacob nielsen i ertebølle til at afholde
legestue den 24 s.m.
Ved deling af fælleds hartkorn i Strandby fås

1/ Christen Jensen matr no 3 b fra 1. juli 1850 1 skp 3 fdk 1 alb
2/ Jens Jensen fra s. dag til matr 3q 1 skp 2 fdk 1 alb
3/ Poul Christensen matr no 3 n fra s.d. 1 skp 2 fdk 2 ¾ alb
Nov 25
Forstanderskabsmøde (extraord.) efter forudsket bekendtgørelse i Fredberg.Alle
forstandere vare mødte undtagen Jens Jensen i risgårde, som havde forfald.- der
forhandledes:
1/ Det blev af hr. Weinschenck bemærket, at der ved Løgstør landevej var et par
brønde uden rækværk som vare farlige for forbifarende. Den ene er den forladte
skolebrønd ved Strandby. Det blev besluttet at træffe accord med en eller anden om at
optage sten og spil af nævnte forladte brønd i Strandby og derpå efterfylde hullet.Den anden brønd tilhører gmd Christen Christensen i Myrhøj. Det blev besluttet at
der fra forstanderskabet skulle gives ham tilhold om at sætte rækværk om denne
brønd.2/ Stiftamtets skr. af 15 d.m. angående indsamling hos beboerne til uldne skjorter for
armeen. Sagen selv mødte al ønskelig deltagelse i forstanderskabet. Men ved sagens
omhyggelige overvejelse blev det befundet rigtigt at stille en opfordring til beboerne
om en indsamling til uldne skjorter for de herfra pastoratet udkommanderede og her
hjemmehørende soldater, som for tiden ligger ved armeen i Slesvig og sende
skjorterne direkte til disse.- det blev derefter bestemt at sammenkalde alle
sognebeboere førstkommende torsdag. Enhver i deres respektive skoler. I Farsø skole
og Strandby do. Torsdag kl 8 á 9 og i Gøttrup samme dags eftermiddag kl 2. ved
disse møder vil vi stræbes indvirket på beboerne til at tegne bidrag og ved samme
lejlighed vil skaffe nøje underretning om soldaterne og deres adresse.- Dernæst bliver
tøjet ( tosæt) forsøgt indkøbt og forstanderskabet vil dernæst ansøge hos
postdirektøren om fri postforsendelse for ommeldte uldne skjorter.-
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3/ Et andragende fra skolelærer Korsholm om at få en kakkelovn i sin dagligstueforstanderskabet besluttede herpå at svare. At der ikke ifl. Den bestående lovgivning
anser sig berettiget til at bevilge det forlangte.4/ Ligningsmødet berammet til 6. decbr.
5/ Det blev bestemt at ansøge amtet om at Mark Niels tilholdes at erlægge halvparten
af den for hans søns ophold bestemte betaling 12 rbd, 2 td rug, 1 td byg.Hermed sluttedes mødet
Randrup ,F.W.Weinschenck, P. Hansen, P. Nielsen, Jens Aarup, Chr. Jensen, S.
Ploug
I foranstående møde blev tillige foretaget undersøgels om hvilke hartkornsbrugere
her i pastoratet var ejere af, fæster og lejere, samt deres respektive hartkorn.Nov. 26
Til skrevet Christen Christensen i Myrhøj overensstemmende med fol. 5 25/11 no. 1.Dec. 3
Ankom Strandby – Farsø communeregnskab fra stiftet med amtsrådets
revisionsbemærkninger dat. 25 novb. D.a med den bemærkning at amtsrådets
revisionsbemærkning fra forrige år burde være medfulgt som bilag.-

Nov. 30
Tilskrevet generalpostdirektøren om fri postforsendelse for pakker med uldne
skjorter, som i en nærmere bestemmende kort tid afsendes fra Strandby- Farsø
sogneforstanderskab til soldater ved forskellige hærafdelinger.Decb. 6
Afholdtes 6. ordinære forstanderskabsmøde efter aftale, hvor forhandledes
1/ Den af Christen Vestergaard udstedte lejekontrakt til kommunen på nogen Gøttrup
skole tillagt jord blev underskrevet af forstanderskabet og overleveret skolepatronen
for at besørges tinglæst.-
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2/ af det indkøbte tøj skal der syes 12 uldskjorter til de fra Farsø sogn indkaldte
soldater, hvad der måtte blive tilovers fra udgifterne ved samme istandbringelse,
embalage og forsendelse, blev besluttet anvendt til strømper til samme soldater.- Der
var indkommet 22 rbd 5 mk ved frivillig sammenskud.3/ den foretagen skatteligning blev indført i fattigprotokollen.4/ Blev besluttet at foretage valghandling på 4 nye forstandere den 18. d.m. kl. 9 i
Fredberg.Randrup C B F Fischer, P. Hansen, M. Pedersen, Peder Nielsen, Jens Aarup, Jens
Jensen, Chr. Jensen
Nov. 24
Blev forevist en tilladelse til afholdelse af legestue hos gmd Knud Aarup i holme s.d.
Decb. 10
Skr. af 6 decb fra amtet angående udførelse af lov 20. juni d. a. pg 14 og fl. angående
udjævning af priv. Og upriv. Hartkorn
Decb. 15
Ankom fra generalpostdirektøren skr. af 7 f.m. som meddeler ifølge forstanderskabets
skr. af 30 f.m. at forsendelser til soldaterne fra forstanderskabet ikke, iflg lov med
finants- og krigsministeriets i sin tid afgjorte, sendes frit med posten.Ankom fra fra branddirektøren skr. af 16 novb. Om brandtaxationer i juli qv. D.a.- et
hus på hvanstrup mf (snedkerhuset) til 240 rbd.Skr. af 10 decb. Fra amtet om stadfæstelse af taxationsmænd til jordbonitering og
valget af hr. weinschenck til formand for samme i Gislum herred.Forevist tilladelse af 19(?) decb 1850 til afholdelse af legestue hos morten Pedersen i
Fandrup d. 27 d.m.
DEcb. 18
Afholdt forstanderskabsvalg efter forud sket bekendtgørelse for at foretage valg på 4
nye forstandere til at tiltræde nytår 1851. De valgte vare
1. Søren Christian Christensen i Farsø med 30 stemmer
2. Mads Nielsen Myrhøj
29 -
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3. Niels Jespersen, Ebdrup
4. Søren Christian Hansen , Strandby

19 stemmer
17 -

Det nærmere udviser valgprotokollen
Randrup, Fischer, P. Hansen, M. Pedersen, P. Nielsen, Jens Jensen, Chr. Jensen, Jens
Aarup, Søren Ploug
Decbr.21
Afholdtes forstanderskabsmøde efter forud sket bekendtgørelse i præstegården. Alle
var mødt undtagen hr proprietær Weinschenck som havde meldt forfald. Der
forhandledes
1/ affattedes kørselsliste iflg. Amtets skr. af 6 dec. 1850 efter lov af 20 juni d.a..
hvilken blev underskrevet for derefter at indsendes til amtet.2/ affattedes fattigligningen for sognets beboere som ikke er hartkornsbrugere. –
Indført tilligemed hvad der ellers forhandledes om fattigvæsnet i fattigprotokollen.3/ Det har i mange år her i pastoratet med ligsynet fået over fra de afgående
skolelærere og sognefogder til deres eftermænd,uden særlig udnævnelse. Man har
imidlertid anset dette uoverensstemmende med forordningen besluttet at indstille til
at udnævne til fremtidig ligskue:
1a skolelærer Holm og gmd Poul Christensen snedker for byerne Strandby,
Kjærsgaard, Sjørrup, Grynnerup, Riisgårde, Lille Mølle og Vestergaard
1b skolelærer Holm og Jacob Nielsen, gmd i Myrhøj for den øvrige del af Strandby
sogn
2. skolelærer Korsholm i Gøttrup og gmd. Niels Krog i Støttrup beskikkedes til
ligsynet i Gøttrup skoledistrikt
3. skolelærer Agerschou og sognefoged Peder Nielsen som haver beskikkelse
vedbliver i Farsø skoledistrikt.
Dog således at i den enes forfald da to andre synsmænd besørger ligsynet i Strandby
sogn og ligeledes de 4 i Farsø sogn ligeledes assisterer i hverandres forfald
4/ Der blev derefter stemt på en formand for næste år.Præsten blev enstemmigt
genvalgt.-
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Randrup, P. Hansen, P. Nielsen, Jens Aarup, Søren Ploug, M. Pedersen, Jens Jensen,
Chr. Jensen
Decb. 22
Afsendt kørselslisten til amtsrådet vide 21/12 no 1
Decb. 28
Afsendt til amtsrådet den af pastoratet indkomne næringskrigsskat med 5 rbd 3 mk
Afs. til stiftamtet atter den specielle ligning efter opkrævning, med underretning om
skatten indsendelse, hvori Poul Becks bidrag resterede.Decb. 29
Ankom fra justitsråd Juul liste over voldgiftsmændene ved gårdmandshoveriets
afløsning.-

1851
Jan. 5
Ankom fra amtet autorisation til på lovlig måde at inddrive den resterende
næringskrigsskat med 3 rbd hos Poul Beck i Gøttrup
Jan 18
Herredsfogdend skr. af 17 januar om at en ansøgning vil indgives til
justitsministeriet, dersom Farsø sogn ønsker at møde til session i Løgstør
Jan. 23
Afholdtes forstanderskabsmøde i Fredbjerg efter forud sket bekendtgørelse, hvor
forhandledes
1/ Hidtil er husmændenes arbejde til kommunen her i pastoratet benyttet efter gl.
skik, derfor blev husmandsloven af 27 maj 1848, tget under forhandling og det blev
derefter besluttet for et tidsrum af 5 år, at benytte de 3 dage husmændene er pligtige
at gøre til kommunen ikke udelukkende til snekastning, men til det dem efter den
gældende lovgivning pålignede pligtarbejdes udførelse.-dog blev det vedtaget, at
husmændene for det første ikke benyttes til brevbæring og for så vidt man tillige kan
benytte de i forordn. Pg 1 omhandlede 3 dage til snekastning, dog i denne vinter kun
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at benytte husmændene dertil i tilfælde af meget betydeligt snelag, og da alligevel
hver husmand kun i 1 dag til snekastning.2/ Lov om udjævning af priv. Og upriv. Hartkorn af 20 juni 1850 blev dernæst taget
under forhandling.a) Det blev besluttet, for det første ikke at anlægge flere sogneveje end de
allerede i regulativet tidligere opførte og med hensyn til disse vejes
istandsættelse blev bestemt: at tage et stykke for ad gangen og da dele dette
efter loven imellem det priviligerede og upriviligerede hartkorn.
b) Med hensyn til andre landeveje og amtskørsel er den nye tour for Strandby
sogn, begyndt med Ertebølle, derfra går den over Trend, Gunderupgård,
Vadgård, Tandrup o s v og således, at Gunderupgård gør 2 toure i første
omgang, og alle andre kun 1 i første omgang.
I Farsø sogn begynder touren på Gøttrup, Hvanstrup .Støttrup osv og Torrup
kommer mellem Fragtrup og Fredberg og de 3 gårde som have over 3 kørsler i
omgangen får 2 toure i første omgang
c) Med hensyn til sognekørsel: en tour hjemme i pastoratet regnes som en enkelt
tour, eller en milstour, og to mil 2 toure osv, og en jordemodertour som dobbelt
tour, hvortil Altså 2 tilsiges, og jordemoderens hjemkørsel regnes som en
enkelttour, hvor til altså en tredje tilsiges.Sognekørslen står i Vestergårdog derfra til Myrhøj osv den sædvanlige
omgang, som er betegnet ved amtsreglerne.d) Til gangrejser(?) regnes 1 mil, såsom til Overlade eller Farsø og enhver tour i
pastoratet for 1 tour og derefter for hver mil en tour til, således tilsiges så
mange bud, som rejsen er mil lange.
3/ Fordeling af forretninger i forstanderskabet:
a) skolepatron for hvertsogn vide no 6
b) 3 skole- og fattigforstandere for hvert sogn
1.Farsø sogn
Morten Pedersen for Fandrupdistrikt, Holmegård Dammergård, Fandrup
Fragtrup
Søren Chr. Christensen for Farsø,Torrup, Fredberg
Niels Jespersen for Støttrup, Holme, Vannerup og Ebdrup, Gøttrup og
Hvanstrup
2. Strandby sogn
Søren Ploug for Torrup,Tandrup,Vadgård, gunderup og Trend
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Mads Nielsen for Ertebølle, Myrhøj, Vestergård og Lille Mølle
Søren Christian Hansen for Risgård, Grønnerup, Strandby og Kjersgård
4/ Der blev affattet og underskrevet en schematisk liste over de valgbare til amtsrådet
i Strandby- Farsø pastorat.5/ En ansøgning til justitsministeriet blev på Farsø sogns vegne underskrevet, om at
bemeldte sogn med hensyn til lægdsvæsnet henlægges under Løgstør og får møde
sted ved sessionen der.
6/ I Strandby vedbliver største lodsejer efter anordningen at være skolepatron
For Farsø sogns to skoler valgtes hr. P. Hansen enstemmigt til skolepatron der
7/ Det vedtoges for fremtiden at skolepatronen i hvert sit sogn besørger tilsigelser til
skolearbejde og skolekørsel.- skolekørsel står ved Niels Hansen Gangarbejde
begynder ved Ertebølle
I Farsø sogn står skolekørsel ved Mads Nielsen, Fredberg. Gangarbejde i Fredberg
I Fandrup står kørslen ved Niels Christian Andersens enke. Gangdagene står også i
Fandrup.
Randrup, F W Weinschenck, P. Hansen, Søren Ploug, Søren Christian Hansen, Jens
Jensen, M. Nielsen, Søren Christensen, M. Pedersen N. Jespersen
Jan 24
Tilsendt amtstuen de hos Poul Beck resterende 3 mk af næringskrigsskatten.Jan 28
Stiftamtets skr. af 24 januar, hvori begæres underretning om der i Strandby – Farsø
pastorat er følt trang til husly osv.
Stiftamtets skr. af f.m., hvori påskyndes inddrivelsen af de resterende 3 mk i
næringskrigsskat (nota bemeldte 3 mk er afsendt, se ovenfor med. 24/1)
Jan 31
Besvaret stiftamtets foranstående skr. derhen(af 24. d.m.): at her ingen trang har
været følt til husly. At ingen har i den henseende henvendt til forstanderskabet. At
ingen husmand vider her at have benyttet retten til huspligt afløst, at altså heller ingen
af den grund er opsagt.-
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At her på den anden side ikke vides ledige lejligheder til at modtage fremmede
husmænd.Febr 4
Afholdt 1. ordinære forstanderskabsmøde efter forud sket bekendtgørelse i Fredberg.
Alle medlemmer var mødte, undtagen Søren Ploug, som havde meldt forfald. Der
forhandledes:
1/ Fattigregnskabet og begge skoleregnskaber for året 1850 blev fremlagte, og
gennemgået af forstanderskabet, og fik alle påtegning om, at intet fandtes mod
samme at erindre. Ligeledes blev f.års kommune- og forstanderregnskab gennemgået
og qvitterede.2/ Listen over de valgberettigede til folketinget og valgbare til landstinget blev
berigtigede foreløbig og tillægslister optagne.3/major Kaalunds og Christen Bjerrums legater blev uddelta som legatsprotokollerne
udvise med renterne for decb. Termin 1850.4/ Et andragende fra Farsøe skolelærere om at erholde deres løn efter cap. Taxten om
foråret og kornet in natura som sædvanligt i october.- Før herom kunne tages
bestemmelse. Blev besluttet nøjere at eftersøge lovgivningsbestemmelserne
desangående.Randrup, Fischer, P. Hansen, M. Nielsen, Christian Hansen, M.Pedersen, Søren
Christensen, Niels Jespersen
Ved fornævnte møde desuden motaget af hr. forvalter Fischer på Gunderupgård en
sparekassebog, som indeholder til rest 17 rbd 9 sk og nu skal tilhøre fattigvæsnet, for
dette tilfælde blev besluttet at opsige disse penge, da fattigkassen i nærværende
trange år vil behøve dem, og desuden ikke ønskede at de skulle overgå under et andet
overformynderi.Febr. 7
Tilsendt stiftamtet liste over de udenfor sædegårdsejeres classe valgbare til amtsrådet
Ankom skr. fra branddirektøren om omtaxationerne for octbr.
Ov.f.a.indf. i assuranceprotokollen.Febr. 9
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Ankom stiftamtets skr. af 31 januar d. a. om en udførligere end den tidligere
indberetning om den d. 18. decbr. Indberetning f.a. foretagne valghandling på 4 nye
sogneforstandere.
Febr. 12
En sådan indberetning med hoslagte valglister blev indsendt til stiftamtet, der har
bragt i gunstig erindring min indstilling af 22 decbr. F.a. om udnævnelse af
ligsynsmænd for dette pastorat.Febr 14
Forevist tilladelse for Mads Sørensen til afholdelse af danseforsamling sønd. 2. marts
d.a.
Febr. 21
Legestueseddel for Niels Krog i Støttrup til 23. d.m. fra kl. 4 eftermid. Til nat kl.3
Febr. 27
Legestueseddel forevist for Poul Christensen, Fandrup til afholdelse d. 2. marts.Marts 1.
Indsendt til stiftamtet listen over de valgbare til Landstinget af strandby – Farsø
pastorat i år 1851.
Henlagt i Farsø kirkegård listerne over de valgberettigede til folketinget af Strandby –
Farsø sogne i året 1851 til 31 marts 1852 – til beboernes eftersyn.Marts 2
Tilsendt fra amtet krigsskatloven for 1851 af 27/1 . 51
Marts 9
Skr. af 7 f.m. fra stiftamtet med approbation af sogneforstanderskabsvalget den 18
decbr. F.a..- hvorfor
remitteres valglisten.Marts 17
Atter gjort indstilling til amtet om udnævnelse af ligsynsmænd for Strandby pastorat
vide fol 8d 31/12 no 3
15

April 1.
Afholdtes 2. ordinære forstanderskabsmøde på sædvanlig sted. Hr. Hansen havde
meldt forfald. De øvrige forstandere var mødte. Der forhandledes:
1/ Med hensyn til vejvæsnet blev besluttet at afholde et møde først i maj måned d.a..
Der vil da tages bestemmelse om hvilke veje i pastoratet der i årskulde forbedres.
Disse vil da for hvert sogn blive at inddele i stykker efter hartkorn til alle
arbejdspligtige, så at enhver efter nærmere plan vil have at renskære og rende grøfter
og planere sit stykke, hvorefter det vil undersøges, hvor der behøves at køre fyldning
på, hvilket vil ske efter rigtig omgang over hele sognet, eller også sådanne stykker
der skulle påfyldes, hvor det er muligt, kan deles efter hartkorn. På denne måde skal
fortføres indtil alle sognets veje således er istandsatte, som håbes at kunne ske i løbet
af 3 år, og derefter ville alle sognets veje blive omdelt stykvis efter den belejligste
beliggenhed til alle vejpligtige til fremtidig vedligeholdelse.2/Det blev besluttet at indgå til kultusministeriet med en forespørgsel om den rette
forståelse af §16. sidste punktum i loven om priv. og upriv hartkorn udjævn af 20 juni
1850.3/ Et andragende fra Farsø sogns skolelærere om at få deres pengeløn i maj i stedet
for octbr. Det blev af alle tilstedeværende forstandere erklæret, at dette var mod
beboernes ønske og forstanderskabet da ikke på egen hånd at kunne bevilge det imod
den tidligere bestemmelse og uden at have noget lovsted at forholde sig til for denne
forandring.
Hermed sluttedes mødet
Randrup, Fischer, søren Christian Hansen, S. Ploug, Søren Christensen, Mads
Nielsen, N. Jespersen
April 2
Modtaget fra kontrolcommiteen til Anders Kjærsgaard i Fandrup 44 rd. Til uddeling
for ham 4 rd. Måneligt, ligesom jeg d. 18 marts modtog fra s. sted til Niels Nielsen,
Grønnerup 36 rd til 12 måneder.Ankom fra amtet
1/ 3 exemplarer af fortegnelse over de valgbare til amtsrådet uden for
sædegårdsejerne
2/ somaf 16/3 51 om tillæg til anord. 29. juli 1846
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April 4
Indsendt gennem stiftamtet til vedkommende ministerium en begæring om en
autentisk fortolkning af § 16 i lov 20 juni 1850 angående skolebrændsel i vide fol 212.April 8
Var Strandby – Farsø sogneforstanderskab samlet i Gøttrup skole til et extraordinært
møde, hvor forhandledes:
1/Hesteudredningsloven af 16. marts d.a. blev oplæst og de af stiftamtet derom
fremsendte spørgsmål blev taget under overvejelse, og det blev besluttet at besvare
dem således:
Ad1 Det anses meget ønskeligt, at det hele udredningsdistrikt inddeles således i
lægder, efter hartkorn, så hvert lægd får en hest at stille og underholde, dog således,
at hvor to eller flere lægder, således som det ville kunne blive tilfældet ,kan komme
under et sogneforstanderdistrikt, der sammensmeltes disse lægder, så at udgifterne
ved holdelsen af sådanne to eller flere distriktsheste fordeles ligeligt på alle under et
sogneforstanderdistrikts henhørende hartkorn og det muligen under samme henlagte
hjælpehartkorn for at supplere et lægd. Dette ville formentligen lette
regnskabsførelsen for et sådant sogneforstanderskab med hensyn til
hesteudrensningen, og især ville dermed byrden med nye hestes anskaffelse føles
mindre ,når således samme hvergang fordeltes over en større mængde hartkorn.Ad 2 så ønskeligt det måtte anses at hesteudredningsbyrden fordeltes så ligeligt som
muligt, så haver dog, i forventning om at dette ville ske, og at det sjældent vil blive
forskel på lægdrnes hartkorn intet i mod nr. 2
Ad 3 no 3 tiltrædes, dog med den bemærkning at det kunne anses ønskeligt, om det
forstanderskab, hvorunder den mindre del af et lægds hartkorn sorterer kunne blive
tilpligtet for denne mindre del at opkræve bidraget og i en samlet sum sende dem til
det lægdsbestyrende sogneforstanderskab.
Ad 4 Dette no tiltrædes ganske.2/Foretoges valg på et medlem for at rejse til Aalborg for at deltage i amtsrådsvalget
den 28 d.m. formiddag kl 9.- hr. Hansen i Gøttrup blev valgt hertil og i tilfælde, at
han skulle få lovligt forfald valgtes sognepræsten til i hans sted at deltage i bemeldte
valg.-
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3/ Hvad der blev forhandlet med hensyn til skolevæsenet blev i9ndført i
skoleforhandlingsprotokollen.Randrup, P. Hansen, S. Ploug, M. Pedersen, S. Chr. Hansen
April 8
Indsendt foranstående betænkning vide 8/4 no 1
April 9
Ankom fra stiftamtet to trykte skr. af 4 d.m. angående kørselsvæsnet ifl loven af 20
juni 1850
April 13
Ankom fra stiftamtet en tillægsliste til de til amtsrådet valgbare uden for
sædegårdsklassen.
April 23
Skr. af 20. april fra amtet, hvorefter Strandby sogneforstandere afl. 218 td hartkorn og
desuden at deltage i udrednings- og underholdsafg. Med 65 tdr 5 skp hartk. For
Louns forstandersk. Lægd, med 70 tdr 4 skp for Ullitz do med 45 tdr 4 skp f. Aars do
(skrive h. i arch.)
Tilsendt fra amtet: lov af 29 marts 1851 om jagt og afløsning af jagtretten.April 27
Fra K.herre Bretton en skr. af 27. januar, hvori meddeles, at hans system over
vejvæsens lovgivningen nu kan erholdes og sendes når prisen på 66 sk. Sendes ham
portofri til Viborg med opgivelse af adresse, hvorefter han kan afsende skriftet.Skr. af 25 april fra aalborg stiftamt med underretning om, at den hvert
udredningslægd tilfaldende distriktshest skal afhentes på aalborg slot lørdag d. 10
førstk. Kl. 8
April 29
Modtaget gennem herredsfogden justitsministeriets circ. Af 9 d.m. angående omsorg
for de hygieiinske forhold med hensyn til epidemier, navnlig colera.Maj 4
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Modtaget skr. f. marts angående en prisopgave for skolereformen.Herredsfogdens skr. af 30 april angående foranstaltninger mod coleraen og andre
epidemier.MaJ 7
Afholdtes extraordinært forstanderskabsmøde efter forudsket bekendtgørelse,hvor
forhandledes:
1/Det blev taget under overvejelse på hvilke betingelser den militære hest bliver at
udsætte til holdelse på Strandby – Farsø udrednings lægds vegne. Disse betingelser
blev således vedtagne:
1) Gårdmand Søren Chritian Hansen i Strandby holder den ham nu overleverede
hest i alle måder således som loven af 16 marts 1851 tilsiger og fremstiller
denne når og hvor det af vedkommende autoriteter forlanges, ligesom han er
forpligtet til at udrede de mulkter som forsømmelse heraf eller slet hold og
anden ham tilregnilig forsømmelighed måtte pådrage distriktet.
2) Når hesten formedlst alder eller anden hesteholdere utilregnelig årsag bliver
utjenstdygtig, da bliver det distriktets sag at anskaffe en ny og antagelig hest,
men har holderen beviseligen foranlediget hestens utjenstdygtighed, da bliver
det hans sag for egen regning at få en anden tjenstdygtig indsat i det befalede
nummer uden udgift for distriktet.
3) Når hesten bliver indkaldt til tjeneste erholder holderen 8 sk pr. mil for
transport af hesten til det befalede sted og ligeledes 8 sk. Pr. mil fra det sted
hvor han skal afhente hesten og til hans hjem.- Men for hesten såvelsom for
dennes forskriftmæssige forplejning på tur og retur er holderen ansvarlig uden
videre udgifter fordistriktet.
4) Holderen må bruge hesten efter bestemmelsen i nævnte lovs § 12, men ikke
anderledes og når han i alle måder har opfyldt de ham påhvilende pligter, da
erholder han årsdagen efter hestens modtagelse den sum 29 (niogtyve)
rigsbankdaler udbetalt af sogneforstanderskabets formand og således fremdeles
hvert år, han beholder hesten, undtagen når hesten i årets løb har været indkaldt
og fraværende til den militære tjeneste i et halv år eller derover, da erholder
han kun det halve beløb af den stipulerede betaling.- Om og hesten er hele året
i tjeneste nyder holderen altså dog det nævnte halve beløb af betalingen.5) Denne akkord er gældende og bindende for distriktet som for hilderen indtil
der sker opsigelse fra en af siderne med et fuld års varsel.- Akkorden træder i
kraft fra d. 12te d.m.
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6) Er hesten syg eller utjenstdygtig når den indkaldes til tjeneste og ingen af disse
årsager kan tilregnes holderen, da bliver det distriktets sag at foranstalte
nummeret besat på hensigtsmæssig måde. Men derfor har holderen, når
sygdom eller noget som kan gøre hesten utjenstdygtig indtræffer, uopholdeligt
og til alle tider at anmelde sådant til sogneforstanderskabets formand.
Forsømmer han slig anmeldelse, da er deraf flydende ulemper på hans regning
og risiko. Kur og pleje udredes af holderen. Dog for det tilfælde, at den kur,
der i årets løb bekostes efter forstandrskabets begæring løber til mere end 5 rbd
..betales det disse 5 rbd overskydende beløb af distriktet.At jeg indgår og overtager mig ovennævnte forpligelse vedstår jeg herved med
min underskrift.
Søren Christian Hansen
Nota Ovennævnte akkord bliver dog kun gældende for det tilfælde, at hesten, som
leveres i Aalborg, er skikket til kørsel,/ hverken er løbsk eller stædig. For et sådant
tilfælde når afhenteren altså ikke beholder hesten, blev tilstået ham 8 mk for at
hente hesten i Aalborg.2/Blev indrømmet gøttrup skole et skillerum i køkkenet og et dobbelt vindue i
gæstekammeret
3/Skrivelser af 28 og 30 april fra Herredskontoret angående foranstaltninger mod
epedemier blev oplæst og tagne under overvejelse. Det blev besluttet at disse
skrivelser foreløbigt skulle oplæses ved kirke stævne.4/ amtmandens skrivelse af 4. april 1851 oplæstes og det blev besluttet at affatte
ny kørselsliste og indsende af formanden.5/Det blev endvidere taget bestemmelse om såsnart bygsæden er lagt, skal
Svingelbergvejen til Tren- Strandbyvejen til til Sjørup og Støttrup vej til Christen
holmes gård gøres i stand.Randrup , F W Weinschenck, P. Hansen, N. Jespersen, Søren Christensen, S.
Ploug, S. Chr. Hansen, m. Pedersen
Som overværende
Jens Jensen P. Nielsen
Sognefogder.
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Maj 9
Ankom fra Herredskontoret 3 exempl. Af lov af 9 april 1851om pensionereing af
militærets underklasser, samt invalideforsørgelse – at bekendtgøre ved pastoratets
3 fogder.Maj 11
Skr .af 19(?) maj d.a. fra stiftamtet, hvori meddeles: at der fra Amtsstuen var
indløbet fejl i hartkornsfortegnelsen, så der var beregnet 100 td hartkorn for meget
Derefter er distriktshesteudredningen overposteret og Strandby Farsø pastorat får
nu at give følgende hjælpehartkorn til:
32 lægd, Louns pastorat 64 tdr 4 skp
33 lægd Ullitz

do

36-37 lægd Aars do

69 - 4 48 - 7-

Skr. af 18(?) fra louns, hvori meddeles at den der holdende militære distriktsheste
skal søges bortakkorderet i Louns Pstgd. d. 2. juni eftermiddag kl.2
Maj 22
Indsendt til amtet ny kørselsliste for Strandby-Farsø sogneforstanderdistrikt,
ligeledes affattet kørselslister til de 3 sognefogder.Maj 28
Fra amtet erindring om at den tilsendte liste over de valgbare til landstinget skulle
remitteres.En indbydelse fra pastor emer. Petersen i Løgstør til deltagelse i en af ham
påtænkt oprettet bondehøjskole, med plan til samme dat. 24/5. Sattes samme dag i
cirkulation til hr. Weinschenck osv.
Juni 3
Forstanderskabsmøde det 3. ordinære efter forud sket bekendtgørelse, hvor
forhandledes
1/Blev tilstået Maren Møller 1 skp rug, 1 skp byg og 2 mk.2/jonas enke Bodil skaffes ved Søren Ploug 10 læs hedetørv og 2 læs skudtørv.-
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3/En skr. af 30 maj fra Vognsild sogneforstanderskab blev oplæst angående Jens
Madsen Dammergård, som der har begæret husly for sin familie. Det blev
besluttet, ay svare: at Vognsild sogneforstanderskab efter lovgivningen, navnlig
efter Dom skr. af 24 septbr. 1805 var forpligtet til at skaffe ham huslejlighed og
tillod man sig således at henvise bemeldte sfstdskb. Til sådan dets forpligtelse.4/ Med hensyn til direktionens skr. af 1. maj som blev oplæst og taget under
overvejelse. Med hensyn til sommerskolegangen, blev det derefter antaget at
begge klassers børn i brug med arbejdet, efter de lokale forhold her på egnen,
omtrent er lige nødvendigt for beboerne i sommer, og at yngste klasse ligeledes
hidtil hidtil har behøvet lige så meget skolegang om vinteren dom 2.kl. – Begge
klasservil da også for sommer tillægges omtrent lige og man tro da således at
komme anordningens bestemmelse så nær som muligt efter de lokale forhold ved
at lade:
1) 2den klasses skolegang blive efter vor tidligere bestemmelse 2 dage om ugen
fra 7 til 12½,fritid og gymnastik iberegnet
2) 1ste kl. får 4 dage om ugen men hver dag kun fra kl.7 til 11,spisetiden
iberegnet, men gymnastiktiden uberegnet.5/ blev gjort akkord med Christen Vestergaard i Gøttrup om at opføre en stenkiste
på vejen ved sandsigen imellem Tren huse og Vestergaard. Stenkisten skal være
på ¾ al. Kv. I suget og den øvrige bygning i forhold dertil og stenpikket i bunden.
Kistens længde må omtrent holde vejens bredde, ikke over ½ al. Mindre på hver
side.derfor betales 5 rd.,når kisten af forstanderskabet er afsynet som godt
forsvarligt arbejde. Desuden er Christn Vestergaard ansvarlig for kistens
vedligeholdelse i 5 år.- og for de 5 rd udfører han tillige opfyldningsarbejdet ved
det første anlæg.Hermed mødet sluttet
Randrup, P. Hansen, Mads Nielsen, Søren Ploug, N. Jespersen, Søren Christensen,
Søren Christen Hansen
Juni 5
Ankom amtets skr. af 30 f.m. meddelende indenrigsministeriets skr. af 10 f.m.
angående fordeling af kørsel og vejarbejde mellem hartkornsbrugerne- (henlagt i
arkivet)
Juni 6
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Tilskrevet Gislum sogneforstanderskab overensstemmende med fostanderskabets
beslutning vide foran 3/6 no. 3.Tilskrevet samme forstanderskab: begæring om at oversende Vognsild sogns
kvotebidrag til den i 1850 for jordemoderhuset anskaffede brøndlænke ,som
kostede 7 mk 8 sk med ?? 32 sk, hvorfor sogneforstander Søren christensen
bemyndigedes til at kvittere.Juni 8
Amtets skr. af f.m. hvori meddeles underretning om udnævnelse af ligsynsmænd
for pastoratet overensstemmende med forstanderskabets indstilling.Juni 10
Indsendt til amtet listen over de valgbare til Landstinget, efter at den har ligget til
eftersyn, befalet.Juni 11
Fra herredsfogden tilsendt udnævnelse til de af sogneforstanderskabet indstillede
ligsynsmænd vide fol 12 17/3.Juni 18
Modtaget skr. af 2. juni fra centralkommiteen med indlagt 33 rbd som månedlig
understøttelse for invaliden Christian Lassen, Fandrup f. 11 måneder fra ½ til
31/12 d.a. samt en skr. til ham.Juni 20
Forevist legestueseddel for gmd. Jens nielsen i Vestergaard til søndag d. 22 d.m. at
holde danseforsamling fra kl . 4 efterm. Til kl. 3 morgen.Juni 25
Modtaget gennem herredsfogden ved skr. af 21 d.m. justitsministeriets skr. af 24
maj til landsessionen i anledning af Strandby – Farsø sogns andragende om ogs.
Med hensyn til lægdsvæsnet at komme til at sortere under herredsfogden for Års
og Slet herred, hvorved yttres at justitsministeriet anser det som umiddelbar følge
af de gældende …….(?), at dette sker og at altså også Farsø sogn får mødested i
Løgstør.-(skr. henlagt i arch. efter bekendtgørelsen)
Juni 28
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Legestueseddel forevist af gmd. Poul Pedersen Fandrup til den 29 d.m. fra kl. 4
efterm. Til kl. 3 morgen.Ankom fra amtet listen over de i år valgbare til landstinget i 3 exempl.Juli 6
Modtaget tilbage fra herredskontoret resolution for birthe nielsdatter i Farsø på
barnefaderen Johannes Laursen, nu i Blære sogn med det svar at der efter sket
udpantningsforretning intet var at erholde hos ham.Juli 13
Ankom fra amt: Regning for revisionsgebyr for legater for 1849
For Kaalunds legat 2sk
For Bjerrums do 3 Skr. af 1. juli fra Hjorth på Thulstrup om udnævnelse af voldgiftsmænd til
afløsning af jagtretten ifl. Lov af 25/3 – 51.Regnskab
Over sogneforstanderskabets indtægter og udgifter i Strandby – Farsø distrikt året
1850
Indtægter
Intet at påligne for året til disse udgifter, hvilket forskudsvis er
udlagt af Fattigkassen

22 rd 14 sk

Udgifter
Til valgmændene for dette distrikts vegne at deltage i landstingsvalget i dec 1849 – Rejsepenge til Aalborg (7mil) for
hver 7 rbd

14 rbd

En forhandlingsprotokol

1 rbd 8 sk

Forstanderskabets forsamlingsværelse

4 rbd

Porto udgifter budløn og forsendelsesudgifter

1 rbd 6 sk
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Skrivemateriale
Summa

1 rbd
22 rbd 14 sk

Nota: disse udgifter bliver at refundere fattigkassen
Vadgaard præstegård 11 febr 1851
Randrup
Dette regnskab er gennemgået af os undertegnede og ved samme intet fundet at
erindre
I Strandby- Farsø sogneforstanderskab d. 4 febr. 1851

Aug. 5
Forstanderskabsmøde i Fredberg, hvor alle forstandere varmødt undtagen hr.
Weinschenck, som havde forfald formedelst en rejse i offentligt øjemed, og Søren
Christian Christensen, som ikke havde meddelt forfald. Der forhandledes:
1/ Med hensyn til skolevæsnet blev skolefliden undersøgt, hvorom i al fornødne
indført i skoleprotokollen.
2/Blev foretaget valg af tvende voldgiftsmænd til afløsning af jagtretten efter
loven af 29 marts d.a. §9.- Dertil blev enstemmigt gmd Jens Christensen i
Riisgaarde og gmd Søren Christensen (Svoldrup) i Farsø.3/ En ansøgning fra Lod Hans om bevilling til at drive glarmester og
blikkenslagerprofessionen i Aalborg amt blev oplæst og taget under overvejelse.
Det blev besluttet at anbefale:at hans bevilling til at drive glarmester,blikkenslager
og skorstensfejerhåndteringen, som hidtil har været indskrænket til Gislum herred,
efter den skete jurisdiktionsforandring måtte forandres til fra Gislum herred til
jurisdiktionen Aars og Slet herred, samt Strandby og Farsø sogne ,dels for dermed
at skaffe Lod Hans, som han vel kunne behøve, en videre kreds for virksomheden
og fortjeneste, men dels og meget væsentligt tillige fordi vi skulle formene, at det
var lettere at kontrollere det slags omrejsende håndværk, er når deres bevillinger
indskrænker sig til jurisdiktionen, og heller ingen udenfor har adgang til denne
jurisdiktion.Randrup, P. Hansen, Søren Ploug, M. Pedersen, S. Chr. Hansen, Mads Nielsen, N.
Jespersen
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Aug 7
Tilskrevet arveforpagter Hjort på Tustrup om udnævnelse af voldgiftsmænd til
afløsning af jagtretten, (se foran 20 5/8 no 2)
Aug 8
Tilsendt kaptajn Myhre den på hans skr. af 22 f.m. begærede attest med hensyn til
jens Bjerget i Thorup således som den af forstanderskabet var vedtaget.Aug 12
Ankom fra amtet skr. af 8 d.m. det af amtsrådet approberede skema til indretning
af kørselsprotokoller.- ( 3 exempl.)
Aug 15
Efter at have talt med Lod Hans (Hans Rasmus Hansen)og han erklærede sig villig
til at, overensstemmende med forstanderskabets yttringer og forslag, atter at
begynde med skorstensfejning, sendte jeg hans ansøgning til
herredsfogden,ledsaget af en erklæring i conf. Med forstanderskabets beslutning,
vide fol 20 5/8 no 3.Sendt 1 exempl af skema til indretning af køreprotokoller til sognefogden i
Strandby sogn og 1 do til sognefogden i Farsø sogn.Aug 31
Ankom gennem skoledirektionen kulturministeriets resolution resolution
angående forståelsen af § 16 i loven af 20 juli 1850, derhen at godsejeren, foruden
som hidtil, har at udrede brændselsmaterialet for sit hartkorn, fremtidig tillige for
bemeldte hartkorn i skoledistriktet har at deltage i behandlingen og transporten af
skolebrændslet.- At præsten fremdeles må være fritaget for denne præstation.- ( se
fol 13 d. 4. april)
Cirk. Af 11 aug. Fra herredskontoret, indeholdende en skr. af 8 f.m. fra stiftamtet,
som meddeler at have modtaget fra bestyrelsen for de militære underklassers
pensionering og invalidefors: - 8 forskellige skemaer til brug ved ansøgninger for
dem, som ser sig berettigede til pension eller forsørgelse, nemlig:
1) For pensionister
2) - pensionisters enker
3) - invalide officerer
26

4)
5)
6)
7)
8)

-

disses enker tilligemed børn
Sådanne officerers forældreløse børn
Invalider af underklassen
Sådanne invaliders enker med børn
Disse invalidres forældreløse børn

Af hvilke kommunalbestyrelsen fra amtet kan erholde der behøvede antal exemplarer.
Embeds- og bestillingsmænd har at meddele invaliderne de behøvede attester osv.
Uden betaling.
Invaliderne indsende de udfyldte og attesterede skamata i portofrie breve.Septbr. 19
Tilsendt amtet
1) Begæring om 3 exempl. af skema til ansøgninger for invalider af underkl.
2) Kvittering for et ½ års rente til juni termin af major Kaalunds og Christen
Bjerrums legater.Septbr. 20
Herredskontorets cirkulære af 15 d. m. så lydende: Stiftamtet har under d, 9 dennes
tilskrevet mig således: I anledning af de i hr. camcellirådens skr. af 19 juni d.a.
fremsatte spørgsmål, betræffende det arbejde husmænd er forpligtet til at forrette ved
vejenes vedligeholdelse, skulle jeg efter amtsrådets beslutning ikke undlade at melde:
at man anser det for rigtigst: at sogneforstanderskabet bortliciterer eller i fornødent
fald bortakkorderer vejarbejdet, hvortil det må være berettiget, og hvormed ethvert
spørgsmål om husmændenes naturalarbejde bortfalder: at husmænd, der har under 1
td hartkorn ikke kan tildeles noget stykke vej til grundforbedring eller
vedligeholdelse, selv om spanddagsarbejdet udføres af dem, der bruger 1 td hartkorn
eler derover, at når der tildeles hver af disse sidste et bestemt vejstykke til
grundforbedring og vedligeholdelse, kan det vel ej forbydes pågældende i kortere tid
ens fastsat er at grundforbedre hele strækningen, men dog bør det stedse af
forstanderskabet bestemmes, hvor stort et stykke enhver absolut skal grundforbedre
og hvad vedligeholdelsesarbejde enhver skal udføre i hvert år, når der derefter er
beregnet, hvormange spanddage dette arbejde udfordrer, udregnes hvor mange
gangdage husmændene i forhold til spanddagene og hartkornet haver at forrette og
derefter bestemmes: på hvis vejskifte det bør forrettes, samt endeligen, at man ej er
berettiget til at affordre husmænd tvende halve i stedet for en hel dags arbejde.-
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Hvilket hermed kommunikeres til behagelig efterretning og bekendtgørelse med
tilføjende, at dette er mig meddelt som svar på det spørgsmål:
”efter hvad regel skal de gangsdagspligtiges arbejde bestemmes, til hvilken slags
arbejde og til hvilket vejstykke skal de benyttes, når et sogns veje er tildelt de af
beboerne, der har 1 td hartkorn eller derover, til vedligeholdelse således, at enhver får
sit bestemte vejstykke”.Herredsc. I Løgstør d. 15 septbr. 1851
Benzon
Septbr. 28
Ankom 2 skr. fra amtet af 23 f.m. angående distriktsheste, den ene med forespørgsel
om hvo rden Strandby pastorat tildelte hest var indlejet på foder og for hvilken årlig
betaling
Septbr. 29
Fornævnte skr. besvaret med tilføjende, at hertil ikke var sendt nogen foderhest.Fra herredskontoret modtaget skr. af 25 f.m. til forstanderskabets erklæring med 6
bilag fra Søren Chr. Josephsen angående udstykning af hans gård.Oktobr. 6
Forevist tilladelse til danseforsamling hos Poul Christensen i Fandrup d. 12 oktobr.
Fra kl 4.Oktobr. 7
Forstanderskabsmøde, det 5. ordinære, efter forudsket bekendtgørelse i Fredberg,
hvor forhandledes
1/ Amtsrådets skr. af 8 aug. angående nye kørselslister blev oplæst, og de med samme
sendte,, og tidligere sognefogderne bekendtgjorte skemaer blev taget under
overvejelse. – sognefogderne erklærede at de gamle kørselsprotokoller ikke kunne
benyttes, og mente sig ikke forpligtede til for egn regning at anskaffe nye. Hvorfor
formanden anmodedes om at forespørge hos amtet, hvorfra disse protokoller eller
betalingen for samme kunne erholdes.2/ Med hensyn til vejvæsenet blev vedtaget:
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a) At sognefogderne på søndag skulle bekendtgøre: at enhver sognebeboer inden
den 26 d.m. må have det ham i sommer tildelte vejstykke i sådan stand, at det
kan antages ved det syn som vil blive foretaget over de før isommer bestemte
reparationer. Synet afholdes på Farsø sogneveje mandag den 27 d.m. og d. 28.
på Strandby sogns veje. Hvad der måtte blive kasseret ved synet vil blive gjort
i stand på den forsømmeliges regning. Til at foretage dette vejsyn udnævner
forstanderskabet gmd. Chr. Vestergaard i Gøttrup til i forening med
sognefogden og forstanderskabets formand den nævnte dag, og til at foretage
det nævnte vejsyn i Strandby udnævntes foruden formanden og vedkommende
sognefoged, gmd.Christen Jensen i Strandbygaarde. Disse syn vil tillige
bedømmes, hvor der behøves særskilt påkørsel.
b) Med hensyn til nyt reparationsarbejde blev besluttet, at vejene fra Trend til
Gunderupgaard og fra Vadgaard til Strandby skulle udbedres efter
sognefogedernes inddeling og tilsigelse endnu i dette efterår.3/ Et andragende fra hr. proprietær Weinschenck om anlæg af et
dampbrændevindbrænderi ved gunderupgård blev forelagt, hvorpå
sogneforstanderskabet meddelte sin særdeles anbefaling, navnlig med hensyn til
den store fordel et sådant anlæg ville skaffe egnen ved at lette afsætningen af
egnens korn, ligesom et sådant fabriksanlæg forhåbentlig ville give
husmandsstanden stadigt arbejde.4/Med hensyn til fattigvæsnet blev besluttet at Mads Nielsen skulle med en tilsagt
vogn rejse op til Rønberg for at bringe fattiglem Kirsten Madsdatters sager og
efterladenskaber i orden og enten sælge eller hjembringe de sidste.5/ Der blev berammet en auktions afholdelse i Fredberg d. 15 octbr. Over
efterladenskaber efter fattiglemmerne Hans Nielsen i Ertebølle, Maren Møller af
Grønnerup , som og efter Kirsten Madsdatter i Rønberg, for så vidt hendes
efterladenskaber ikke forinden er blevet solgte.6/ Bodil i Tandrup hendes kakkelovn beholdes indtil videre af fattiglem Maren
Nielsdatter i Tandrup
7/ NielsThestrup i Ertbølle beholder indtil videre Maren Møllers kakkelovn for 3
M. om året fra 1.maj d.a. at regne. Lejen betales den 17. marts årlig.8/Blev begæret tøj til buxer til Jesper Pedersen i Fredberg. Søren Ploug har
undersøgt hans trang dertil
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9/ Jens Madsen Dammergårde meldte sig ( fra Gislum) med begæring om husly
for sin kone og 3 børn til 1. november, da han til den tid erklærede ikke at kunne
betale husleje til Gislum sogneforstanderskab, ikke der kunne få nogen ny
huslejlighed og her er forsørgelsesberettiget.
Det blev pålagt Farsø forstandere at bestræbe sig at opføre en huslejlighed til
denne familie for det tilfælde, at han virkelig kommer hertil.10/ Fattigkorn bliver at uddele mandag 8 dage den 20 i Farsø (Niels Jespersen) og
d. 21 i Strandby, (Søren Ploug i Tandrup).11/ Et andragende fra Agerschou om et nyt udhus ved skolen til skolelærerens
kreaturer og ildebrændsel.- Skolepatronen i forening med Morten Pedersen blev
anmodet om at forfatte plan og overslag til et sådant hus.12/ Et andragende fra gmd. Søren Christensen Josephsen i Farsø om at udstykke
en parcel af hans gård blev fremlagt, taget under overvejelse og anbefalet af
forstanderskabet
Hermed mødet sluttet
Randrup, P. Hansen, F.W.Weinschenck, M. Pedersen, Søren Ploug, N. Jespersen,
S. Christian Hansen, Søren Christensen, M. Nielsen
Octbr. 8
Ankom med herredskontorets skr. af 25 septbr. Indenrigsministeriets cirkcul. Af
11 f.m. som meddeler en yderligere forklaring af § 17 i loven af 16 marts d.a. om
udredning af distriktsheste, nemlig, at det nærmere vil blive bestemt, til hvilken tid
disse heste med deres fører skulle være ved færgestederne for at benytte den
samme forundte fri overfart, samt at amtets tilsigelsesordre til de enkelte lægder
må kunne benyttes i istedet for andet fripas.Afsendt med næste post til Hornum d. 10 s.m.
Octbr.10
Tilskrevet stiftamtet en forespørgsel om: hvorfra sognefogderne skulle erholde
nye kørselsprotokoller eller betalingen dertil( vide fol 23-1).- tillige begæret endnu
et exempl. af skema til ansøgning for invalider.Tilsendt herredsfogden med forstanderskabets påtegnede erklæring – Søren Chr.
Josephsens ansøgning med bil. om udstykning (vide fol 23-11)
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Octbr. 15
Blev ifølge forstanderskabets beslutning fol 24-5 afholdt auktion over de der
bemeldte fattiges efterladenskaber til et beløb som auktionskataloget udviser.(afholdt i Fredberg på sædvanlig sted).Randrup M. Pedersen Søren Ploug
Octbr. 16
Forevist legestueseddel fra herredskontoret for Niels Krog i Støttrup til d. 26 d.m.
Octbr. 24
Forevist legestueseddel for Jacob Nielsen i Myrhøj til søndag den 26 d.m.
Octbr. 27
Foretoges af formanden med M. Pedersen og Chr. Westergaard det beslutede syn
over de i sommer foretagne forbedringer på vejene i Farsø sogn. De fandtes i det
hele nogenlunde tilfredsstillende, med hensyn til disse vejes tidligere tilstand. Kun
enkelte steder blev der pålagt sognefogderne at besørge istandsættelse endnu i
efteråret, dels af vedkommende hartkornsbrugere, dels ved husmænd.- De øvrige
steder som endnu trængte til udjævning osv, navnlig på det nye vejstykke fra
Holme til Støttrup formente at kunne udsætte til næste forår, - hvilket bekræftes –
Alt overensstemmende med fol 24 no 2.
Randrup
Octbr. 28
Blev foretaget det fol.24 no 2 ommeldte vejsyn af formanden og gmd Chr Jensen
i forening med sognefogden på vejen fra Gunderupgaard til Fredberg skel og fra
Sjørup til Strandby- Vadgaard kirkevej. De i sommer foretagne forbedringer
havde afhjulpet betydelige mangler ved disse veje, som dog endnu atter på en del
steder trænger til eftersyn og istandsættelse, og som det stykke der havde de
væsentligste mangler og var ringest istandsat betegnedes navnlig
Gunderupgaardstykket på sjørupvejen, som derfor blev kasseret. De påpegede
mangler ville sognefogden ved de vejpligtige besørge istandsat ved tilsigelse til en
bestemt tid, og hvis det da ikke sker tilbørligt, bliver arbejdet …..? udført på de
forsømmeliges regning.Randrup
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Novbr. 8
Forevist legestueseddel for Mathias Thomsen i Grønnerup til d.9. november
Novbr. 9
Skr. af 4/11 fra amtet med pålæg om at anmelde tjenestlige personer, som er
pligtige til at tage fast tjeneste.Skr. af 7 novbr. Fra amtet om at de nye kørselsprotokoller (vide 25 10/10) bliver
at anskaffe for kommunens regning.Fra amtet en cirkulære fra indenrigsministeriet med indskærpelse af for. 30 april
1824 §3 no 10
Novbr. 10
Ankom herredskontorets skr af 6 f.m. om inden 14 dage at indsende betænkning
om der kunne være at foretage nogen forandring for dette pastorats
vedkommende i de senest approberede vej-regulativ, som udløber med
indeværende år.
Novbr. 13
Ankom et sognebud fra Gedsted med et brev af 12 novbr. Fra pastor Møller fra
Gedsted og medbringende en stedsøn af Jens Madsen, Dammergaard ved navn
Jens Peder Pedersen.Novbr. 17
Meddelt sogneforstanderskabets betænkning i anledning af herredskontorets
foranstående skr. af 6 d.m. derhen: at vi foreslår vejen fra Trende igennem
Fandrup, Fredberg og Farsø by ad Svingelberg optaget i blandt de mindre
landeveje.Novbr. 23
Ankom om aftenen amtets brev(skr.) af 18 d.m., hvori meddeles: at past.
Jørgensen har nedlagt sit mandat som rigsdagsmand og med pålæg for
forstanderskabet at iagttage det fornødne som snarest til et nyt valg af en
rigsdagsmand for distriktet.Novbr. 27
Forevist legestueseddel for Knud Sørensen i Holme d. 30 d.m.
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Decbr. 2
6. Ordinære forstanderskabsmøde hvor alle forstandere vare mødt undtagen Søren
Christensen af Farsø, og forhandledes
1/Oplæste stiftamtets skr. af 18. d.m. om at foretage det fornødne til valget af en
folketingsmand for valgkredsen.Der blev derefter foretaget valg på et medlem af valgbestyrelsen.- Dette valg faldt
enstemmigt på sogneforstander Morten Pedersen, Fandrup.2/Christen Jensen klagede over at Holme- Gøttrup skolesti var fejlagtigt anlagt og
længere end behøves.- Der blev besluttet et åstedsmøde for at undersøge denne
sag.Randrup, F.W.Weinschenck, P. Hansen, M. Pedersen, Søren Christensen, N.
Jespersen, Søren Ploug, M. Nielsen, S. Christian Hansen
Note: desuden blev i samme møde 2 ansøgninger: 1 fra Christian Larsen Tandrup
om invalideforsørgelse og 1 fra Peder Andersen ,rørbinder om murbevilling.- i
samme møde anbefalede af forstanderskabet.Ankom skr. af forvalter Ammitzbøll på Nørlund angående folketingsvalget.Decbr. 3
Denne skr. besvaret og indmeldte M. Pedersen som medlem af valgbestyrelsen
herfra.Decbr. 5
Ankom fra amtet amtsfattigkasse og amtsrepartionsfondsregnskaberne.Fra centralkomiteen 3Rbd. til Niels Nielsen for Decbr.Decbr. 7
Forevist legestueseddel for Poul Christensen i Fandrup til 2. januar 1852.Skr. fra Brorstrup sogneforstanderskab af 1. decbr. Med bekendtgørelse at valget
af en folketingsmand for Aalborg amts 4. valgkreds, som foretages i Brorstrup by
den 22 decbr. Kl. 10 (at bekendtgøre ved kirkestævne)
Decbr. 10
Forevist legestueseddel for Jacob Nielsen i Ertbølle til d. 14 d.m.33

Decbr. 16
Begæret fra amtet et skema til ansøgning om invalideforsørgelse for Pedersen i
Gøttrup skole.Decbr. 17
Tilskrevet amtet og forespurgt:
1/om kommunen er forpligtet til at erstatte sognefogder og budfogder, det dem
siden lov af 20. juni 1850 afkrævede hartkornsbidrag til amtsrepartitionsfonden og
da ifølge hvilken lovbestemmelse
2/ på hvilken måde den erstatning i så fald skal opkræves af kommunen i år eller
om den kan tages af kommunekassen ?
Decbr. 30
Afholdtes forstanderskabsmøde, hvor forhandledes
1/Det blev besluttet: at det skolehus,der skal opføres ved Farsø på 5 fag, 9 al’s
bjælker ,skalopføres af kampsten og i kalk som bliver at bestille og hente efter
tilsigelse i Nørlund.2/ Fattig-pengeligningen blev affattet, hvorom det fornødne ndført i
fattigprotokollen. Forsørgelsesplanen og kornligningen blev affattet ved foreige
møde d. 2 decbr.3/Der blev foretaget valg på en formand for næste år. Sognepræsten blev
enstemmigt valgt.Randrup, F.W.Weinschenck, P. Hansen, S. Christian Hansen, M. Pedersen, N.
Jespersen, M. Nielsen
Nota. Stenkisten /se fol. 18 no. 5) var nu afsynet af hr. Hansen og søren Ploug og
blev befundet at være forsvarligt arbejde efter akkorden og blev således de 5 Rbd.
anvist til betaling af kommunekassen.-

1852
Januar 9
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Forevist legestueseddel for Jens Aarup i Farsø til søndag den 11. januar.Jan 13
Tilsendt centralkomiteen kvitteringsblanketterne for de ved sammes skr. af 2. juni
og 28 nov. F.a. tilsendte understøttelse til invaliderne Christen Larsen Fandrup og
Niels Nielsen Grønnerup
Jan 16
Forevist legestueseddel for niels Pedersen i Kjersgaard til sønd.d. 18 ds.Ankom stiftamtets skr. af 13 januar d.a., hvori meddeles, at ifølge lov af 20 juni
1850 § 14 bliver sognefogder og budfogder afgift til repationsfonden m.m. at
udrede af den samlede kommunekasse, dog for budfogdens hartkorn kun indtil 8
tdr. sammenlagt med sognefogdens.Ankom fra amtet:
1/ Kundgørelse om stadsfæstelse af statutter for en kreditforening i Nørrejylland
dat. 1 decbr. 1851.2/Ciekulære angørende skema til rullen om værnepligtige ……? D. 11/12
Jan 30
Legestue for niels Pedersen Kjærgaard til 1. februar.Febr. 3
Afholdtes 1. ordinære forstanderskabsmøde, hvor alle var mødte unden hr.
Weinschenck og Mads nielsen i Myrhøj. Der forhandledes:
1/skoleregnskaberne for 1851 revideredes og befunden rigtige når undtages en på
Strandby skoleregnskab gjort randbemærkning.2/Fattigregnskabet blev revideret og befundet rigtigt.3/ ansøgning fra invaliden Christian Larsen til den overordentlige invalidefond
blev anbefalet.4/ en begæring fremkom fra de tidligere vandsynsmænd i Farsø sogn om at
entlediges, som med hensyn tilderes tjenestetid ikke vil kunne nægtes dem ( de
haver tjent i 6 år) .- Det blev besluttet at indstille
1. Søren christensen Svoldrup i Farsø
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2. Christen Madsen i Holme
5/ Det blev besluttet at gøre en ligning for kommunalkassen med 1 mk. Pr td
hartkorn for hvilken der allarede omtrent er forbrug til erstatning af
sognefogdernes repartionsfondsafgifter til distriktshestene osv.Hermed sluttedes mødet med underskrift
Randrup, M. Pedersen, S. Chr. Hansen, S. Christensen, N. Jespersen, S. Ploug
Ved samme møde blev blev distriktshestens holdelse af forstanderskabet opsagt
for gmd. Søren Chri Hansen iStrandby til 12 maj 1853.
Febr. 5
Ankom branddirektørens ekstrakt for juli og oct. Kvartaler 1851.
Febr. 9
Forevist legestueseddel for Jens christensen i Støttrup til d.19. d.m.Febr 11
Skr. af 3 febr. fra Gedsted sogneforstanderskab om at samme har indsendt sagen
om Jens Madsens søn Jens Peder Pedersen til Viborg stiftamt.På sogneforstanderskabets vegne tilsendt herredsfogden en erklæring på gmd.
Christen Christensens ansøgning om nedlæggelse af hans gård.Febr. 17
Forevist legestueseddel for niels Krog til sønd. D. 22 d.m.Febr 18
Forevist legestueseddel for Poul i Rævgaarden til sønd. 22 d.m.
Febr. 25
Meddelt sådan erklæring på Niels Holmgaards ansøgning om udstykning:
Forstanderskabet finder intet at erindre i mod nærværende ansøgning af Niels
Jensen om udstykning af hans gård og skal kun underdanigst tilføje at i Farsø sogn
hidtil snare er mangel end overflod af mindre steder.-
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Modtaget fra stiftamtet en skr. af 20/2 – 52 meddelende en skr. fra
indenrigsministeriet angående vandløbs oprensning, hvori ministeriet gansk
henholder sig til and. As 24 juli 1846 § 51 og §52skr. henlagt i arkiv.Ankom med herredskontorets skr. af 23 d.m. et andragende fra nogle beboere i
Myrhøj og Ertebølle angående brokornet til Gedsted bro med begæring om
forstanderskabets erklæring, som i det væsentligste blev meddelt således:
Så ønskeligt det kunne være for bemeldte beboere om brokornet kunne afløses og
denne bro indtages under samme vedligeholdelse som beboerne i almind. på
mindre landeveje, da denne bro befares såre sjældent af de fleste her, og brokornet
vist nok er ulige pålagt, når henses til hartkorn eller de udredende steders
beskaffenhed eller afbenyttelse af broen, må ydes de ommeldte brokorn ligesom
flere andre præstationer uden hensyn til hartkorn efter gammel og hævdet skik og
brug, hvorfor formentlig hverken § 16 eller nogen anden bestemmelse i lov af 20
juni 1850 kan anvendes herpå, ligesom ganske vist mange af nu fritagne ville
værge sig mod denne ydelses omdeling efter hartkorn forinden en lov har ordnet
deslige broers overgang til almindelig vedligeholdelse.Febr. 28
Mortaget fra Spliid 3 kørselsprotokoller, hvilke d. 29/2 tilsendtes de respektive 3
sognefogder.Febr. 29
Til stiftamtet en liste over de valgbare til landstinget.Marts 12
Ankom fra amtet ved skr. af 9.d.m. tilsigelse til at lade distriktshestene for
34.udredningslægd Strandby pastorat møde til eftersyn i Støvring kro d.22 d.m.
form. Kl. 9.
Marts 24
Ankom fra amtet lov af 10/3 52 angående amtsrådenes sammensætning.April 6
Afholdtes det 2. ordinære forstanderskabsmøde, hvortil alle forstandere varmødt
undtagen hr. Weinschenck. Der forhandledes
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1/En ligning over 154rbd 1 mk 12 sk der vil udredes af Farsø sogn i år til renter,
afdrag, reparationer ved skolerne, samt et stykke nyt hus ved Farsø skole blev af
skolepatronen forelagt og overvejet af forstanderskabet, som intet fandt mod
samme at erindre og således forsynede den med påtegning for at henlægge til
beboernes eftersyn.2/Blev tilstået Maren Ladefoged 2 skp. rug og 1 skp. byg.3/Det blev besluttet at afholde et møde først i maj måned for at forsøge
distriktshesten udlejet på et længere tidsrum med distriktete hele ansvar for hesten
overgået på foderværten.
4/Det blev besluttet at der ikke uden nøjere undersøgelse af forholdene kan
indrømmes Sander Thomsen noget bidrag til Mark Anes begravelse, hvorimod
hendes efterladenskab overlades til ham il vederlag for at han besørger
begravelsen.5/ Det blev besluttet at antage Jens Myrhøjs tilbud om at lade Jens Madsen
beholde det af ham iboende hus fra 1/5- 52 til 1/5-53 for 5 rbd. NB dog kun først
for i sommer for 2 rbd.6/ Ifølge tidligere bestemmelse bliver i dag at træffe akkord om tømmerarbejdet
og tækkearbejdet ved de 5 fag fritstående hus, som ved Farsø skole i sommer
bliver at opføre af nyt:
A. Tømmerarbejde: Materialerne leveres af af entreprenøren på pladsen.Huset
skal med tømmerarbejdet være færdigt til at rejse til 1.juni dette år.Materialet
leveres på pladsen inden 11. maj.
Foranførte tømmerarbejde påtog Morten Pedersen i Fandrup sig at besørge
efter nærmere opgivne bestemmelse for 7. rbd. og 8 dages håndlangerarbejde.
B. Tækkearbejdet på bemeldte 5 fags hus som omtrent vil medtage 5 læs tag. Det
må være færdigt til at begynde tækkearbejdet når huset dertil er færdigt, som
formentlig vil kunne ske midt i juni måned.Tækkearbejdet blev overtaget af Christen Laursen i Farsø for 5 mk(?) og 6
dages håndlangerarbejde.
Christen Laursen påtog sig at levere ved skolen 1200 rå sten til balke i rette tid
og at mynde huset mod tillæg af tørv for 2 rbd. 2 mk.
7/Blev gjort akkord på de sædvanlige vilkår med Poul Beck om at modtage Jens
Madsens stedsøn Jens Peder fra dato til1, april 1853 for 1 td. 4skp. Rug, 1 td. Byg 6
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rbd i penge.- sognet klæder ham,men Poul besørger hans renlighed, som også
omfatter hans tøj.8/ Blev tilstået Anders Poulsen fra dato 1 rbd ugentlig i broderens sygdom.9/ Blev tilstået Knud Sørensen Risgård 1 skp. Rug. Christen. Sørensen i Grønnerup 2
skp rug, 1 skp byg 1 rbd.
Randrup, P.Hansen, N. Jespersen,S. Chr. Hansen, S. Ploug, M. Nielsen, Søren
Christensen, M. Pedersen
Arveforpagter Hjort på Thustrup pr. Aalborg henter herefter sin post i støvring kro.
April 7.
Herredskontorets cirkulære af 13 marts fra Ranum under 5 april, af indhold:
1)Justitsministeriets skr. af 13 februar til amtet: at når karle under 28 år aom er
træskomagere eller vævere og skrædderpiger og vævepiger virkelig ernærer sig
således på lovlig måde, er der fra det offentliges side ej anledning til at foretage sig
noget mod sådanne personer, da forordningen om politivæsen på landet af 29 marts
1791 udtrykkelig viser at forpligtelsen til at tage fast tjeneste ej strækker sig til
dem,der underholder sig ved at drive håndværk.2)en afskrift af enskærpet vejinstruks til sogneforstanderskabet dat. 13 marts
3) Indenrigsministeriets skr. af 14 f.m. til stiftamtet angående forstanderskabets
forpligtelse til tilsyn med og omsorg for sognets vejeApril 8
Ankom fra amtet 3 exempl. af amtsrådets forhandlinger d. 4 nov. 1850.Amtets skr. af 6. f.m. hvorved den begærede refussion for Gedsted stor 6 rbd.
pålægges Strandby pastorat.
April 20
Modtaget fra amtet 2 eksempl. af valglisterne over de valgbare til landstinget i 7.
valgkreds i Aaret fra 1.juni d.a. Bliver fra søndag at fremlægge til eftersyn
April 26
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Indsendt med forstanderskabets erklæring af s.d. Niels Nielsen Grønnerups begæring
til invalidebestyrelsen om ny bevilling for månederne 1. april til 30 november d.a. af
den ham f.a. af centralkomiteen tilståede månedlige understøttelse af 3 rbd for 2 år.
Jeg medsendte invalidens kvittering for understøttelse for 1. kvartal d.a.
Maj 4
Stiftsamtets skr. af 27 f.m. hvori meddeles at godtgørelsen for distriktshesten fra 8.
maj 1851 til 31 marts 1852 kan hæves på Aalborg stiftamtskontor med 21 rbd 61 sk.Maj 5
Forstanderskabsmøde efter forud sket bekendtgørelse
1/ Efter beslutning i forrige møde blev den Strandby – Farsø udredningslægd 34
Aalborg amt tilfaldne distriktshest 5te Dragonregiment taxeret til 100 rbd, no
78,brændet R C udlejet på 10 følgende år fra 12.maj 1852 på følgende vilkår:
1. I fornævnte akkorderede tidsrum overtager hesteholderen i alle måder
udredningslægdets hele forpligtelse, som loven af 16 marts 1851 pålægger eller
senere bestemmelse måtte indeholde med hensyn til den omhandlede
distriktshest, kun at forstanderskabets har at underrette holderen om alle
offentlige indkaldelser, hvorefter hesten skal give møde.
2. Hesteholderen modtager den i fjor udredningslægdet leverede og endnu i no.
stående hest og afleverer efter udløbet af de akkorderede 10 år igen en i
nummeret stående, af sessionen antaget, fuldkommen tjenestedygtig hest.3. For holdelse med al udskrivningsdistriktet forpligtelse betales af dette 22 rbd.
skrive tyveto rigsbankdaler årligen ved udløbet af hvert år, d.12 maj.4. Den akkord er gensidig gældende for hele det akkorderede tidsrum, medmindre
udredningspligten for distriktet ved lov forinden måtte ophæves, ellers kan
ingen opsigelse af denne overenskomst finde sted fra nogen af siderne.5. I tilfælde af kontraktens misligholdelse forpligter hesteholderen sig til
erstatning for alt deraf flydende tab for udrdningslægdet skadesløst, og i det
tilfælde han derfor måtte sagsøges underkaster han sig den i 1828 indførte
hurtige retsforfølgning og giver mødet ved Løgstør værneting.6. For opfyldelse af den hermed overtagne forpligtigelse, samt for bekostning
eller det bryderi hesteholderen ved forsømmelse eller forseelse med hensyn til
den hermed indgåede overenskomst måtte pådrage udredningslægdet har
hesteholderen at stille sådan selvskyldnerkaution eller at give sådan
panteforsikring i sin ejendom som forstanderskabet finder antagelig.40

Hr. forpagter Wetche på Hvanstrup overtager hesten på foranstående vilkår og
forpligter sig herunder med sin underskrift til samme punktlige opfyldelse og
forstanderskabet gjorde i tillid til hr. Wetche ikke påstand om nogen særlig
sikkerheds stillelse.A. Wetche
2/ Blev forelæst et andragende fra Jacob Nielsen i Myrhøj om udstykning af hans
gård. Det blev besluttet at anbefale ansøgningen
3/Til at syne om jordemoderboligen er forsvarlig vedligeholdt og om
jordemoderlodden er tilbørlig dyrket og gødetlige med ejendomsstedet blev valgt
gmd. Christen Sørensen i Farsø og gmd. Christen Madsen i Grønnerup. Synet bestemt
til d. 12 d.m. kl.10
Randrup, P. Hansen, M. Pedersen, S. Chr. Hansen N. Jespersen, S. Ploug, M. Nielsen
Maj 6
Ankom fra stiftamtet=
1. Lov om Møllenæringen af 14. april d.a.
2. do om foranstaltning om husdyr og hesteavls fremme af 31 marts.
3. Lov om nogle nærmere bestemmelser om korntiendens forandring af 14. april
d.a.
Maj 11
Indsendt til amtet de fra samme tilsendte(vide 20/4) lister over de valgbare til
landstinget, efter at disse på befalet måde haver fremligget til eftersyn.Tilskrevet amtet om med posten at tilsende forstanderskabet godtgørelse for
distrikthesten til 31/3 -52 (vide 53 – 4/5)
Maj 12
Ankom fra stiftamtet: indenrigsministeriets circul. Af 23 april d.a. hvorefter
justitsministeriets provis. Bestemmelse i circul. af 29 maj 1848 ang. de
udkommanderedes efterladte familiers forsørgelse ophæves.Maj 15
Tilsendt Aars- Haubro sogneforstanderskab 10 mk. 9 sk. som Strandbys
hjælpehartkorns andel i tilskud til Haubro distriktshest fra 12 maj 51 til april 1852 for
48 td 7 skp hartk.41

Maj 20
Ankom fra stiftsamtet: indenrigsministeriets circul. Af 29 april d.a. angående
indberetning om mindelige foreningers afslutning angående naturaltiendens
forandring til faste årlige afgifter.Maj 26
Ankom fra stiftsamtet godtgørelse for distriktshesten fra 8. maj 1951 til 31 marts
1852 med 21 rbd. 61 sk.
Afsendt kvittering for ovennævnte beløb.Maj 28
Skr. af 21 maj fra herredskontoret, hvori meddeles fra amtet: at det seneste regulativ
for de under offentligt tilsyn stående biveje, fremdeles er gældende i 3 år fra 1. januar
d.a.
Maj 31
Ankom fra stiftamtet:
1. Lov om sandflugtens dæmpning
2. Indenrigsministeriets circul. af 14 maj om at portofrihed for penge og andre
pakkepostsager er ophørt for fattigvæsnet ifl. lov af 26/3 – 52 om portofrihed i
1852 – 53.
Juni 3
Ankom amtsrådsforhandlingerne fra møderne 17 febr. 5 maj og 25 aug. Fortløbende
aftrykt.Juni 8
Afholdtes 3die ordinære forstanderskabsmøde på sædvanligt sted i Fredbjerg:
1/ Af forstanderskabet blev meddelt anbefalende erklæring på andragende fra christen
Christensen (snedker) om afhændelse af en del af hans ejendom.2/ På grund af at der er klaget over,at Holme skolesti til gættrup skole nu er aldeles
uhensigtsmæssig, da der nu er blevet en indkastet vej fra Holme til Støttrup, blev
besluttet, at der afholdes et åstedsmøde på hin sti onsdag d. 16. juni førstk., hvortil
pågældende beboere indvarsles til møde.-
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3/ Blev tilstået Niels Poulsens svage datter i Grønnerup 1 skp rug og 1 skp byg.4/ Da jordemoderen ikke mødte i dag blev besluttet at indvarsle hende til næste
forstanderskabsmøde for at træffe aftale i anledning af det afholdte syn som blev
bekendtgjort over jordemoderhuset.5/ Med hensyn til Strandby skole blev besluttet som befundet nødvendig
1. Et karm nye vinduer vil indsættes i sovekammeret
2. Nedervægene i søndreside og vesterende af laden ville være at opmure, hvortil
vil medgå omtr. 500 brændte sten. Resten bliver at opkline.6/ Villum Jens Madsen sth. Blev henlejet til Morten Pedersen fra dato til 1. novbr.
d.a. for 4 skp rug, 2 skp byg og 7 rbd 3 mk i penge og for den forløbne måned 3 rbd.Regnskab
Over Strandby- Farsø sogneforstanderskabs indtægter og udgifter i året 1851
Indtægter
Pålignet distriktet i forbindelse med fattigvæsensligningen,
vide jan, bilag 2

30rbd

Udgifter
Forrige års udgift som var udlagt af fattigkassen er samme
22 – 0-14

refunderet
leje af forstanderskabet forsamlingsværelse

4 -0-0

Brettons vejvæsensystem

0-4-2

Porto, fors. Udg. Postbud

1- 5- 0

Skrivemateriale

1–0-0
29 – 4 – 6

Indtægt

30 – 0 – 0

Udgift

29 – 4 - 6

Beholdning

0- 1 - 10

Afskriften rigtighed bevidnes
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Randrup
7/ Det blev overdraget sognefogderne Morten Pedersen og Jens Jensen for
kommunekassen at besørge bygget en bro over vadestedet mellem Fandrup og
Grønnerup.8/ Nota: Jordemoderen mødte siden og indrømmede at ville afstå og overlade
kommunen hus og grund, imod at at vedligeholde samme, men hun forbeholder sig
selv toften.9/ Om vejene i Strandby blev vedtaget
a. På de i fjord reparerede veje beholder enhver de da viste vejstykker
b. På de andre veje der i år skulle planeres og kuples vil arbejdet endnu gøres i
flæng. Til begge vejafsnit mødes efter tilsigelse af sognefogderne.c. Til grundforbedring blev i år bestemt vejstykket fra Gunderupgård til Trend
med påførelse af ler og grus, og vejstykket fra Risgård til landevejen og et lille
stykke ved Vestergård, hvilket sidste stykke bliver at indkaste.Randrup, P. Hansen, M. Pedersen, Søren Christensen, N. Jespersen, S. Ploug, M.
Nielsen, S. Christian Hansen
Juni 12
Ankom fra amtet
1. 2 exempl af liste over valgbare til landsth. I 7de valgkreds fra 32 maj 52 t. 1/6
– 53
2. Åbent brev over nye valg til folkethinget bestemt til 4. aug. D.a., samt
nuværende folketing til samme tid opløses.Luni 24
Forevist legestueseddel for Poul Christensen i fandrup.Juli 4
Niels Jensen i Holmegård fra 1. juli indgået i Poul Becks accord for drengen Jens
Peder Pedersen.Juli 18
Ankom fra amtet amtsrådsforhandlinger fra møderne 1. decb 1851 og 1.marts 1852.Juli 19
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Afholdtes ekstraordinært forstanderskabsmøde, hvor forhandledes:
1/Der foretoges, efter forudsket bekendtgørelse, valg af tvende valgmænd til ifølge
valgloven til at deltage i landstingsvalget. Valget faldt med stemmeflertal på: Jens
Sørensen Aarup i Farsø med 9 stemmer og Gavers Jensen i Holme med 7 do. –
2/ Legaterne blev uddelt
3/ Niels Jensen Holmegaard erklærede sig villig til at indgå i Poul Becks accord om
Jens Peder Pedersen for året til april 1853.4/ Niels Bjørn blev tilstået 1 skp rug 1 skp byg.5/ Ved et åstedsmøde af forstanderskabet med de vedkommende lodsejere d. 16 juni
blev befundet hensigtsmæssigt, efter at vejen er blevet indkastet fra Støttrup til
Mølgaard, at den forrige skolesti fra Holme til Gøttrup skolebliver forandret således:
Den skal gå fra Gøttrup skole ad den indkastede vej igennem Støttrup til vejen
imellem Vannerup og Mølgaard. Derfra i skellet mellem Knud Sørensen og Christen
Christensen, hvor den går i den gamle skolesti til Holme by. Det fornødne ved denne
skolesti bliver at besørge af skolepatronen ved distriktets beboere og gangbræt at
lægge for skolekassens regning.6/ Det blev berammet et åstedsmøde ved Grønnerup bro af sogneforstander Søren
Christensen Farsø og J. Chr. Hansen Strandby, samt sognefogderne i forening med
de tilgrænsende lodsejere Hr. Weinschenck, hans fæster Chr. Avlskarl og Poul
Christensen Rævgaard for at bestemme den plads, hvor broen skal lægges. Mødet
blev bestemt til onsdag d. 28. juli formiddag kl. 8.7/ Det blev bestemt, at høstfesten tager begyndelse fra mandag den 25 d.m.8/ til at deltage i bestyrelsen af valget til et medlem af folketinget førstkommende 4.
aug. Blev ensstemmigt valgt sognepræsten.Hermed sluttede mødet.
Randrup, P.Hansen, M. Pedersen. Søren Christensen, S. Christian Hansen
Juli 20
Afsendt Peder Thomsens ansøgning om udstykning af hans gaard i Grønnerup med
erklæring på forstanderskabets vegne, som og udstykningsdokumenterne
remmiteres.-
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Ankom skr. af 4 juli fra Brorstrup sogneforstanderskab (Ammitzbøll) angående
valgmødet i Brorstrup d. 4. aug. D.a. med 2 bekendtgørelser at oplæse ved
kirkestævne.Valgmødet bestemt til kl. 10 formiddag.Juli 21
Tilskrevet amtet om de d. 19 d.m. udvalgte valgmænd til at deltage i landstingsvalget
Juli 28
Ifølge forstanderskabets beslutning, vide foran d. 1974 – 52 no 6 vare undertegnede
sogneforstandere samlede med de tilstødende lodsejere ved møllevadet i Fandrup
skjel for at bestemme stedet, hvor den tilståede bro over bækken skulle sættes. Man
enedes således:
Stenkisten opføres på gårdfæster Christen Jensens grund lige sønden for overkørslen i
bæklejet. Stenkisten sættes med 6 alens bredde og 4 alen i vandgangen til en sådan
dybde at den med lethed kan tage bundvandet af overkørslen i bækken. Ligeledes
bestemmes, at bækkens løb skulle reguleres sydøst for sandskredet på Christen
Jensens grund i hjørnet over Poul Christensens odde /: hvor nu er havre og således
ham på stedet bifaldtes af alle undertegnede :/ hen igennem broens vandgang lige til
bækhjørnet på Christen Jensens grund. De vedkommende lodsejere enedes med det
samme om, at Poul Christensen taget til sin gård den odde af Christen Jensens
ejendom, der skæres fra broen fra sydøst, og derimod beholder Christen Jensens de
tvende Poul Christensen tilhørende kærlodder, som, norden for broen, nu ligger
nordvest for det nye bækløb.Randrup, F.W.Weinschench, M. Pedersen, sognefoged. Jens Jensen, sognefoged, S.
Christen Hansen
Som tilstedeværende lodsejere
Poul Christensen i Rævgård
Mfp

Chr. Jensen, avlskarl, Grønnerup
Mfp

Aug. 12
Fra stiftamtet
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1.Skr. af 10. f.m. at landstingsvalget bliver at afholde i Aalborg for 7.
Landstingskreds d. 28. d.m. kl. 11 i Cathedralsskolens gymnastiksal.2. Det kongl. Åbne brev af 4. d.m. om det hidtil værende folketings opløsning.Aug. 14
Fra amtet skr. af 13. f.m. angående indberetning om tiende på medsendte skema.Aug. 31
Ankom fra Herredskontoret
Underrretning for dem,som ønsker patienter optagne på Helbredsanstalten for
sindssyge i Aarhus, med A. attester og B. oplysninger, som bør medfølge andragenet
o m patienters optagelse,.Septr. 7 Skr. af 3. d.m. fra stiftamtet, indeholdende nogle bemærkninger om
distriktshestes præsentation (skr. d 9/9 tilsendt foderværten Hr. Wetche til
gennemsyn).Sept. 8
Tilsendt Brorstrup sogneforstanderskab om vælgerne og stemmeafgivningen af
Strandby- Farsø valgkommune på gennem samme fra det statistiske bureau tolsendte
tabeller.Sept. 29
Ankom fra amtet amtsrepartionsfondsregnskab fra 28/11 51 til 31/3 52 og fra 1/4 51
til 28/2 52.Indsendt til amtet den begærede indberetning om tiende på de tilsendte skemaer.Octbr. 16
Forevist legestueseddel til d.17 octbr. For sognefoged Jens Aarup i Farsø
Octbr. 16
Afholdtes forstanderskabsmøde efter forudsket bekendtgørelse på det sædvanlige sted
i Fredbjerg, hvor forhandledes
1. forstanderskabet anbefalede 2 ansøgninger om udstykning for gmd. Jens
Christensen Sand i Farsø og Niels Hansen i Grønnerup
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2. Det blev besluttet at tilskrive Aars- Haubro sogneforstanderskab: at strandbyFarsø sogneforstanderskab har udvalgt sognefoged Jens Aarup til at træde
sammen med commiteret fra Haubro sogn for at besørge det fornødne til
Mølgaards broens istandsættelse.
3. Det blev besluttet at Gjøttrup Kirkevej skulle afsættes i efteråret og ligeledes
vejen fra Mølgård til Vannerup og det blev bestemt til den 29. octbr. Kl 9 til at
afsætte begge veje. Søren Chr. Christensen og niels Jespersen blev udnævnt t il
i forening med sognefogden og hr. Hansen at afsætte disse veje. De tilstødende
lodsejere blev indvarslede til møde.4. Fremdeles blev besluttet af afsætte vejen fra Fandrup til Mølvad ved
Rævgården
5. Villum Pedersen bliver bliver hos Morten Pedersen i Fandrup fra 1.nov d.a. til
videre.6. Skoleligningen til skolelærernes løn blev affattet og underskrevet.Alle forstandere var mødte undtagen hr. Weinschenck.Mødet afsluttet
Randrup, P. Hansen, S. Chr. Hansen, S. Ploug, M. Nielsen, N. Jespersen, Søren
Christensen, M. Pedersen
Octbr. 21
Forevist legestueseddel for Søren Christian Hansen til d. 7. novbr.
Octbr. 23
Tilskrevet Aars- Haubro sogneforstanderskab i overensstemmelse med vide fol. 40
no.2.Novbr. 6
Legestueseddel for Peder Madsen, Fredbjerg til d. 14 d.m.Novbr. 9
Ankom amtsrådsforhandlinger for 1852 i 3 exempl.
Legestueseddel forevist for Poul Christensen i Fandrup til d.14. d.m.
Novbr. 17
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Indstillede jeg til herredsfogden, at drage omsorg for: at skolelærer Nørbye beskikkes
til ligsynsmand i Gjøttrup distrikt og sognefoged Jens aarup i Farsø til ligsynsmand i
Farsø distrikt.Novbr. 18
Forevist legestueseddel for Knud i Holme til 21 d.m.
Novbr. 23
Lejet en kakkelovn af Jacob Eistrup i Tandrup til Jens Dammergaard i Myrhøj for 3
mk. Vinter.Amtets skr. af 19 d.m. om forstanderskabets forslag til de mænd, der i forening med
sandflugtskommissionen, iflg. Lov af 26/3 -52 §7 skulle affatte arbejdsplaner osv.Novbr. 24
Ankom amtsrådsforhandlinger for mødet d. ?/8 – 52 i 3 exempl.Novbr. 26
Søren Christensen Josephsen forevist sin udstykningsbevilling af 13 april d.a.,
hvorefter han selv beholder hoved parcel af matr.nr. 4a af hartkorn 1 td 1 skp 3 fkr 2
alb og solgt til bebyggelse inden 2 år matr.nr. 4c af hartkorn 5 skp.Decbr. 3
Forevist legestueseddel for teglbrænderen i Fredbjerg til 5 decbr. d.a.Decbr. 7
Ordinært forstanderskabsmøde efter forudsket bekendtgørelse, hvor forhandledes:
1. 1. Blev besluttet, efter at have affattet forsørgelsesplanen, at ligne med ½ skp.
Rug og 1 ½ fdk. pr td. hartkorn for 1853.
2. Blev besluttet at foreslå hr. Weinschenck til gunderupgård og Søren Ploug i
Tandrup til i forening med sandflugtskommisæren at affatte arbejdsplaner til
sandflugtsarbejdet.3. Mads Nielsen og Søren Ploug anmodedes om i forening med skolepatronen at
efterse Strandby skolebygning og til næste møde at give deres bedømmelse om
hvorledes den hensigtsmæssigen kan udvides, så at skolestuen kan få den
fornødne størrelse.Hermed mødet sluttet.49

Randrup, F.W. Weinschenck, P.Hansen,M. Pedersen, M. Nielsen, Søren
Christensen, S. Christen Hansen, S. Ploug, N. Jespersen
Decbr. 8
Indsendt sogneforstanderskabets forslag( vide ovenfor) angående
sandflugtsvæsnet til stiftamtet.Decbr. 10
Tilsendt fra skoledirektionen til sogneforstanderskabets erklæring en forespørgsel
fra skolel. Korsholm om han ikke tilkom 5/12 af avlen i gøttrup for høsten i 1852 i
henh. Til adn.29 juli 1814 § 64 a
Ankom fra herredskontoret: at stiftamtet under d. d.m. har beskikket skolel.
Nørbye i Gøttrup til ligsynsmand i Korsholms sted ogsognefoged Jens Aarup i Farsø i afg. Sognefoged Peder Nielsens sted i Farsø
district.Decbr. 13
Indsendt til skoledir. Betænkning ( vide foran under 10/12) derhen at Korsholm
iflg. And af 29 juli 1814 § 64 1 ltr b formentlig må være berettiget til 5/12 af
skoleloddens produkter for år 1852.Decbr ?
Legestueseddel forevist for Poul Christensen i Fandrup til 7/1 – 53
Ankom amtets skr. om at ligkiste til den druknede kunne betales når indsendtes
regning på samme.Decbr. 28
Forevist legestueseddel for Jens Christensen i Støttrup til Nytårsdag.Ankom fra stiftamtet:
1. Erindring til kommunalbestyrelserne om til formanden inden hvert års 1. marts
at indsende liste over de valgbare til Landstinget.
2. Lov af 10/12-52 om tillæg til valgloven.-
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År 1853
Januar 6.
Indsendt snedkerens kvitterede regning over ligkisten til den i maj 1851 på Ertebølle
strand opdrevne druknede med begæring, at beløbet 3 rbd, 4 mk. Måtte vorde os
tilsendt.Januar 9.
Forevist udstykningsbevill. Commun. Den 24/10 – 48 på Niels Olesens gård i
Tandrup, som stod for 1 td. 7 skp. 2 fdk ½ alb, deraf Niels Olesen hovedparcellen no
6a: 1 td 6 skp 2 fdk 1 alb, Jacob Nyrup, nu Hans Christian Christensen no 6 d 3 fdk 2
½ alb.
Jan. 11
Forevist legestueseddel for Knud Jens Christensen i Farsø til d. 16 d.m.
Afholdt forstanderskabsmøde, hvorved alle vare mødte, hvor forhandledes:
1. Blev tilstået Maren nielsdatter et par karter.2. Blev vedtaget, at vi herefter leje gravene til afdøde almisselemmer.3. blev modtaget fortegnelse over Jesper Pedersens efterladenskaber og
besluttedes at afholde auktion derover snarest.4. Da jordemoderhuset er nedfaldet, mødte jordemoderen og erklærede, at hun
ikke mere ville tage sig af dette hus, at hun derimod ville svare alle byrder af
jorden uden vejarbejde, og forpligte sig til for hendes bestillingstid som
districtsjordemoder ikke at gøre nogen fordring på bopæl og hvad dertil hører.
Ville sognet ikke på disse vilkår lade hende beholde jorden, ville hun holde sig
til, den rettighed loven giver hende til bolig og jord.- Det blev i denne sag
besluttet, at der skulle skrives til Vognsild sogn om ved et par mænd at give et
åstedsmøde og til dette blev af forstanderskabet her vagt hr. proprietær
Weinschenck og Søren Christen Christensen til i forening med formanden at
møde med Vognsilds repræsentanter og blev fornævnte sogneforstandere
befuldmægtigede til for Strandby – Farsø sognes vedkommende at afgøre
sagen.- Man foreslår mødet til 9. eller 10. febr. næstk. Kl. 10.5. Det blev forsømt i årets sidste møde 1852 at få en formand valgt. Dette valg
foretoges derfor i dag og blev den hidtilværende formand enstemmigt
genvalgt.6. Blev besluttet til kommunekassen at ligne med 1 mk. Pr td. Hartkorn, dog
således at sognefogdernes hartkorn forbigåes for dette år.51

7. Pengeligningen blev foretaget for hartkornsbrugerne. Formedelst det mørke
vejr i aften blev det anset nødvendigt at udsætte resten af ligningen til næste
møde.Hermed sluttede mødet.
Randrup, F.W.Weinschenck, P. Hansen, M. Pedersen, N. Jespersen, S. Ploug, S.
Chr. Hansen, Søren Christensen, M. Nielsen
Ved omstående møde d.11/1 blev endvidere vedtaget:
1. At sognefogderne skulle forevise deres kørselsprotokoller for forstanderskabet
i hvert års første møde.2. At der skulle ansøges øvrigheden om, at sogneforstanderskabet i stedet for
Anders Poulsen måtte beskikkes til værge for hans brodersøn Søren Pedersen,
22 år gammel, søn af afd. Gmd. Peder Poulsen i Farsø, hvilken mindreårig har
indestående i Lerkenfeldt 170 eller 175 rbd.,men ifølge hans ringe evner er
uskikket til at råde over samme.3. Blev indrømmet Anders Poulsen i Ebdrup 7 mk om ugen fra d. 1 d.m. at regne
for Broderen Christen Poulsen i denne sygdom.Jan 14
Indsendt til amtet for at autoriseres til udpantning liste over de resterende bidrag
til kommunekassen i Farsø or 1852 til beløb 2 rbd 14 sk.Jan 21
Ankom fra stiftamtet:
Åbent brev om folketingets opløsning.Stiftamtets skr. af 18 januar om at træffe forberedelse til valget.Jan 28
Forevist legestueseddel for Poul Christensen i Fandrup til 30 d.m.
Ankom gennem herredsfogden stiftamtets angående jordemoderboligen m.m./:
henlagt i arkivet:/
Jan 29 Tilskrevet herredsfogden angående formynderskabet for Søren
Pedersen.(vide fol 44 no 2)
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Ankom fra Brorstrup sogneforstanderskab kommunikation om folketingsvalget,
samt bekendtgørelse derom til kundgørelse ved kirkestævne.Febr. 1
1ste ordinære forstanderskabsmøde, hvor alle forstandere var mødte og
forhandledes:
1. Der blev forhandlet om hvad forandring og tilbygning der burde foretages ved
Strandby skole for at udvide skolestuen. Det blev imidlertid fundet nødvendigt,
at Strandby sogns forstandere endnu engang mødtes ved skolen for på stedet at
undersøge denne sag. Dette blev bestemt til næste torsdag.2. Til at være medlem af valgbestyrelsen i Brorstrup blev enstemmigt valgt
sognefoged Morten Pedersen i Fandrup.3. Sognefogdernes kørselsprotokoller blev forevist. Den fra Risgård og Fandrup
og Farsø sognefoged som først var tiltrådt i f.a. lovede at få indført det
forsømte for 1852.4. Fattigligningen blev fuldført.5. Randrup, P. Hansen M. Pedersen, Mads Nielsen, S. Chr. Hansen, Søren
Christensen, S. Ploug, N. Jespersen
Febr. 5
Niels Boldrup i Kjersgård forevist legestueseddel til d.6.febr.Tilsendt Herredsfogden hr. Weinschencks klage over fri befordring efter
jordemoder til husmænd og i anledning deraf bedt om en autentisk fortolkning af
regl. Af 21 novbr.1810§21.-
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