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Indledning
For et par år siden var jeg så heldig at modtaget et stort
erhvervsarkiv, som omfattede udstykninger fra mange sogne i
de daværende amter, Aalborg, Thisted og Hjørring. Arkivet har
oprindeligt tilhørt stiftslandinspektør Peder Larsen Birk fra
Vadumtorp i Vadum sogn. Den største del af det modtagne
blev afleveret til Vendsyssel Historiske arkiv i Hjørring. En
mindre del blev afleveret til Stadsarkivet i Aalborg, og endnu
mindre dele blev afleveret til lokalarkiverne i Arden og
Skørping.
Tilbage var der 8 Konceptbøger, eller rettere hæfter, hvori der
var indført ansøgninger til Rentekammeret og senere til
Indenrigsministeriet. Det er disse koncepthæfter jeg har
transskriberet og hermed udgiver.
Ved transskriberingen har jeg bibeholdt den oprindelige stavemåde, og sætningsopbygning. Hvor
der har været mangler eller ord, der af den ene eller anden årsag ikke har været muligt at tyde, har
jeg sat et (?)
Ansøgningerne var typisk fra bønder som havde overtaget deres fæstegård til selveje, og for at
kunne overkomme det økonomiske var nødsaget til at frasælge dele af deres ejendom, hvilket ikke
kunne ske uden tilladelse fra det offentlige.
Der er i alt 975 dokumenter, fra perioden 1839 til 1856, med mange slægts-, kultur- og
lokalhistoriske oplysninger fra mange sogne i de nævnte amter.
Dokumenterne kan bruges enten som enkeltstående fortællinger, eller som udgangspunkt til at søge
videre i andre kilder, f. eks. i skøde- og panteprotokoller, i arkiverne i Rentekammeret og
Indenrigsministeriet, i matrikelvæsenet, i tingbøger, i de nævnte arkiver i Hjørring, Aalborg,
Skørping og Arden, og mange andre steder.
I dokumenterne er der også interessante oplysninger om forholdet mellem geometrisk og boniteret
mål for landbrugsejendomme, og hvad de kunne ansættes til i Hartkorn. Der er ingen fast målestok,
men det kan give en viden om hvor store jordtilliggender gårdene havde på den tid.
Dokumenterne kan også give en forståelse af hvorfor fæstebønder døjede med at få gårdene til at
give et ordentligt afkast. Her tænker jeg på den spredte beliggenhed af markstykkerne i forhold til
selve gårdene.
Men gå selv på jagt i de mange oplysninger.
For nemheds skyld har jeg lavet et sogne- og navneregister, så man hurtigt kan overskue om der er
noget interessant.
Sidst i bind 2 er der et appendiks, som er en oplistning af udstykningsforretninger tilbage fra 1815
og frem til 1854. Nogle af dem passer med nogle af de nævnte 975 dokumenter, mens andre kun er
nævnt i appendikset og kan bruges som udgangspunkt til at søge i andre arkiver. Der er ikke lavet
navne og sogneregister til appendikset.
Kurt Dahl, Svenstrup – april 2011
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Nr. 1
Aalborg Amt, Kjer Herred, Vadum Sogn, Torpet Bÿ, den 24de August 1839
Jens Christian Pedersen Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
Udstykning.
For min eiende og iboende Gaard i Torpet Bÿe Vadum Sogn, som staaer for Ager og Engs Hartkorn
6 td. 4 skp., har jeg solgt et Stÿkke af det længst fraliggende Agerland til Kirkesanger og Skolelærer
Henriksen, til at forenes med hans umiddelbar tilgrænsende Selveiergaards Hovedlod, og da jeg nu
har ladet denne Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkorns beregningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings
Documenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Renter Kammers naadigste
Approbation paa Udstykning. – Underdanigst Jens Christian Pedersen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
Indsendt 28de August 1839

Nr. 2
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Klæstrup Bÿe, den 24de August 1839
Peder Olesen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Klæstrup Bÿe Jerslev Sogn som staaer for Ager og Engs
Hartkorn 3 Td. 4 Skp. er 3 hinanden langt fra liggende Agerlodder og derforuden en betydelig
Mængde raae Jord skikket til Opdyrkning, men som under de hidtil bestaaende Forhold ikke med
Fordel dertil har kunnet anvendes, deels formedelst den lange Afstand fra Gaarden og deels
formedelst Agerlandets vidt adspredte beliggende der fordrer en forholdsviis for stor Arbeidskraft
for at drives under Eet. og derefter ikke lævnes den fornødne Tid til de raae Jorders
hensigtsmæssige Opdyrkning; jeg har derfor bestemt mig til, og er allerede i fuld Arbeide med at
flÿtte Gaarden hen paa søndre Ende af den vestre Udlod, hvorved den kommer til at ligge saa nær
ved den store Eng og Græsningslod, at denne derfor med beqvemhed, efter min Bestemmelse kan
vorde opdyrket; Af den fraflyttede Toftelod, som herefter vil komme til at ligge ubeleilig for
Gaarden, har jeg bortfæstet den vestre Deel, til Gaardens forrige Eier Ole Jensen, som boer i den
vestre Ende af Vaaningshuset som til den Ende bliver staaende paa Lodden og for at faae Evne til at
flÿtte Gaarden og til at iværksætte min Plan med de raae Jorders hensigtsmæssige Opdyrkning i den
store Græsningslod, har jeg solgt den østre Deel af Toftelodden til Christen Jensen Graven til
Bebyggelse, og da jeg nu har ladet denne Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn
og jeg har ved underdanigst fremsendte Hartkornsberegning med tilhørende Korter og øvrige
befalede Udstyknings Documenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige
Rentekammers naadigst Approbation paa Udstykningen paa grund af de anførte Omstændigheder
og i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, saasom Hovedparcellen ikke for Tiden
har 20 Tønder Land boniteret Jord til Taxten 24, Underdanigst Peder Olesen.

Nr. 3
Thisted Amt, Vester Han Herred, Kollerup Sogn og Bÿe den 25de August 1839
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Niels Mikkelsen Hørdum, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Af min eiende Gaard i Kollerup som staaer for Ager og Engs Hartkorn 2 Td. 4 Skp. 2 Fr. 1 alb. har
jeg for noget over 17 Aar siden solgt Hovedparcellen til Mikkel Nielsen Mand og selv har jeg
forbeholdt mig til eget Brug: den fraflyttede Gaardsplads i Bÿen hvorpaa jeg har opført det Huus
som jeg beboer, den smalle Ende af Hovedlodden som gaar ind til Bÿen og som vanskabte
Hovedloddens Figur, Agerlodden østen for Bÿen som i hen ved 30 Aar har været bebygget og
beboet af Fæster Christen Pedersen – men som nu bruges under mit Huus, Græsningslodden i
Sønder Sletten og den nordre Deel af græsningslodden i Nørre Sletten, hvilken sidste Lod især er
mig af Nyttighed til Tørveskjær og bruges for resten til Høeslet som ligeledes er mig af saameget
desto større Nyttighed som den foreliggende Agerlod østen for Bÿen er af en meget tør og ringe
Beskaffenhed. – Hovedparcellen kommer saaledes til at bestaa af 2de særdeles veldannede Lodder
der tilsammen udgjør et Areal af 56 Tønder Land, og hvoraf en meget betydelig Deel er raae Jord
skikket til Opdyrkning, men da den ikke har 20 Tønder land boniteret Jord til Taxt 24, saa er det paa
Grund af de anførte Omstændigheder og i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, at
jeg underdanigst ansøger om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen, med tilhørende
Korter og øvrige befalde Udstykningsdocumenter, Underdanigst Niels Mikkelsen Hørdum
Indsendt 28de August til Amtet.

Nr. 4
Hjørring Amt, Øster Han Herred, Tranum Sogn, Tranum Strandgaard den (?) Mai 1840
Jørgen Møller Gaardeier ansøger underdanigst om Approbation paa Delingen af en ham tilhørende
Fæstegaards Jorder, hvoraf han har solgt Hovedparcellen.
Til Rentekammeret
Gaarden Snever i Tranum Sogn, som min salig Fader har tilkjøbt sig i Aaret n.n. og som har gaaet i
Arv efter ham, bestod forhen af 2de Steder kaldet Sønder- og Nør- Snever, det ene af Hartkorn 1 Td.
7 Skp. og det andet af Hartkorn 5 Skp. saaledes som Hartkornet endnu findes anført hver for sig i
Amtstuens Hovedbøger. For dette mig tilhørende Fæstegods har jeg senere forandret Inddelingen
derhen at jeg har sammenlagt Agerlandet fra begge Steder til eet Jordbrug og dertil henlagt den
østre Halvdeel af Engen sønden for Gaarden og de 4/5 af de sammenlagte steders andeel i Klitten og
Tørvemosen, hvorimod jeg har reserveret mig til særskilt Bortfæstelse eller til eget Brug den vestre
Halvdeel af fornævnte Eng sønden for Gaarden, og hele den fraliggende Englod af hvilken den østre
Deel har hørt til Sønder Snever og den vestre Deel til Nør Snever efter Deling paa Lang(s) som efter
Engens Beskaffenhed her er den fordelagtigste Deling fordi den ene Ende er bedst i tørre Aar og
den anden er bedst i vaade Aar, hvilke Enge jeg i n.n. Aar har brugt og endnu bruger under min
Gaard Tranum Strandgaard og endelig har jeg forbeholdt mig til særskilt Bortfæstelse eller til eget
Brug den østre Femtedeel af begge sammenlagte Steders Andeel i Klitten eller de nu udskiftede
fælleds Græsningsjorder, og er denne forbeholdne Femtedeel udlagt med 1/5 af den geometriske
Størrelse fra østre Side af enhver af de 4 Lodder som ved udskiftningen er udlagt til bemeldte
Snever nemlig en Kjærlod sammengrændsende med Hovedlodden, en Klitlod ved Hune Sogns
Skjel, en Tørvelod den gamle Mose og en Tørvelod i den nÿe Mose. Hovedparcellen af bemeldte
Gaard Snever har jeg nu solgt til Søren Christensen som allerede har brugt og beboet den i en Deel
Aar, og de resterende Lodder har jeg ladet beregne i Hartkorn hver for sig for at kunne disponere
over disse deele til eget Brug, deels til særskilt Bortfæstelse og deeles til Afhændelse efter
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Omstændighederne. Til de af Egnens beboere som trænge til Høeslet og Tørveskjær, og i det hele
herved underdanigst Fremsendte Hartkornsberegning med tilhørende Korter og øvrige befalde
Udstykningsdokumenter ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers
høigunstige Approbation paa Delingen, Underdanigst N.N.

Nr. 5
Hoslagte Ansøgning fra Niels Mikkelsen Hørdum i Kollerup om Approbation paa sin Gaards
udstykning beder jeg allerærbødigst at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville anbefale.
Vadumtorp pr. Aalborg den 25de August 1839, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Conferensraad Amtmand Faye
Ridder af Dannebroge (See min Conceptbog)
(Disse første 5 linjer er overstreget i konseptbogen, men jeg har alligevel valgt at gengive dem)
Hjørring Amt, Øster Han Herred Skræm Sogn og Bÿe den 25de August 1839
Espen Mikkelsen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa et med Thomas
Christensen Hole indgaaet Magelæg og paa den deraf flydende Udstykning af hans Gaards Jorder
eller Forandring i Hartkorn.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Skræm Bÿe hører en langt fraliggende Græsningslod
nordvestligst paa Byens Mark, denne Lod har jeg hidtil havt saa liden nÿtte af formedelst den lange
afstand fra Gaarden og jeg derfor ikke har mere Jord paa den Side af Bÿen derimod grændser den
sammen med Thomas Christensen Holes Gaards og kan derfor af ham bedre benyttes saasom den
desuden er betydelig meget nærmere ved hans Gaard, og da han derimod har en sin Gaard langt
fraliggende Englod sydostlig for Bÿen som er min Udlod umiddelbar tilgrænsende og dertil noget
nærmere ved min Gaard, saa har vi til Fælleds Fordel byttet disse Lodder med hinanden; men
omendskjønt jeg troer at kunne have langt større Fordel af Thom. Christen Holes til min Gaard
magelagt Englod end han hidtil har havt eller troer at kunne have i Fremtiden af den Græsningslod
som jeg har givet ham i Vederlag, saa er dog denne Lod befunden at være en Deel større i Boniteret
Størrelse end hans Englod; Jeg har derfor ladet dette Overskud paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn som et Parcel af min Gaards Jorder jeg afhænder til Thomas Christensen Hole,
og i det jeg herved underdanigst fremsender Magelægs og Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befaldte Udstyknings Documenter ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Magelægget med deraf flÿdende Udstykning,
Underdanigst Espen Mikkelsen
Conciperet af Stiftslandinspektør Birk.

Nr. 6
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vraae Sogn,, Sønder Vraae Bÿe den 25de August 1839
Anders Svenningsen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning.
Til Rentekammeret
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Fra min eiende og iboende Gaard i Søndervraae Bÿe, Vraae Sogn har jeg solgt 4 Parceller af dens
længst fraliggende Agerjord, deels for derved at forbedre min oeconomiske Stilling, som og for at
faae Evne til at opdyrke og grundforbedre en stor Deel raae Jorder som ligger umiddelbar tæt ved
Gaarden, og endelig for at arrondere Figuren af Hovedparcellen med Hensyn til Indhegning, at
Hovedparcellen ikkun har 19 11/14 Tønde Land boniteret Jord til Taxten 24 og saaledes mangler 3/14
Tønde Land boniteret Jord i den befalde Størrelse 20 Tønder Land, haaber jeg, i Henhold til
Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17 ikke skulle være til Hinder for Approbationen, med Hensÿn til
at Gaarden har et saa betydeligt Areal af raae Jord skikket til Opdyrkning at den snart vil kunde
indvinde denne Mangel hundrede Fold, og Hovedparcellen derhos kommer til at bestaae af en
samlet Lod i en særdeles veldannet Figur; og da jeg nu har ladet de afsatte Parceller paa
anordningsmæssig Maade beregnet i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder. Om Parcellen No. 5, som ikke grændser
samme med den Lod hvormed den agtes forenet tillader jeg mig endnu den Bemærkning, at skjønt
den ikke grændser umiddelbar sammen med Kjøberens Jordlod saa er den dog 2 á 3 gange saa nær
ved hans Huus som ved min Gaard og at Kjøberen har særdeles Trang til at faae denne Jordlod fordi
hans Huuses Tilliggende er saae lille, Underdanigst, Anders Svenningsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 7
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Sogn, den 25de August 1839
Villads Sørensen hidtil værende Gaardfæster af Lundergaards Gods, nu Selveier ansøger
underdanigst om Approbation paa sin tilkjøbte Fæstegaards udstykning, i Henhold til Forordningen
af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at blive befriet for et trykkende Hoveri og at komme i en mere selvstændig Stilling end hidtil
har jeg tilkiøbt mig min ifæstehavende Gaard af Lundergaards Gods, men da jeg ikke besidder den
fornødne Formue til at kunne opfÿlde de ved denne Handel indgaaede Forpligtelser og min Gaards
Jorder, hvoraf en stor deel er raa Jord fortrinlig skikket til Opdyrkning, ligger saa vidt adspredte at
det ikke staae i min Magt at dyrke den til nogen taalelig Grad af Fuldkommenhed i samlet Tilstand
efter som jeg mangler den dertil fornødne Driftscapital saa har jeg under disse Omstændigheder
solgt en Deel af de fjernest liggende Jorder deels til at forenes med umiddelbar tilgrænsende og
deels til at henlægges under andre Eiendomme eller i Mangel af saadan Tilladelse da til særskilt at
bebygges, og da Hovedparcellen fremdeles kun faaer sin Jord paa 4 Steder foruden Gaardsplads og
Have istedet for at der hidtil har havt den paa 8 Steder foruden Gaardspladsen og Haven og den
deriblandt beholder en betydelig Deel raae Kiær Jord tjenlig til Opdyrkning, som ligger Gaarden
mere end dobbelt saa nær som den Agerlod der afhændes og er af Indhold over 3½ Gang saa stor
som denne, saa haaber jeg underdanigst i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at
naadigst Approbation paa Udstykningen ikke skulle vorde mig nægtet, og da jeg nu har ladet de
solgte Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korte og øvrige befalende Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder – I Henseende til
Parcellerne No. 2 og 3 tillader jeg mig endnu underdanigst at bemærke, at omendskjønt Parcellen
No. 2 ligger omtrent lige saa langt fra Kjøberens Gaard som fra min, saa er det dog sandsynligt at
den vil komme under en fordelagtigere Behandling, da han som formuende Mand ikke saaledes som
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jeg savner den fornødne Drivtscapital – Dette sidste, nemlig at Kjøberen er en formuende Mand er
endnu i større Grad Tilfældet end Kjøberen af Parcellen No. 3 og da denne Parcel virkelig ligger
betydelig nærmere ved den Eiendom hvormed den agtes forenet end den ligger min Gaard saa synes
Foreningen med Kiøberens Huuslod, at være saa meget destomere hensigtsmæssig – Hvilke
Omstændigheder jeg ogsaa underdanigst beder at maatte komme i betragtning Underdanigst Villads
Sørensen.

Nr. 8
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Sogn, den 25de August 1839.
Niels Pedersen Johnsen hidtil værende Gaardfæster af Lundergaards Gods nu Selveier, ansøger
underdanigst om Approbation paa sin tilkiøbte Fæstegaards Udstykning.
Til Rentekammeret
Overensstemmende med de i Forordningen af 3die December 1819 foreskrevne Regler har jeg fra
min tilkjøbte Fæstegaard solgt 2de Parceller af dens længst fraliggende Agerjorder, nemlig den ene
til Bebyggelse og den anden til at forenes med en umiddelbar tilgrændsende Eiendom, og da jeg nu
har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalde
Udstyknings Dokumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen, Underdanigst, Niels Pedersen Johnsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 9
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bÿe, den 25de August 1839
Peder Pedersen Stien hidtil værende Gaardfæster af Lundergaards Gods nu Selveier, ansøger
underdanigst om Approbation paa sin tilkiøbte Fæstegaards Udstykning i Henhold til Forordningen
af 3die Decb. 1819 § 17
Til Rentekammeret
For at blive befriet for et trykkende Hoveri og at komme i en mere selvstændig Stilling end hidtil
har jeg tilkjøbt mig min ifæstehavende Gaard af Lundergaards Gods i Sønder Saltum staaende for
Hartkorn 7 Td. 6 Skp. 2 alb., men da jeg ikke besidder den fornødne Formue til at kunne opfylde de
ved denne Handel indgaaede Forpligtelser og min Gaards Jorder hvoraf en meget betydelig Deel er
raae Kjærjord særdeles vel skikket til Dÿrkning ligge saa vidt adspredte at det ikke staaer i min
Magt at dyrke den til nogen taalelig Grad af Fuldkommenhed i samlet Tilstand, eftersom jeg
mangler den dertil fornødne Driftscapital, saa har jeg under disse Omstændigheder solgt en deel af
de fiernest liggende Jorder dels til at forenes med umiddelbar tilgrænsede og dels til at henlægges
under andre mere beleilig beliggende Eiendomme, og da Hovedparcellen fremdeles kun haver sin
Jord paa 4 Steder foruden Gaardsplads og Have istedet for at den hidtil har havt den paa 9 Steder
foruden Gaardspladsen og Haven og den deriblandt beholder en betydelig Deel raae Kjærjord
tjenlig til Opdyrkning som ligger Gaarden omtrent dobbelt saa nær som den Agerlod der agtes
afhændet og er af Indhold mere end 3½ Gang saa stor som denne, saa haaber jeg underdanigst i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst approbation paa Udstykningen
ikke skulle vorde mig nægtet, og da jeg nu har ladet de solgte Parceller paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
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tilhørende Korter og øvrige befalde Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen paa Grund af de anførte
Omstændigheder, Underdanigst Peder Pedersen Stien
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 10
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bÿe den 25de August 1839.
Niels Mortensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa 2de ham tilhørende
Gaardes Udstykning af hidtil værende Lundergaards Gods, i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at vorde befriet for et trykkende Hoverie har jeg tilkjøbt mig min hidtil ifæstehavende Gaard af
Lundergaards i Sønder Saltum som staaer for Ager og Engs Hartkorn 7 Td. 1 Skp. 1 Fr. 1 alb. Til
denne Gaard hører i alt 8 hinanden vidt fraliggende Lodder og deriblandt foruden Toften ved
Gaarden og den fraliggende Hovedlod 2de meget fjernt liggende Agerlodder, hvis Dyrkning uden
Gaarden ingenlunde kan svare Regning formedelst den lange afstand, særdeles med Hensyn til at
Gaarden har en betydelig Deel raae Jord tjenlig til Opdyrkning som ligger den dobbelte saa nær og
hvorpaa den til de 2de fierntliggende Lodders Dÿrkning fornødne Arbeidskraft langt hensigtsmæssigere kan anvendes. Paa grund af disse Omstændigheder har jeg solgt bemeldte 2de Lodder til
at forenes med umiddelbar tilgrænsende Eiendomme og haaber underdanigst i Henhold til
Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17, at naadigst Approbation paa afhændelsen ikke skulle vorde
mig nægtet. Hovedparcellen har jeg derefter solgt til Jens Simonius Sørensen, i det jeg har tilkjøbt
mig en anden Gaard af Lundergaards Gods, nemlig den Gaard som Anders Pedersen og senest
Morten Andersen forhen har havt i Fæste, staaende for Hartkorn 4 Td. 7 Skp. ½ alb., hvilken Gaard
jeg nu beboer. – Til denne Gaard er ligeledes en meget fjernt liggende Agerlod som formedelst dens
lange afstand fra Gaarden ikke kan dyrkes med nogen sand Fordel uden denne. Denne Lod har jeg
ligeledes solgt til at forenes med en umiddelbar tilgrænsende Eiendom som beboes af Kjøberen, og
da Gaarden har en betydelig Mængde raae Kjærjord skikket til Opdyrkning, nemlig en Lod der er
mere end 5 gange saa stor som den Agerlod der afhændes og som ligger Gaarden mere end 3 gange
saa nær saa at Arbeidskraften langt hensigtsmæssigere derpaa kan anvendes, og Gaarden i alt har
sin Jord beliggende paa 7 forskjellige Steder og faaer ved denne Udstykning en Lod mindre, saa
haaber jeg underdanigst paa Grund af disse Omstændigheder og i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 at Bevilling til denne Udstykning ogsaa underdanigst maatte forundes mig; og
da jeg i dette Haab nu har ladet begge Gaardes Jorder paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender begge Hartkornsberegninger med tilhørende
Korter og øvrige befalde udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst paa den anførte
Grunde, om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningerne,
underdanigst, Niels Mortensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 11
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bÿe, den 25de August 1839
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Niels Mortensen og Niels Pedersen Ræv, Selveiere, ansøger underdanigst om Approbation paa
Udstykningerne af en dem i Interessentskab tilhørende Gaards Jorder, i Henhold til Forordningen af
3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til den Gaard i Sønder Saltum som af undertegnede eies i Interessentskab og som staaer for
Hartkorn 4 Td. 7 Skp. ½ alb., hører en meget fjernt liggende Agerlod hvis Dÿrkning under Gaarden
ingenlunde kan betale sig, saa meget mindre som Gaarden har et meget betydeligt Areal af raae
Kjærjord skikket til Opdyrkning, hvorpaa den Arbeidskraft som formedelst den lange Vei bortøsles
paa Dyrkningen af den fjerntliggende Agerlod, langt hensigtsmæssigere kunde anvendes; Denne
fraliggende Agerlod har vi paa Grund af disse Omstændigheder solgt til Anders Nielsen til at forene
med hans umiddelbar tilgrænsende Selveierlod som han beboer, og da Gaardens til Opdyrkning
skikkede Kiærlod ligge den omtrent 4 gange saa nær og er af Indhold omtrent 8 gange saa stor, som
den Agerlod der afhændes, saa haaber vi underdanigst i Henhold til Forordningen af 3die December
1819 § 17 at naadigst approbation paa Udstykningen ikke skulle vorde os nægtet; og da vi nu i dette
Haab have ladet den solgte Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og vi herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger vi underdanigst paa de anførte Grunde om det Høi Kongelige
Rentekammers naadigste approbation paa Udstykningerne, underdanigst Niels Mortensen, Niels
Pedersen Ræv
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk

Nr. 12
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Lundergaard den 25de August 1839.
Else Cathrine Gleerup Enke efter Proprietair Mads Hastrup Eier af Lundergaard Hovedgaard og
Gods ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til at nedlægge en fæsteledig Gaard
Bisgaard kaldet og at afhænde dens Jorder i 7 Parceller.
Til Kongen
Under det mig tilhørende Lundergaard Bøndergods i Jetsmark Sogn er en fæsteledig Gaard
Bisgaard kaldet, som den sidste Fæster Niels Jensen har seet sig nødsaget til at fratræde fordi han
ikke har fundet sig istand til at svare hvad han skulle efter sit Fæstebrev, endskiønt han stedse har
været en skikkelig og stræbsom Mand, og da der til samme Gaard er et meget betydeligt Areal af
raae Kjærjorder fortrinlig skikkede til Dyrkning men beliggende saa lagt fra Gaarden at de aldeles
ikke derunder kan opdyrkes med nogen rimelig Fordeel, hvorimod de findes fortrinlig skikkede til
særskilt Bebyggelse, saa har jeg i Betragtning af disse Omstændigheder dels for at redde Fæsteren
fra Undergang, i hvilken Hensigt jeg uden Betaling har skænket ham Parcellen No. 2 til
Bebyggelse, dels for at faa de raae Jorder under hensigtsmæssig Opdyrkning, bestemt mig til at
udstykke Gaarden i 7 Parceller, saaledes at Parcellerne No. 1, 2, 4 og 5 bestemmes til Bebyggelse;
No. 3 henlægges under en umiddelbar tilgrændsende Eiendom og Engparcellerne No. 6 og 7 agtes
afhændet til at henlægges under andre Eiendomme som trænge til Høeavl men som efter
Omstændighederne ikke kan ventes at blive tilgrændsende. – For at realisere denne Plan vover jeg
herved paa de anførte Grunde allerdybeste Underdanighed at ansøge om allernaadigste Bevilling til
at nedlægge Gaarden og at afhænde dens Jorder i de ovennævnte Parceller, om hvilke jeg til den
Ende har ladet forfatte en formelig Hartkornsberegning med tilhørende Kort in Duplo og øvrige
allernaadigst befalede Udstykningsdocumenter som jeg allerunderdanigst vover at lade medfølge
for at fremstille de Parceller til hvis Afhændelse jeg allerunderdanigst herved ansøger om
allernaadigst Bevilling, allerunderdanigst Else Cathrine H: Hastrup
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 13
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Torpet Bÿe, den 25de August 1839.
Godske Christensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa udstykningen
af en ham tilhørende ubeboet Jordlod.
Til Rentekammeret
Undertegnede er ved Giftermaal bleven Eier af en ubeboet Jordlod paa Torpet Bÿes Mark
Langbakken kaldet, som forhen har tilhørt Niels Svendsen Christensen, og som staaer for Ager og
Engs Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 2 1/3 alb. og er en Parcel af forhenværende Niels Buyes Gaard hvoraf
Hovedparcellen fortiden tilhører hans Søn Søren Nielsen. Af denne Parcel har jeg solgt den ene
Halvdeel til Søren Christensen Lise og den anden Halvdeel til Niels Larsen, begge Dele til
Bebyggelse og da jeg nu har ladet denne ubeboede Jordlod dele i 2de nøiagtig lige store Dele til
Bebyggelse og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høi Kongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen, Underdanigst Godske Christensen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 14
Hjørring Amt, Børglum Herred, Thise Sogn og Bÿe, den 25de August 1839.
Christen Christensen Langbroe, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards Udstykning.
Til Rentekammeret
Med det Høi Kongelige Rentekammers høigunstige Tilladelse af Skrivelse til Amtet af 26de
December 1838 (:formodentlig 26de Januar 1839:) som mig er communiceret gennem Sognefogden
ved Skrivelse fra Herredscontoiret dateret 30de Januar dette Aar som citere en Skrivelse fra Amtet af
1ste d. M..; hvorved er communiceret det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 26de f. M:, har jeg
nu ladet den vestre Deel af min Gaards Kjærlod paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn
og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen, Underdanigst Christen Christensen Langbroe.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 15
Hjørring Amt, Børglum Herred, Thise Sogn og Bÿe, den 25de August 12839.
Christen Nielsen Broen (som nu er gift med Thomas Chr. Clausens enke) og Jens Jensen Brødslev
ansøger underdanigst om Approbation paa Delingen af en dem tilhørende Selveierlod.
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Til Rentekammeret
Paa Grund af det Høi Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 22de December forrige Aar
have vi nu ladet de os tilhørende Selveier Jorder paa Thise Bÿs Mark, som skjøndt de blev delte
under Bÿens Udskiftning i Aaret 1815 dog endnu staaer samlet i Amtstuen under eet Hartkorn,
opmaale, taxere og paa nÿt beregne i Hartkorn, og i det vi herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter, ansøger
vi underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers Approbation paa Udstykningen,
Underdanigst Jens Jensen Brødslev
Paa Thomas Christian Clausens Stervboes Vegne Christen Nielsen Broen som nu er gift med Enke
og som tillige er kiøber af Parcellen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 16
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Broust Sogn, Sønderøxe Bÿe, den 25de August 1839.
Jens Thomsen Christensen og Jens Christian Sørensen, Selveiere, ansøger underdanigst om
Approbation paa Delingen af deres Gaards Hartkorn som i Amtstuen staaer anført under Eet.
Til Rentekammeret.
Undertegnede Jens Thomsen Christensen eier og beboer en Gaard i Sønderøxe Bÿe, som i Aaret
1796 da Bÿens Jorder bleve udskiftet af Fælledskabet stod for Ager og Engs Hartkorn 3 Td. 3 Skp.
3 Fr. hvortil blev udlagt 7 Jordlodder foruden Andel i nogle fælleds Holme som samme er bleven
deelte og undertegnede Jens Christian Sørensen eier og beboer en anden Gaard i samme Bÿe som
ved Udskiftningen i Aaret 1796 stod for Ager og Engs Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 3 Fr. 1½ alb. og blev
tillagt 5 hinanden fraliggende Jordlodder, der ingen steder grændser samme med de Jorder som
tilhøre den her førstnævnte Gaard. Disse 2de Gaardsparter af forhenværende Oxholms Gods har
senere været bortfæstet samlet, og blev ved Godsets Afhændelse solgte samlet til en Mand, og er
saaledes bleven anførte i Amtstuen under samlet Hartkorn 5 Td. 1 Skp. 2 Fr. 1½ alb., for hvilket
samlede Hartkorn Jens Thomsen Christensen staar som anført i Amtstuen endskjønt han aldrig har
eiet mere deraf end de Jorder der oprindelig henhøre til de ovenanførte 3 Td. 3 Skp 3 Fk.
Da Amtstuen imidlertid har funden sig ubeføiet til at adskille disse 2de Gaarde efter deres
oprindelige Hartkorn, saa have vi nu ladet samtlige under det samlede Hartkorn henhørende Jorder
taxere og beregne i Hartkorn paa nÿe, og i det vi herved underdanigst fremsende
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter ansøger
vi underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Hartkornsfordelingen, særdeles paa Grund af at det oprindelig er, som Udskiftnings Kortet udviser,
2de særskilte Gaardsparter, der ikke i nogen Deel grændser sammen med de dertil tilhørende
Jordlodder, Underdanigst Jens Thomsen Christensen, Jens Christian Sørensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 17
Concept. FR VI 4de Classe No 4
Hjørring Amt, Børglum Herred, Hæstrup Sogn, Hæstrupgaard den (?) Sept. 1839
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Nicolai Toft Kabell Godseier ansøger underdanigst om Approbation paa Udstykningen af 11 ham
tilhørende Fæstegaarde, hvis Hovedparcel han har solgt til Fæstere paa Grund af Forord. 3
December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da jeg fortiden staar i Begreb med at afhænde Bøndergodset fra min eiende Hovedgaard
Hæstrupgaard, til Fæsterne, for samtidig at forvandle Hoverigodset til Selveiendom, og Fæsterne
dog i Almindelighed mangle den fornødne Evne til strax at kunne afbetale en passende Deel paa
Kjøbesummen, saa har jeg til disses Tarv ladet efterskrevne 11 Gaarde udstykke, nemlig;
I Vraae Sogn
a) Fæster Christen Pedersens Gaard i Sønder Vraa Bÿ
b) Fæster Hans Sørensens Gaard ibdm.
c) Anders Andersens Gaard i Nørre Vraae Bÿ
I Rakkebÿe Sogn
d) Fæster Steffen Villadsens Enkes Gaard i Rakkebÿe
e) Fæster Jens Nielsens Gaard ibdm.
f) Fæster Ole Johansens Gaard ibdem.
g) Fæster Lars Nielsen Baks Gaard ibdm.
h) Fæster Lars Jensens Gaard i Skarup Bÿe
i) Fæster Mads Mortensens Gaard i Rakkebÿe
k) Fæster Jens Svenningsens Gaard ibidem.
l) Fæster Christen Jensen Østergaards Enkes Gaard ibdm.
Af disse 11 Gaarde har jeg solgt Hovedparcellen til Fæsterne eller som Tilfældet er med Litr. d og l,
til disses Sønner, og som en Deel af Kjøbesummen har jeg forbeholdt mig en Deel for Gaarden
mindre beleilig beliggende Jorder, for største delene bestaaende af fraliggende Lodder som jeg har
bestemt dels til Fæstehuse og dels til særskilt at afhænde til Selveiendom, og da samtlige Gaarde
have en Deel raae Jord som ved denne Leilighed kan komme under hensigtsmæssig Opdyrkning, og
Gaardene faa deres Jorder langt mere samlede end hidtil, og Bønderne kan paa denne Maade see sig
istand til at kjøbe deres Gaarde og derved at vorde befriede for Hoveriet, saa ansøger jeg
underdanigst i Henhold til Forordningen af 3de December 1819 § 17 om høigunstigst approbation
paa hosfølgende 11 formelige Udstykningsforretninger, af hvilke ikkun den under Lit. d anførte
Gaard er saa stor at Hovedparcellen har 20 Tønder Land boniteret Jord til Taxten 24, Underdanigst
N.N.

Nr. 18
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vesterbrønderslev Sogn og Bÿe den 10de October 1839
Niels Bjørn Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger aller underdanigst om allerunderdanigst
Bevilling til sin Gaards Nedlæggelse og om Approbation paa dens Udstykning.
Til Kongen
Til min eiende Gaard Østergaard kaldet i Vesterbrønderslev Sogn og Bÿ, staaende for Hartkorn 6
Td. 3 Skp. 2 Fr. 2 ¼ Alb. hører 6 hinanden vidt fraliggende Lodder, hvoriblandt er en meget stor
Deel af raa Kjær Jord fortrinlig skikket til Opdyrkning men som formedelst den lange Afstand fra
Gaarden ikke derunder kan opdyrkes. Paa Hovedlodden, som af Landeveien deles i 2 dele og som i
øvrigt har i samlet Tilstand er høist ufordeelagtig Figurer ved Siden af Landeveien opført en
allernaadigst privilegeret Kroe hvortil jeg agter at henlægge en Parcel paa henved 9 Tønder Land
geometriske Maal eller noget over 5 Tønder Land boniteret Jord, saasom det er aldeles nødvendigt
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til de Reisendes Tarv at der henlægges nogen Avling til Korn; og da det under de anførte
Omstændigheder er høist besværligt og meget ufordeelagtigt at drive Gaardens øvrige Jorder
samlet, og der derimod ved den attraaede Udstykning kan komme en stor Mængde raae Jord under
hensigtsmæssig Opdyrkning, hvoriblandt Parcellen No 7 alene indeholder 23 Tønder land Kiærjord
fortrinlig skikket til Dÿrkning, men som først dertil kan vorde anvendt naar den bliver særskilt
bebygget, saa er det paa disse Grunde at jeg allerunderdanigst ansøger om allernaadigst Bevilling til
Gaardens Nedlæggelse, samt til at afhænde dens Jorder i Parcellen; og da jeg til den Ende har ladet
Gaardens i 10 veldannede Parceller inddelte Jorder paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved allerunderdanigst lader følge Hartkornsberegningen med tilhørende Korter
og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg tillige allerunderdanigst om
allernaadigst Approbation paa Udstykningen, Allerunderdanigst Niels Bjørn Christensen.

Nr. 19
Aalborg Amt, Kjær Herred, Ulsted Sogn, Vadsholt, den 6te November 1839
Peder Poulsen, Selveier Gaardmand gjentager sin i Aaret 1835 indgivne underdanigst Ansøgning
om Approbation paa de Magelæg eller forandret Inddeling til Bortfæstelse af nogle ham tilhørende
Jordlodder.
Rentekammeret
Paa en i Aaret 1835, til det Høi Kongelige Rentekammer af mig indgivne Magelæg angaaende 2de
mig tilhørende ubebyggede Parceller den ene af Christen Hansens og den anden af Poul
Rasmussens Gaards Jorder begge under Ulsted Bÿe, hvilke Parceller jeg oprindelig have tilkjøbt
mig for at overdrage dem i Fæste til min Slægtning Poul Pedersen som beboer Parcellen No 2 (efter
udstykningsbevilling No 1) af min Gaards Vadsholts Jorder og som tillige haver Fæst Parcellen No 3
(Efter Udstyknings Bevillingen No 2) af samme min Gaards Jorder; men da jeg fandt at de i den
Hensigt indkjøbte Parceller, forsaavidt som de bestod af Agerland ikke laae beleiligt for Poul
Pedersen men derimod langt mere beleiligt for min Gaard hvis Jorder de ere umiddelbar
tilgrænsende, og min Gaard derimod har en stor Mængde raae Jorder som om den langt fraliggende
men som grændser umiddelbar til Poul Pedersens Fæstelod ved Huset, saa har jeg givet ham
Vederlag for de ham tiltænkte Agerjorder deels i fornævnte hans Lod tilgrændsende raae Hede og
Kjærjorder og deels i et Stykke af min Englod, sammengrændsende med fornævnte ham tillagte
Parcel No 3 (efter udstykningsbevillingen No 2) af min Gaard Vadsholts Jorder, saaledes som de
underdanigst indsendte og atter herved følgende Magelægs Documenter oplyser – har det høie
Collegium ved Skrivelse til Stiftamtet af 25de Juli 1835 resolveret saaledes:
Med Herr. Kammerherrers Betænkning af 30de f. M. har Rentekammeret modtaget hosfølgende
Magelægs og Udstyknings Documenter for nogle Jorder tilhørende Peder Poulsen i Vadsholt. I
Anledning heraf maae vi tjenstligen anmode Dem om at ville behage at tilholde Vedkommende at
tilveiebringe et særskilt Kort over Jorderne til den Parcel No 1 fra Christen Hansens Gaard i Ulsted
som agtes udstykket, og et særskilt Kort over de Jorder som agtes magelagte, da saadanne Korter in
duplo bør indsendes, men kun et Exemplar af hvert af de ældre udstyknings Korter findes iblandt
forommeldte Documenter, hvorhos Attest for Amtstuen om bemeldte Parcels Hartkorn maatte
indsendes med oplysning om hvem der eier denne Parcel.
I Anledning heraf har jeg nu tilveiebragt saavel de befalede Korter som Amtstuens Attest om
Hartkornet for de forskjellige mig tilhørende Eiendomme og tillader jeg mig herhos underdanigst at
bemærke at jeg er som Eier saavel af Gaarden Vadsholt som af de 2de Parceller af Ulsted Bÿs Jorder
som jeg ønsker for samme magelagte for at overdrage Vederlaget til min Slægtning Poul Pedersen,
som beboer og bruger de 2de Parceller af min Gaards Jorder som det Kongelige Rentekammer under
18 Mai 1815 har approberet til Afhændelse og samme under 12te October 1816 har tilladt mig at
13

afhænde uagtet Skjødet ikke var bleven præsenteret til Paategning inden den ved Forord, 25de Juni
1810 foreskrevne Tid; og i det jeg nu atter har underdanigst fremsender Magelægs og Udstyknings
Documenterne i den befalede Form tillader jeg mig derhos at gientage min underdanigste
Ansøgning om naadigste approbation paa Magelægget, Underdanigst Peder Poulsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Anledning af det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Stiftamtet af 25de Juli 1835 tillader jeg
mig herved paa Dannebrogsmand Peder Poulsens Vegne, underdanigst at tilstille Deres
Høivelbaarenhed hosfølgende Ansøgning med Bilage til udbedende høigunstigst Anbefaling til det
Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 9de November 1839, underdanigst P.L. Birk
Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme.

Nr. 20
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bÿe den 11te November 1839.
Villads Sørensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at udvirkes allernaadigst Bevilling
til sin gaards udstykning uden Hovedparcel af befalet Størrelse, i Henhold til det Kongelige
Rentekammers Skrivelse til Amtet af 17de October 1839.
Til Rentekammeret
I Henhold til det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 17de forige Maaned tillader jeg
mig underdanigst at ansøge om at det høie Collegium naadigst ville udvirke mig allernaadigste
Bevilling til min Gaards Udstykning uden Hovedparcel af befaled Størrelse overensstemmende med
de underdanigste indsendte udstykningsdocumenter, saasom jeg erfarer at Udstykningen, imod hvad
jeg havde formodet, ikke kan approberes ligefrem efter Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17, skjønt
Hovedparcellen i sine 36 Tønder Land har et Areal af circa 21 Tønder Land af raae Jorder som
formedelst Udstykningen vil komme under hensigtsmæssig Opdyrkning, Underdanigst Villads
Sørensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 21
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bÿe den (?) December 1839
Niels Pedersen Johnsen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Tilladelse til at faae et til
ham udstædt Skjøde paa en ubebygget Hedelod Tinglæst.
Til Rentekammeret
Under 29 December forige Aar har jeg af daværende Gaardfæster af Lundergaards Gods Villads
Sørensen tilkjøbt mig en ham efter Skjøde af 25de September 1834, tinglæst 15de Marts 1835,
tilhørende ubebygget Selveier Hedelod, som grændser umiddelbar sammen med min Selveiergaards
Hovedlod, hvorunder jeg agter at bruge den. – Denne Hedelod var forhen umatriculeret men er nu
ifølge Forordningen af 15de April 1818 ansat for privilegeret Hartkorn 3 Fk. 1 alb. Endskjønt
Willads Sørensens Skjøde er, som anført, læst i Retten den 15de Marts 1835, saa er dog endnu den
tidligere Eier Niels Pedersen Ræv vedbleven at staa anført i Amtstuen for dette Hartkorn, og uagtet
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det er en særskilt Eiendom der ikke i nogen Henseende grændser sammen med de øvrige
Jordeiendomme som tilhører bemeldte Niels Pedersen Ræv, og som derfor ifølge Hartkornets
forskjellige Beskaffenhed ikke kan staa i nogen uadskillelig Forbindelse med hans øvrige
Jordeiendomme, saa har dog Amtstuen hidtil vægret sig ved at skille dette Hartkorn fra titmeldte
Niels Pedersens øvrige Hartkorn under Foregivende at der skal existere en Bevilling fra det
Kongelige Rentekammer af 21de August 1830 efter hvilken en Eng i Parcel No 3 af Peder Larsens
Gaards Jorder i Hune Sogn og Bÿe af Hartkorn 1 Skp. 2 Fk. 2½ alb. er afhændet til bemeldte Niels
Pedersen Ræv under den betingelse at den blev forenet med hans samtlige Eiendomme, og da den
her omhandlede forhen umatriculerede Jordlod paa den Tid udgjorde den Deel af Niels Pedersen
Rævs Eiendomme saa har Amtstuen hidtil anseet denne Omstændighed for en Hindring for at
adskille Hartkornet. – Da Eiendommen imidlertid er, som foran meldt, ved lovligt tinglæst Skjøde
afhændet til Villads Sørensen for omtrent 5 Aar siden, saa ansøger jeg herved underdanigst om, at
det Høie Collegium naadigst vilde tillægge Amtstuen Ordre til at adskille bemeldte 3 Fk.
privilegeret Hartkorn, da jeg ikke kan faae mit Skjøde læst i Retten forinden jeg kan skaffe Attest
for at Skatterne af den mig tilskjødede Eiendom er betalt og dette ikke kan skee i lovlig Form
saalænge dens Hartkorn ikke kan blive særskilt anført i Amtstuen. Det bemærkes at i Skjødet er
Hartkornet ved Feiltagelse blot anført for 3 Fdk. men i Amtstuen staaer det anført for 3 Fdk 1 alb.,
Underdanigst, Niels Pedersen Johnsen.

Nr. 22
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Faarup Bÿ den (?) December 1839.
Søren Christensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om at blive skilt ved Hartkornet paa
en Engparcel som han har solgt ved lovligt tinglæst Skjøde for omtrent 9½ Aar siden.
Til Rentekammeret
I Aaret 1826 har min Kones første Mand Christen Nielsen i Forening med Peder Jacobsen i Faarup
tilkjøbt sig Eng Parcellerne No 12 og 13 af Bundgaards Eiendomme i Nørre Saltum efter det herved
følgende Udstyknings Kort, dog saaledes at enhver af dem bruget sin Parcel, nemlig Christen
Nielsen Parcellen No 12 og Peder Jacobsen Parcellen No 13 – I min Kones Enkestand kjøbte hun
Peder Jacobsen ud af Interessentskabet og blev saaledes Eier af begge Parceller. Efter at jeg senere
har indladt mig i Ægteskab med bemeldte Christen Nielsens Enke og jeg derved var bleven Eier af
fornævnte Engparceller, har jeg, ved Skjøde af 10de Juni 1831 som er tinglæst den 14de October
samme Aar, og som jeg underdanigst tillader mig herved at fremsende, solgt Parcellen No 13, med
Hartkorn 2 Skp. 1 Fr. 1 ¾ alb. til Christen Christensen af Villerup. - Vel har Skjødet ved
Tinglæsningen faaet den Bemærkning at min Kone Ane Pedersdatter har Skjøde paa den solgte
Parcel kun i Forening med Peder Jacobsen, men dette er aabenbar urigtig; thi Peder Jacobsen har
solgt hende sin Andel ved Skjøde af 2den September 1826 som er tinglæst den 24de November
samme Aar, hvilket det hermed følgende Skjøde bevidner.
Skjønt denne Parcel saaledes for 9½ Aar siden er ved lovligt Tinglæst Skjøde overdraget til
Christen Christensen af Villerup og Eiendommen saaledes i al den Tid har være ude af min Brug og
Værge, saa har jeg dog ikke hidtil kunnet formaa Amtstuen til at skille Hartkornet 2 Skp. 1 Fk. 1 ¾
alb. fra min Gaard og at anføre det for Parcellens hidtil værende Eier Christen Christensen.
Christen Christensen har nu ved Skjøde af 11te November 1838 solgt denne Engparcel til Jens Peter
Larsen til at henlægge under hans Selveiersted Nÿested kaldet i Alstrup Sogn, men da Amtstuen
ikke har villet skille Hartkornet fra min Gaard og Christen Christensen har saaledes ikke hidtil
kunnet forevise nogen speciel Attest for at Skatterne af denne ham tilhørende Engparcel er betalt,
har Retten ikke villet antage det af ham til Jens Peder Larsen udstædte Skjøde, til Tinglæsning. Paa
Grund af disse Omstændigheder ansøger jeg underdanigst om at det Høi Kongelige Rentekammer
naadigst ville tillade at jeg bliver skilt ved oftnævnte Parcels Hartkorn 2 Skp. 1 Fk. 1 ¾ alb. og at
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Amtstuen maatte blive tillagt Ordre om at hæve Skatterne af samme hos den som er i lovlig
besiddelse af Parcellen. Underdanigst Søren Christensen

Nr. 23
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Johnstrup den (?) Dec. 1839.
Jens Degn Christensen forhenværende Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at faa sit
Selveiersted som han har solgt til Peder Nielsen anført i Amtstuen med sit rette Hartkorn 1 Tønde.
Til Rentekammeret
Ved Skjøde af 11te December 1834, tinglæst 20de Februar 1835, har min Fader Christen Mathiasen
af Johnstrup overdraget til mig en ham tilhørende Parcel af Yngvar Olesens Gaard Over Johnstrup
kaldet i Saltum Sogn, som efter det Kongelige Rentekammers Bevilling af 21de Juli 1832 er skilt fra
Gaarden med Hartkorn 3 Skp. 1 Fk. 1 alb., hvilken Parcel Gaardens forige Eier Jens Christensen
Degn – med hvis Enke Yngvar Olesen nu er gift – egentlig har skjænket mig ved et allernaadigst
confirmeret Testamente af 13de Sept. 1815; men da jeg ikke endnu paa den Tid var i den Stilling at
jeg selv kunde bruge den blev den imidlertid overdraget til min Fader Christen Mathiasen, af hvem
jeg, som anført, har faaet Skjøde paa den i Aaret 1834.
Til samme Tid som min Fader Christen Mathiasen kom i Besiddelse af denne Parcel beboede han
en ældre Parcel af samme Gaards Jorder, med Hartkorn 1 Tønde hvilken Parcel min Moder Christen
Mathiasens Enke har beboet efter min Faders Død indtil jeg ved Mageskiftebrev af 4de Juli 1838
tinglæst 31de August samme Aar giorde Mageskifte med hende saaledes at jeg overdrog hende
ovennævnte min Parcel med Hartkorn 3 Skp. 1 Fr. 1 alb. som hun nu efter Mageskiftebrevet eier,
bruger og beboer, hvorimod hun ved samme Mageskiftebrev overdrog mig mine Forældres Gaard
eller den større Parcel paa 1 Tønde Hartkorn. Denne Parcel paa 1 Tønde Hartkorn har jeg, i kraft af
Mageskiftebrevet solgt til Peder Nielsen ved Skjøde af 6te Juli 1838, hvilket Skiøde, ligesom
Mageskiftebrevet, er tinglæst 31de August samme Aar – Skjønt bemeldte lovlig tinglæste Skiøde til
Peder Nielsen paa 1 Tønde Hartkorn saavelsom Mageskiftebrevet der hjemler min Moder Christen
Mathiasens Enke Parceller paa 3 Skp. 1 Fr. 1 alb. Hartkorn har været Amtstuen foreviist, saa har
dog denne, anført Peder Nielsen som Eier af begge Parceller med Hartkorn 1 Td. 3 Skp. 1 Fk. 1 alb.
endskjønt han ingensinde har enten eiet eller brugte mere end den ene ham tilskjødede Parcel paa 1
Tønde Hartkorn, ligesom jeg heller ingensinde har eiet begge Parceller paa en Gang, og da jeg ikke
hidtil har kunnet formane Amtstuen til at adskille Hartkornet efter de lovlig Tinglæste
Adkomstbreve under Foregivende af at der ikke dertil var bemyndiget og jeg har forpligtet mig til at
hjemle Peder Nielsen den ham solgte Parcel med sit rette Hartkorn 1 Tønde, han ansøger herved
underdanigst om at det Høi Kongelige Rentekammer naadigst vilde tillade at Hartkornet adskilles i
Amtstuen overensstemmende med Adkomstbrevene, som jeg herved tillader mig underdanigst at
fremsende, og at Amtstuen derom maatte meddeles det fornødne, Underdanigst Jens Degn
Christensen.

Nr. 24
Aalborg Amt, Kjær Herred, Hals Sogn, Hou Bÿe, den 31de December 1839.
Jens Hansen Bastbjerg, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om Approbation paa
Udstykningen af sit Selveiersted i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
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Til mit eiende og hidtil iboende Huus eller Sted i Hou Bÿe Hals Sogn, som staaer for Ager og Engs
Hartkorn 7 Skp. 2 Fk. 1 alb. hører 14 særskilte Lodder der tilsammen udgjør et Areal af 78 Tønder
Land hvoraf ikkun omtrent 1½ Tønde Land grændser til Stedet eller er beliggende i Nærheden af
samme, hvorimod der under de nævnte 78 Tønder Land er indbefattet een stor Deel som Hedejord
skikket til Opdyrkning, men som formedelst den lange Afstand fra Stedet ikke dertil kan benyttes
med nogen rimelig Fordeel. – Da denne høist ufordelagtige Beliggenhed som Følge af en uheldig
Udskiftning giør det yderst vanskelig at drive Eiendommen samlet saaledes at en Familie kan leve
deraf, og giør det aldeles umueligt at indføre noget forbedret Agerbrug hvorved de raae Jorder
kunde komme under passende Behandling saalænge det hele skal forblive samlet, saa har jeg i
underdanigst Forventning om dertil at forundes naadigst Tilladelse, ladet Stedets Jorder inddele i 8
Parceller dels til Bebyggelse, deels eller for størstedelen til at henlægge under umiddelbar
tilgrændsende og deels til at henlægge under andre Eiendomme. – og da jeg nu har ladet de anførte
Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder. – I Henseende til at den til Bebyggelse
bestemte Parcel No 5 ikke endnu fortiden har den til Bebyggelse befalede Størrelse af fulde 1½
Tønde Land boniteret Jord til Taxten 24 endskjønt dens Areal er over 18 Tønder Land geometrisk
Maal, da i Fald enten dette eller den Omstændighed ved Parcellen No 6 at den er solgt til at
henlægges under en fraliggende Eiendom i et andet Sogn, skulde være til Hinder for den ansøgte
Approbation, da er det min Agt at sammenlægge disse 2de Parceller for samlet under Eet at afhænde
ved Auction til Bebyggelse. – Den i Amtstuens Attest under Lit. b anførte Parcel No 11 af Hartkorn
3 Fk. 2 ¼ alb. er en særskilt Eiendom der ikke i nogen Henseende grændser sammen med Stedets
Jorder. – Denne Parcel som i flere Aar har tilhørt min Formand Jens Christian Thomsen i
Interessentskab med en anden Mand i Bÿen, hører ikke under den Panteheftelse der hviler paa
Stedet; den er nu solgt til Selveier Jens Larsen i Hou til at forenes med hans umiddelbar
tilgrændsende Eiendom. – Skulde imod Formodning den Omstændighed at denne Parcel i nogen
Tid har været brugt under Stedet og at dette derved har været over 1 Tønde Hartkorn, bevirke at
Stedet skulde betragtes som en Gaard, der ikke kan nedlægges uden efter allernaadigste Bevilling,
da ansøger jeg i saadant mueligt Tilfælde underdanigst om at det Høie Collegium naadigst ville
udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og der efter naadigst approbere Udstykningen, imod at
Parcellen No 5 og 6 sammenlægges og forsynes samt bestandig vedligeholdes med Bÿgning og
Beboer. – Endnu vover jeg i dybeste Underdanighed at tilføie den Bemærkning: at da jeg har kjøbt
en større Eiendom hvortil jeg skal bruge de Penge jeg har solgt Parcellen for er det en Velfærds Sag
for mig at faae Udstykningen approberet, underdanigst Jens Hansen Bastbjerg.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
Hosfølgende Ansøgning fra Jens Hasen Bastbjerg i Hou i Hals Sogn om approbation paa
Udstykningen af hans Selveiersteds Jorder tillader jeg mig herved underdanigst at tilstille Deris
Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst Anbefaling – Stedets Jorder som staaer for Ager og
Engs Hartkorn 7 Skp. 2 Fr. 1 alb. er som Følge af en forfeilet Udskiftning, beliggende i 14 Lodder i
temmelig vid Afstand fra hinanden og som Følge deraf noget byrdefuld og lidet lønnende at drive
samlede. Af disse 14 Lodder der tilsammen udgiør et Areal af over 78 Tønder Land geometrisk
Maal er neppe 1½ Tønde Land beliggende ved Stedet, hvorimod Parcellen No 5 og 6 alene
indeholder over 35 Tønder Land af raae Jord tjenlig til Ager og Eng med hvis Opdyrkning alt er
gjort Begyndelse, men som formedelst den lange Afstand fra Stedet ingenlunde derunder kan
opdyrkes med Fordeel og følgelig egner sig fortrinlig til særskilt Bebyggelse. – Da denne
Udstykning bidrager en stor Deel til at afhjelpe paa Udskiftningens Ufuldkommenheder er det at 5
Lodder agtes forenede med andre umiddelbar paa langs tilgrændsende Jordlodder, og en stor
Mængde raae Hedejord vil komme under hensigtsmæssig Opdyrkning i Særdeleshed naar Parcellen
No 5 og 6 sammenlægges og bebygges under Eet, hvilket efter min Anskuelse er det
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Hensigtsmæssigste, saa forekommer det mig at denne Udstykning fortrinlig egner sig til
Approbation efter Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17 og finder mig beføiet til saaledes speciel at
anbefale den. – Da det er af stor Vigtighed for Manden at faae Udstykningen approberet det snarest
mueligt har jeg paataget mig at besørge Ansøgningen indsendt og tillader mig derfor endnu at yttre
det Ønske at der gunstbehageligen maatte vorde indleveret paa Aalborg Postcontor til Indsendelse
for min Regning. Vadumtorp den 13de Januar 1840, Underdanigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Stiftamtmand Bluhme.

Nr. 25
Hjørring Amt, Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn, Linderup Bÿ den 3die Februar 1840
Circovius Gaardeier indberetter underdanigst at have solgt 2de af de Parceller i hvilke hans Gaard
med Approbation af 31de August 1839 er udstykket.
Underdanigst Indberetning
Ved Skrivelse til Amtet af 31 August forige Aar har det høie Collegium approberet Udstykningen
af min Gaards Jorder i 27 Parceller paa Vilkor at af Parcellen No 2 til 27 incl. som agtes afhændede
ved Auction enten forenes med umiddelbar tilgrændsende Eiendoms Jorder eller henlægges til
beleilig beliggende jordløse Eiendomshuse eller inden 2 Aars Forløb bebygges, forsaavidt de have
den dertil befalede Størrelse – Paa Parcellen No 9 er beliggende et Jordløs Huus som eies og beboes
af Christen Pedersen; til denne Christen Pedersen har jeg solgt bemeldte Parcel No 9 med Hartkorn
1 skp. 2 Fr. ½ alb. samt Engparcellen No 17 med Hartkorn 1 Fk. i alt 1 Skp. 3 Fk. ½ alb. og da
Kjøberens Huus som han beboer er beliggende paa den ham solgte Agerlands Parcel og denne
saaledes er saa beleilig beliggende for Huset som den kan være, saa tillader jeg mig herved at
indberette at denne Handel er foregaaet og haaber efter den mig meddelte approbation at Amtstuen
maatte vorde tillagt Ordre om at adskille Hartkornet fra Gaarden til fornævnte Christen Pedersen
imod Foreviisning af lovlig Skiøde, underdanigst Cirsovius.
de

Nr. 26
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Torpet Bÿe, den 13de Marts 1840
Godske Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at udvirkes allernaadigst
Bevilling til Nedlæggelse af hans Boelsted og om approbation paa sammes Udstykning.
Til Rentekammeret
Da jeg af det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til amtet af 16de November forige Aar har
bragt i Erfaring at jeg ikke kan vente at erholde den under 25de August samme Aar, underdanigst
ansøgte Approbation paa Delingen af en mig tilhørende Jordlod paa Torpet Bÿes Mark i Saltum
Sogn, af Hartkorn 1 Td. 5 Skp. – Fr. 2 1/3 alb., anderledes end ved at erhverve Bevilling til
Nedlæggelse, da Parcellen skal betragtes som et Boelsted, saa ansøger jeg herved underdanigst om
at det høi Kongelige Rentekammer naadigst vilde udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling til
Nedlæggelse og derefter naadigst approbere Udstykningen efter de underdanigst indsendte
Udstykningsdocumenter, Underdanigst Godske Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk
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Nr. 27
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Horne Sogn, Terp Bÿe den 31de dec. 1839
Peder Christian Olesen Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Fr. 1819 § 17, og i fornødent Fald om allernaadigst Bevilling til dens
Nedlæggelse.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard i Terp Bÿe, Horne Sogn, som staaer for Ager og Engs Hartkorn 2
Td. 6 Skp. 2 Fk. ½ alb. har min Formand Christen Frederiksen førend Forordningen af 3die
December 1819 udkom solgt et lidet Stykke Hedejord til Christen Pedersen Sort, hvilket det hermed
følgende Document bevidner skjønt det ikke er affattet i lovlig Form, hvilket desuden heller ikke
den Gang kunde skee fordi Eiendommen ikke var sat i Hartkorn. – Christen Pedersen har imidlertid
opdyrket Parcellen, og da han ønsker at faa lovlig hiemmel paa den, ligesom jeg ønsker at blive
skilt ved den Deel af Hartkornet som Parcellen rettelig kan tilkomme saa har jeg nu ladet den paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn; Fremdeles har jeg solgt 2de Parceller af østre Side af
min Hovedlod, til Mikkel Olesen og Mikkel Pedersen til Bebyggelse, hvilke Parceller, fordi de
falde over en høi lerret Bakke, ligge mindre beqvemme for Gaarden end den øvrige Deel af Lodden,
og da Hovedparcellen skjønt kuns en Part paa 11½ Tønde boniteret Jord endnu har et Areal af over
84 Tønder Land geometriske Maal, hvoriblandt en stor Deel raae Jord skikket til Opdyrkning, saa
haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17 at Tilladelse til disse Parcellers
Afhændelse ikke skulde vorde mig nægtet, og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellen paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder. Skulde imod Formodning naadigste
Approbation paa udstykningen ikke kunde meddeles ligefrem efter det citerede Lovsted, da ansøger
jeg lige underdanigst om at det Høie Collegium naadigst vilde udvirke mig allernaadigst Bevilling
til Gaardens Nedlæggelse, samt derefter approbere Udstykningen, Underdanigst Peder Christian
Olesen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 28
Aalborg Amt, Hindsted Herred, Vebbestrup Sogn, True Bÿe den 31de December 1839.
Mourits Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger allerunderdanigst om at forundes allernaadigst
Bevilling til sin Gaards Nedlæggelse og Approbation paa dens Udstykning.
Til Kongen.
Da jeg af Mangel paa den fornødne Driftscapital ikke seer mig istand til at dyrke og drive min
Gaard samlet, saaledes at de raae Jorder kunde komme under hensigtsmæssig Afbenyttelse og dens
Areal er mere end stort nok til at ernære 2de Familier naar det vorder dyrket med fornøden Kraft, saa
har jeg, for at redde mig ud af mine trykkende Omstændigheder og dog at beholde det Fornødne til
Underholdning for mig og min Familie, i Haab om at forundes allernaadigste Bevilling til Gaardens
nedlæggelse eller Udstykning uden Hovedparcel af den befalede Størrelse, solgt den fjerneste og
større Deel af Gaardens Hovedlod og den fjerneste Englod samt en Tørvelod til Erik Jensen til
Bebyggelse. – hvilken Parcel jeg paa anordningsmæssig Maade har ladet beregne i Hartkorn, og i
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det jeg herved allerunderdanigst vover at fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Korter
og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg allerunderdanigst paa den anførte Grunde
om allernaadigste Bevilling til Gaardens Nedlæggelse og til at udstykke den saaledes som Kort og
Beregning udviser, allerunderdanigst, Mourits Christensen.

Nr. 29
Aalborg Amt, Hindsted Herred, Rostrup Sogn, Brøndbjerg Bÿe, den 18de April 1840.
Søren Nielsen Uhrenholt ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til at sammenlægge
2de ham tilhørende Gaarde efter at have afhændet en Parcel af den ene Gaards Jorder til Bestandig at
vedligeholdes med Bygning og Beboer.
Til Kongen
Foruden min iboende Fæstegaard af Villestrup Gods i Brøndbjerg Bÿe, Rostrup Sogn som jeg har
tilkjøbt mig, staaende for Ager og Engs Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 3 Fr. 1 ¾ alb. og skovskÿld 1 Fr. 1
12/13 alb. har jeg tillige tilkiøbt mig den Gaard af samme Gods som Lars Nielsen sidst har havt i
Fæste staaende for Ager og Engs Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 2 Fk. 1 23/44 alb. og Skovskyld 1 Fk. 1 12/13
alb. hvis Jorder for en Deel grændser umiddelbar sammen med min iboende Gaards Jorder og da
Lars Nielsens Gaards Hovedlod ligger fuldkommen saa beleilig for min Gaards Bÿgninger som
dennes egen Hovedlod nemlig i en Afstand af ikkun 60 Alen fra min Gaards Bygninger saa ansøger
jeg herved allerunderdanigst om at forundes allernaadigst Bevilling til at sammenlægge
Hovedparcellen af Lars Nielsens nu iboende Gaard til et samlet Jordbrug og at afhænde Parcellen
No 2 af Lars Nielsens Gaard til Kuursmed Lars Thomsen som allerede bruger og beboer Stedet. De
allernaadigste befalede udstyknings Documenter tillader jeg mig allerunderdanigst at lade
medfølge, allernaadigst Søren Nielsen Uhrenholt.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 30
Aalborg Amt, Kjer Herred, Horsens Sogn og Bÿe, den 5te Mai 1840.
Bertel Nielsen Selveier gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3 December 1819 § 17.
Til min eiende og iboende Gaard paa Horsens Bÿes Mark, som er Hovedparcellen efter den
Udstykning som det Høikongelige Rentekammer har approberet under 26de November 1836, med
Hartkorn 2 Td. 6 Skp. 1 Fk. 1 ¼ alb. hører endnu 8 hinanden vidt fraliggende Lodder, hvoriblandt er
2de meget langt fraliggende Englodder og en langt fraliggende Tørvelod, og da jeg nu har cultiveret
min Kjærlod – hvorpaa jeg har udflyttet Gaarden – saaledes at jeg deri har vunden et i Forhold til
mit tørre Agerland meget betydeligt Areal af god Eng og jeg tillige deri har funden den fornødne
Tørvejord, og min Naboe Selveier Gaardmand Jens Andersen som ligeledes beboer en Hovedparcel
af en udstykket Gaard hvortil kuns er i alt 4 Lodder derimod har stor Mangel paa Høeavl saa har jeg
til ham solgt den fjerneste af mine Englodder som er beliggende en Deel nærmere ved hans end ved
min Bopæl, og min langt fraliggende Tørvelod som jeg af den anførte Grund nu ikke længere finder
nogen Fordeel ved at beholde agter jeg at sælge ved Auction til en af Egnens Beboere som har
Mangel paa Tørvejord eller Høeavl, og da jeg nu har ladet disse 2de Parceller paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
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høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen
af 3die December 1819 § 17, underdanigst Bertel Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 31
Underdanigst Pro Memoria
Da jeg ikke har nogen Commissionair eller Bekjendt i Kjøbenhavn til hvem jeg kunde henvende
mig, vover jeg herved underdanigst directe at indsende Betalingen 14½ Rbdl. rede Sølv for den for
mig under 2den Januar dette Aar udfærdigede allerunderdanigste Bevilling til at udstykke min Gaard
i 5 Parceller uden at nogen Hovedparcel af den ved Forordningen af 3die December 1819 befalede
Størrelse deraf udlægges.
Sønder Saltum Bÿe, Saltum Sogn, Hvetboe Herred, Hjørring Amt den 1ste Mai 1840, underdanigst
Willads Sørensen
Til det Høi Kongelige Rentekammer.

Nr. 32
Hjørring Amt, Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn, Stubdrup Bÿe den 10de Mai 1840.
Peder Jensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards udstykning,
og om Tilladelse til at bortskjøde Parcellen som han har solgt efter en tidligere approberet
Udstykning.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard i Stubdrup Bÿe Østerbrønderslev Sogn /:som jeg er i Færd med at
udflytte fra Bÿen og som jeg tildeels allerede har udflyttet, eller af nyt opbÿgget, Deels for at give
den en mere beqvem Beliggenhed for Eiendommen og deels for at bringe den nærmere til det paa
Hovedlodden anlagte Teglværk:/ har jeg med en deel af de fraflyttede Bÿgninger solgt Parcellen N o
2 til Peter Thomsen til Beboelse. Englodden har jeg da han trænger til Tørveskjær, solgt ham
Parcellen No 2 b som er en min Gaard underlagt Parcel fra en udstykket Gaard i Østerbrønderslev,
dog, dersom der skulde være noget til Hinder for at denne Parcel henlægger til Parcellen No 2 a,
fordi den er dens øvrige Jorder fraliggende, da er det min agt at henlægge den under Parcellen No 3.
Parcellen No 3 har jeg henlagt til det paa denne beliggende Jordløse Huus som haves i Fæste af
Peder Christian Jensen, hvilken Parcel jeg agter at afhænde ved Auction. – Parcellen No 4, som er
den nordre Deel af den østre Englod, har jeg solgt til min Broder Selveier Gaardmand Niels Jensen i
Holt i Serretslev Sogn til at henlægges under hans Selveier Gaard sammesteds, som har stor Mangel
paa Høeavl; Parcellen No 5 ligeledes en Engparcel som jeg solgte til Selveier Gaardmand Niels
Vognsen i Linderup i Østerbrønderslev Sogn til at henlægges under hans Selveiergaard sammesteds
som ligeledes har Mangel paa Høeavl. Og Parcellen No 6 har jeg solgt til Selveierhuusmand
Christen Pedersen Grønborg i Vesterbrønderslev Bÿe og Sogn for at henlægges under hans
Selveierhuus sammesteds og Parcellen No 7 ligeledes en Engparcel, har jeg solgt til Selveier
Gaardmand Christen Jacobsen i Holt i Serretslev Sogn til at henlægges under hans Selveiergaard
som ogsaa har Mangel paa Høeavl, og da jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkorns beregningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstyknings Documenter saa ansøger jeg underdanigst om det
Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen. Skulde Eng Parcellerne
No 4, 6 og 7, som er solgt til Kiøbere der ikke forud have Eiendom i Sognet, imod Formodning ikke
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kunne bevilges afhændet til de Mænd som have kiøbt dem, da forbliver disse 3 Parceller ved
Hovedparcellen. – Endelig tillader jeg mig underdanigst at ansøge om at det Høi Kongelige
Rentekammer naadigst vilde tillade at Parcellerne No 3, 4 og 5 med Hartkorn 1 Td. 6 Skp. 3 Fk. af
min med det høie Collegies Approbation af 9de Juli 1836 udstykkede Gaard i Østerbrønderslev som
stod for Hartkorn 6 Td. 2 Skp. 1 Fk. og Parcellen No 4 med Hartkorn 2 Fk. 2 alb. af min anden med
det høie Collegie Approbation af samme Dato udstykkede Gaard i Østerbrønderslev som stod for
Hartkorn 5 Td. 3 Skp. 3 Fk. som ved de 2de hermed følgende Kjøbecontracter er solgte til Christen
Larsens Enke som bruger og beboer den, maae afhændes ved lovlige Skjøder og at Amtstuen maatte
vorde tillagt Ordre om at fraskille Hartkornet naar lovlig tinglæste Skjøder vorder derfor viiste. Paa
lige Maade ansøger jeg underdanigst om at Parcellen No 2 med Hartkorn 3 Skp. 2 Fk. 2 alb. af min
førstnævnte med det høie Collegie Approbation af 9de Juli 1836 udstykkede Gaard i
Østerbrønderslev, som ved hosfølgende Kjøbecontract er solgt til Christen Olesen som beboer det
paa Parcellen opførte Huus, maatte afhænde til ham ved lovligt Skjøde og at Amtstuen ogsaa har
maatte vorde tillagt Ordre om at adskille Hartkornet naar lovlig tinglæst Skjøde vorder den
foreviist, underdanigst Peder Jensen.

Nr. 33
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Venneberg Sogn, Nørre Harritslev Bÿe de 18de Juni 1840.
Peder Jensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning.
Til Rentekammeret.
Fra min eiende og iboende Gaard i Nørre Harritslev som staaer for Ager og Engs Hartkorn 5 Td. 7
Skp. 3 Fr. 1 1/36 alb. har jeg solgt 2de Parceller den ene en Agerlands parcel og den anden en
Engparcel, begge til at forenes med umiddelbar tilgrændsende Eiendomme, og da jeg nu har ladet
disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings
Documenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen, underdanigst Peder Jensen.

Nr. 34
Underdanigst Pro Memoria
Da jeg ikke har nogen Commissionair eller bekiendte i Kjøbenhavn til hvem jeg kunde henvende
mig, vover jeg herved underdanigst directe at indsende Betalingen 14½ Rbd. rede Sølv, for den for
mig under 15de April dette Aar udfærdigede allernaadigste Bevilling til at nedlægge min Gaard i
Torpet Bÿ Saltum Sogn, Hjørring Amt og at dele dens Jorder i 2de Parceller.
Saltum Sogn den 17de Juni 1840, underdanigst Godske Christensen.
Til Det Høi Kongelige Rentekammer.

Nr. 35
Erklæring angaaende Jords Udlæg til Ugilt Skole.
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Ved at tilbagesende den af Deres Høivelbaarenhed under 11te forige Maaned mig tilstillede
Udstykningsforretning over Gaarden Buurskous Jorder i Ugilt Sogn, tillader jeg mig underdanigst
efter Opfodring derom at yttre mig saaledes:
I Overensstemmelse med Placater af 7de October 1784 har jeg under Taxationen af Gaarden
Buurskous Jorder i Ugilt Sogn, ladet de udmeldte Taxationsmænd bedømme hvor stort et Areal der
efter Grundens beskaffenhed paa det Sted som der blev mig anviist til Udlæg af en Skolelod for
Skolelæreren i Linderum, maatte behøves til Græsning for 2 Køer o 6 Faar. – De for Udlægget
vedtagne Regler som bleve affattede paa Stedet i Overværelse af Skolepatronen og Skolelæreren
findes fuldstændig og aldeles speciel afhandlede i den hermed følgende Taxationsforretning – med
hvilken Sognepræsten, Skolepatronen og Skolelæreren ved dens Underskrivelse paa samme har
erklæret sig fornøiet: ligesom den høie Skole Direction heller ikke har funden noget imod samme at
erindre, hvorefter Forretningen er afhiemlet i Retten. – At den paa de hermed følgende Korte over
Buurskous Eiendomme afsatte Skolelod er beregnet og afsat paa Marken efter de i
Taxationsforretningen foreskrevne og vedtagne Bestemmelser derfor indestaaer jeg, og kan jeg
derfor bemærke at saavel Skolepatronen som Skolelæren var tilstæde ved Loddens Afsætning paa
Marken og at ingen af dem yttrede nogen som helst Misfornøielse enten med Loddens Størrelse
eller med dens Figur; men at Skolelæren derimod yttrede sig saare vel tilfreds med den. – Det
forekommer mig saaledes at Skoleloddens Udlæg er behandlet paa aldeles lovlig Maade og jeg
skjønner slet ikke hvad de Ophævelser kan sigte til der nu, formentlig uden nogen som helst gyldig
Grund gjøres af Capellanen paa Skolecommissionens Vegne. Efter at have giennemlæst
Capellanens hermed følgende Erklæring forekommer det mig at han kjender saare lidet til den Ting
som han ved denne leilighed har givet sig af med at bedømme. – Vadumtorp den 21de Juni 1840.
Underdanigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af dannebrog.

Nr. 36
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vreilev Sogn, Rønneberg Bÿe den 13de October 1840.
Christen Nielsen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3 Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Paa den ydre Ende af min eiende og iboende Gaards Hovedlod er et Jordløs Huus som eies og
beboes af Frederik Thorsen. Til at henlægges under dette Huus har jeg til bemeldte Frederik
Thorsen solgt den fjerneste Deel af Lodden, som deels bestaaer af opdyrket Hedejord og deels af
Hede fortrinlig skikket til Opdyrkning og da Gaarden derforuden har et Areal af næsten 52 Tønder
Land hvoraf over Halvdelen er raae Jord, deels Hede deels Kiær fortrinlig skikket til Opdyrkning og
Gaarden nærmere beliggende, hvilken Opdyrkning hidtil er bleven efterladt eller forsømt af Mangel
paa Drifts Capital som jeg haaber ved Salget at den nævnte Parcel at see afhiulpen –
Hovedparcellen har fortiden næsten 16 Tønder Land boniteret Jord til Taxten 24 og naar de til
Opdyrkning fortrinlig skikkede raae Jorder kommer under en nogenledes god Behandling vil den
boniterede Størrelse snart overstige 20 Tønder Land, og da jeg nu har ladet den solgte Parcel paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder og i Henhold til Forordningen af 3die Dec.
1819 § 17, underdanigst Christen Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
23

Nr. 37
Hjørring Amt, Børglum Herred, Serritslev Sogn, Hjelmsted Bÿe, Østergaard den 12te October 1840.
Peder Pedersen Selveiergaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3 Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Østergaard kaldet under Hjelmsted Bÿe af Hartkorn 3 Td. 4 Skp. 2
Fk. 1 1/3 alb. hører 2de hinanden langt fraliggende Lodder, hvilke hver for sig indeholder et meget
betydeligt Areal af raae Jord fortrinlig skikket til Opdyrkning. – Hovedlodden indeholder i det Hele
et Areal af 83 Tønder Land geometrisk Maal, hvis boniterede Størrelse vel for Tiden kun er 13 ¾
Tønde Land men som ved passende Grundforbedring, nemlig ved skadeligt Vands afledning og de
raae Jorders hensigtsmæssige Opdyrkning snart kan komme til at overstige 20 Tønder Land
boniteret Jord. – Gaarden som forhen laae i et Hjørne af Hovedlodden, har jeg flyttet hen paa
Midten af Lodden, hvorved den er kommet til at ligge saa beleiligt som mueligt for denne Lod, men
den er derved kommet endnu længere bort fra den fraliggende Lod, der allerede forud var Gaarden
saa langt fraliggende, at dens Opdyrkning i Forbindelse med Gaarden ikke kunde iværksættes med
nogen rimelig Fordel, hvorimod denne Lod er særdeles fortrinlig skikket til at opdyrkes til et
særskilt Jordbrug. Deels med Hensyn hertil , deels og fornemmelig for at hielpe mig ud af en
Pengeforlegenhed jeg er kommet i formedelst en mig opsagt Capital og tillige for at komme i
besiddelse af den fornødne Driftscapital til mine øvrige raae Jorders hensigtsmæssige Opdyrkning
har jeg nu solgt denne Lod til Thomas Christian Pedersen som alt er i Færd med at bebygge den, og
da jeg nu har ladet den paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste approbation paa Udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder i Henhold til
Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17, underdanigst Peder Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 38
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Klæstrup Bÿe, den 12te October 1840.
Jens Christensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om approbation paa sin gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret.
Til min eiende og iboende Gaard som staar for Ager og Engs Hartkorn 2 Td. 5 Skp. 1 Fk. 2 alb.
hører en noget langt fraliggende Hedelod som er fortrinlig skikket til opdyrkning men som ikke
dertil kan benyttes under Gaarden fordi den dertil er alt for langt fraliggende. Denne Lod har jeg nu
solgt til Lars Madsen til Bebyggelse, hvormed han alt er i Færd, og da Gaarden derforuden har et
Areal af over 55 Tønder Land hvoraf en meget stor Deel er raae Kjærjord fortrinlig skikket til
Opdyrkning og som dertil ligger beleiligt for Gaarden da jeg nu har flyttet denne ud paa
Hovedlodden hvori benævnte raae Jorder er beliggende; og da jeg nu har ladet den solgte Hede- og
Græsningslod paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers
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naadigste Approbation pa udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder og i Henhold til
Fr. 3 Dec. 1819 § 17, underdanigst Jens Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
Hoslagte 3de Ansøgninger fra Selveiergaardmændene Jens Christensen i Klæstrup, Peder Pedersen i
Hjelmsted og Christen Nielsen i Rønneberg om approbation paa deres Gaardes Udstykning, over
hvilke de befalede Udstyknings documenter medfølger, tillader jeg mig herved underdanigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende Høigunstigst Anbefaling. De qvalificere sig efter min
anskuelse alle til approbation grundet paa Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17
Jeg vover at tilføie den Bemærkning, at det er af høist Vigtighed for Vedkommende formedelst
opsagte Capitaler som skal omsættes i forestaaende December Termin, at Udstykningerne kunde
vorde approberede det allersnareste mueligt, til hvilken Ende jeg har paataget mig at bekoste
Indsendelsen og tillader mig derfor underdanigst at bede Deres Høivelbaarenhed om, at de
gunstbehageligen maatte umiddelbar fra Amtscontoret vorde indleverede paa Hjørring Postcontor,
til Indsendelse for min Regning.
p.t. Viborg den 18de October 1840, underdanigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog.

Nr. 39
Aalborg Amt, Hindsted Herred, Vebbestrup Sogn, True Bÿe, den 25de October 1840.
Christen Sørensen Selveier Gaardmand ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til sin
Gaards Nedlæggelse og Udstykning i Parceller.
Til Kongen
Til min eiende og iboende Gaard i True Bÿe Vebbestrup Sogn som staar for Ager og Engs Hartkorn
3 Td. 2 Skp. 1 Fk. hører et Areal af 153 Tønder Land, hvoraf en meget stor Deel er raae Jord
skikket til Opdyrkning men som min Evne ingenlunde tillader mig paa en hensigtsmæssig Maade at
afbenytte, og da min Stilling desuden er saa fortrykt at jeg ikke seer mig istand til at conservere den
ved at beholde Gaarden samlet, men er udsat for at maae forlade Huus og Hjem med Kone og Børn
og kunde da let blive nødvendigt at falde Fattigvæsenet til Bÿrde – For at redde mig ud af denne
min Nød og at conservere en Deel af Eiendommen hvoraf jeg vil være istand til at ernære mig og
min Familie da jeg derved kunde vorde befriet for en trykkende Gjæld, og saaledes see en lysere
Fremtid i møde har jeg i allerunderdanigst Haab om at forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens
Nedlæggelse, ladet dens Jorder inddele i 9 veldannede Parceller deels til selvstændig Jordbrug og
deels til at henlægges under andre Eiendomme, og i det jeg herved allerunderdanigst vover at
fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter ansøger jeg allerunderdanigst om imod sædvanligt Gebyhr at forundes
allernaadigste Bevilling til Gaardens Nedlæggelse samt Approbation paa dens Udstykning,
Allerunderdanigst Christen Sørensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 40
Under 31de December 1839 indgav Selveier Gaardmand Mouritz Christensen i True Bÿe
Vebbestrup Sogn Hindsted Herred Aalborg Amt en allerunderdanigst Ansøgning om allernaadigst
25

Bevilling til sin Gaards Nedlæggelse og om Approbation paa dens Udstykning efter en af mig
forfattet Udstyknings Forretning som fulgte med Ansøgningen. – Under 4de Juli dette Aar har det
Kongelige Rentekammer ved at tilbagesende Udstyknings Documenterne tilskreven Deres
Høivelbaarenhed: at om end Bevilling til Gaardes Nedlæggelse meddeles kan Udstykningen dog
ikke approberes efter de indsendte Udstykningsdocumenter fordi Beregningen er grundet paa en
Taxationsforretning af 1834, i stedet for at en nÿe Taxationsforretning i Henhold til Fr. af 3die
December 1819 § 9 burde foretages. Omendskjønt den geraadede Taxations forretning som var
afholdt den 9de og afhjemlet den 15de Juli 1834, ikke endnu var 6 Aar gammel da den blev
afbenyttet og den saaledes i Overensstemmelse med Fr. 25de Juni 1810 § 3 formentlig ikke med
tilstrækkelig Grund kunde siges at være forældet, saameget mindre som jeg kan navngive flere
Tilfælde hvor en Udstykning af det høie Collegium er bleven approberet efter en Taxation der har
været nærmere ved udløbet af 6 Aars alderen, da udstykning efter samme er bleven foretaget end
denne var, saa er denne Mangel dog nu afhjulpen ved en nÿe Taxationsforretning, og i det jeg
herved tillader mig paa Eierens Vegne at fremsende de saaledes fuldstændiggiorte Udstyknings
Documenter, beder jeg underdanigst at Deres Høivelbaarenhed ville behage at indsende samme og
gunstbehageligen udvirke at hans indgivne allerunderdanigste Ansøgning om allernaadigste
Bevilling til sin Gaards Nedlæggelse og en Approbation paa Udstykningen nu maatte komme i
Betragtning til allernaadigst Bønhørelse, Underdanigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme, Ridder af Dannebrog.

Nr. 41
Hjørring Amt, Venneberg Herred, St. Hans Sogn, Bagterp Bÿe den (?) Januar 1841
Iver Poul Hansen, Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om allernaadigst Bevilling til sin
Gaards Nedlæggelse eller til dens udstykning uden Hovedparcel af den befalede Størrelse.
Til Kongen
Til min eiende og iboende Gaard i Bagterp som staar for Ager og Engs Hartkorn 3 Td. 6 Skp. 3 Fk.
1 1/5 alb. hører en stor Deel raae Jord skikket til Opdyrkning men beliggende i saa lang Afstand fra
Gaarden at det ikke kan benyttes under denne med mindste rimelig Fordeel – Agerjorden er
beliggende i tvende Lodder hvoraf udlodden som af Bonitet er den bedste er Gaarden langt
fraliggende ad en besværlig Bakkefuld Vei; hertil kommer at min Stilling er saaledes at jeg
formedelst en trykkende Gield ikke længere kan vedblive (at) besidde Gaarden samlet, og skal jeg
sælge den samlet da kan den ikke mere end svare til Gielden og jeg faaer intet i Behold til mig og
min Familie, hvorimod jeg ved at sælge den i Parceller kan see udlodden som Hovedparcel
conserveret til min Svigersøn Peder Larsen og endnu selv faa noget i Behold. – Paa Grund af disse
Omstændigheder ansøger jeg allerunderdanigst om at forundes allernaadigste Bevilling til Gaardens
Nedlæggelse, eller til dens udstykning uden Hovedparcel af den befalede Størrelse, og i Haab om at
saadan allernaadigst Bevilling ikke skulle blive mig nægtet har ladet udstykningen udføre og vover
saaledes herved i allerdybeste underdanighed at fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede udstyknings Documenter, allerunderdanigst, Iver Poul Hansen.

Nr. 42
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Harritslev Sogn, Sønderharritslev Bÿe den 27de December 1840.
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Poul Jensen Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards udstykning i
Henhold til Forordning 3die Dec. 1819 § 17 og i fornødent Fald om allerunderdanigst Bevilling til
dens Nedlæggelse.
Til Rentekammeret
Til den mig tilhørende Gaard af forhenværende Aastrup Gods i Sønderharritslev, som hidtil har
været beboet af Fæster Thomas Aagaard, hører et langt større Areal end det har været Fæsteren
mueligt at benÿtte paa en hensigtsmæssig Maade og da hans Søn Niels Thomsen ønsker at blive
Eier af den Deel af Gaarden men saa ingenlunde har Evne til at Kjøbe den hele Gaard saa har jeg
solgt ham den østre Deel af Lodden som udgjør en sluttet Figur omkring Gaarden med et Areal af
70 Tønder Land geometriske Maal indeholdende en stor Deel af raae Jord fortrinlig skikket til
Opdyrkning. – Vel udgjør Hovedparcellen med sine 70 Tønder Land fortiden kun lidet over 14
Tønde Land boniteret Jord, men naar de raae Jorder vorder opdyrket og den gamle Agerjord bliver
behandlet noget bedre end hidtil vil den Boniterede Størrelse let kunne komme til at overstige 20
Tønder Land boniteret Jord, hvorfor jeg haaber at approbation paa Udstykningen i Henhold til
Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17 ikke skulle blive mig nægtet. Gaardens øvrige Jorder har jeg
solgt i 3 veldannede Parceller (til) Bebyggelse, og da jeg nu har ladet samtlige Parceller paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter saa
ansøger jeg underdanigst om det høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen. – Skulle imod Formodning Udstykningen ikke kunne approberes efter det anførte
Lovsted, da ansøger jeg lige underdanigst om at det Høikongelige Rentekammer naadigst ville
udvirke mig allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse for derefter at approbere
udstykningen, Underdanigst Poul Jensen
Conseperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 43
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Kalsensgaard den 27de December 1840
Niels Poulsen hidtil værende Gaard Fæster af Lundergaards Gods nu Selveier Gaardmand ansøger
underdanigst om Approbation paa sin Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec.
1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at vorde befriet for et trykkende Hoverie og at komme i en mere selvstændig Stilling end hidtil
har jeg tilkjøbt mig min ifæstehavende Gaard af Lundergaards Gods Kalsensgaard kaldet i Jetsmark
Sogn af Hartkorn 5 Td. 5 Skp. 3 Fk. 1½ alb., men da jeg ikke besidder den fornødne Formue til at
kunne opfylde de ved denne Handel indgaaede Forpligtelser og min Gaards Jorder hvoraf en meget
betydelig Deel er raae Jord skikket til Opdyrkning ligger saavidt adspredt at det ikke staaer i min
Magt at dyrke den til nogen taalelig Grad af Fuldkommenhed i samlet Tilstand efterdi jeg mangler
den dertil fornødne Driftscapital, og det desuden ikke kan betale sig at opdyrke de raae Jorder under
Gaarden efter de dertil ligger for fiernt, saa har jeg under disse Omstændigheder og i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17 ladet Gaardens Jorder inddele i fem Parceller, nemlig
Hovedparcellen som jeg selv beholder og fire mindre Parceller deels til Bebyggelse og deels til
Henlæggelse under andre eiendomme, og da jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
høikongelige Rentekammers naadigste approbation paa udstykningen. Skulle Udstykningen ikke
kunne approberes efter det anførte Lovsted fordi Hovedparcellen ikkun har et Areal af 33 Tønder
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Land geometriske Maal, som fordi en Deel deraf er raae Jord som endnu ikke er opdyrket skjønt det
dertil er fortrinlig skikket, ikkun for Tiden udgjør lidet over 6 Tønder Land boniteret Jord, saa
ansøger jeg lige underdanigst om at det Høikongelige Rentekammer paa grund af de anførte
omstændigheder naadigst ville udvirke mig allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse for
derefter at approbere Udstykningen, Underdanigst Niels Poulsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
For Niels Søren Jensen i Kalsensgaard skrives en ligelydende Ansøgning som der her er conciperet
til Niels Poulsen, alene med den fornødne Forskjel af Navnet og at Hovedparcellen har 35 Tønder
Land og den boniterede Størrelse lidet over 7 Tønder Land.

Nr. 44
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Vesterbleggrav den 27de December 1840.
Christen Eriksen hidtil værende Gaardfæster af Lundergaards Gods nu Selveier Gaardmand ansøger
underdanigst om approbation paa sin Gaards Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at vorde befriet for et trykkende Hoverie og at komme i en mere selvstændig Stilling har jeg
tilkjøbt mig min ifæstehavende Gaard af Lundergaards Gods Vesterbleggrav kaldet i Jetsmark Sogn
af Hartkorn 5 Td. 2 Skp. 1 Fk. 1 alb.; men da jeg ikke besidder den fornødne Formue til at kunne
opfylde de ved denne Handel indgaaede Forpligtelser og min Gaards Jorder hvoraf en meget
betydelig Deel er raae Jord fortrinlig skikket til Opdyrkning ligger saavidt adspredt at det ikke
staaer i min Magt at dyrke den til nogen taalelig Grad af Fuldkommenhed i samlet Tilstand efterdi
jeg mangler den dertil fornødne Driftscapital og desuden den til Dyrkning allerfortienligst Deel af
de raae Jorder nemlig Englodden ved Rÿe Aae er beliggende saalangt fra Gaarden at dens Dyrkning
under denne ingenlunde kan betale sig saa har jeg solgt denne Lod til Kirkesanger og Skolelærer
Haverslev, som agter at bebygge den til et Enkesæde for sin eventuelle Enke, hvilket vil have til
Følge at denne af over 21 Tønder Land geometriske Maal bestaaende Lod vil komme under
hensigtsmæssig Opdyrkning, og jeg har til Erstatning for denne Lod forvandlet Gaardens Kjærlod
til Eng, og i selve Hovedlodden er ligeledes en Deel Blødbunds Kjærjord som jeg agter at forvandle
til Eng. Fremdeles har jeg ladet den næste Deel af Hovedlodden afsætte i 3 Parceller deels til
bebyggelse og deels til at henlægges under tilgrændsende Eiendomme og jeg har beholdt tilbage en
Hovedparcel paa næste 81 Tønder Land geometriske Maal som vel egentlig ikkun fortiden udgjør
lidet over 13 Tønder Land boniteret Jord men da den indeholder en Deel Jord skikket til
Opdyrkning som jeg attraaer snarest mueligt at faae opdyrket vil den boniterede Størrelse derved
betydelig forøges. – Paa Grund af at denne Udstykning vil foranledige at en saa betydelig Deel af
raae Jord vil komme under hensigtsmæssig Opdyrkning haaber jeg i Henhold til Forordningen af
3die Dec. 1819 § 17 at naadigst approbation paa Udstykningen ikke skulle vorde mig nægtet. I dette
Haab har jeg nu ladet de anførte Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det
jeg underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted. – Skulle imod Formodning
udstykningen ikke kunne approberes efter det nævnte Lovsted, da ansøger jeg lige underdanigst om
at det høikongelige Rentekammer naadigst ville udvirke mig allernaadigst Bevilling til Gaardens
Nedlæggelse og derefter approbere Udstykningen, Underdanigst Christen Eriksen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 45
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Sterup Bye den 27de December 1840.
Anders Pedersen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Sterup Bÿe som staaer for Ager og Engs Hartkorn 3 Td. 2 Skp.
hører 5 hinanden noget vidt fraliggende Lodder hvoriblandt findes en stor Deel raae Jord tjenlig til
opdyrkning nemlig især i Hovedlodden og i den langt fraliggende Hedelod; men deels den
adspredte Beliggenhed og deels Mangel paa Drivts Capital og en trykkende Gjæld har hidtil gjort
mig det umueligt at faae de raae Jorder under en hensigtsmæssig Opdyrkning og derved at forbedre
min Stilling saaledes at jeg kunde see Fremtiden rolig i møde. Under disse Omstændigheder har jeg,
i Haab om at naadigst Approbation paa Udstykningen maatte forundes mig i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17, ladet Gaardens fraliggende Jorder beregne i Parceller
saaledes at udlodden er delt i 2de Parceller til Bebyggelse og de andre 3 fraliggende Lodder hver for
sig i Parceller til at henlægges under andre enten tilgrændsende eller mere beleiligt beliggende
Eiendomme hvorefter jeg alene som Hovedparcel beholder Hovedlodden der udgjør et Areal af 33
Tønder Land geometrisk Maal hvori indeholdes et passende Forhold af Ager, Eng og Tørvejord og
en Deel raae Jord som jeg der vil vorde i stand til at faae opdyrket og bragt under en
hensigtsmæssig Behandling, hvorved Hovedparcellens boniterede Størrelse, som for Tiden kun er
lidet over 9 ¼ Tønde Land der vil blive en Deel mere ved hvilken Eiendoms besiddelse jeg vil være
i stand til at sikkre mig og min Familie en anstændig tarvelig Underholdning for Fremtiden, og da
jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen. Skulle imod Formodning Udstykningen ikke kunne
approberes efter det anførte Lovsted, da ansøger jeg lige underdanigst om at det Høikongelige
Rentekammer naadigst ville udvirke mig allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse og
derefter approbere Udstykningen, underdanigst Anders Pedersen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 46
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Sterup Bye den 27de December 1840.
Peder Jensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards udstykning
i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Paa udlodden til min eiende og iboende Gaard i Sterup er et Jordløs Huus som eies og beboes af
Christen Svenningsen. Til denne Christen Svenningsen har jeg solgt den fjernest Deel af udlodden
hvorpaa Huset er beliggende; ligeledes har jeg ladet afsætte en Parcel af Gaardens fjerneste Lod
nemlig et Stykke Hede og Kjær Jord skikket til Opdyrkning og som jeg troer at kunne sælges til en
af de tilgrændsede Lodders Eier, hvorved det, da disse Lodder ere bebygget kan ventes at komme
under hensigtsmæssig Opdyrkning, hvilket derimod ikke kan skee saalænge det ligger under
Gaarden formedelst den lange Afstand – Gaarden har desuden en nærmere beliggende til
Opdyrkning tjenlig Lod som jeg har i Sinde snarest mueligt at saa opdyrket – Paa Grund af at
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Udstykningen har til Hensigt at bringe raae Jord under hensigtsmæssig Opdyrkning og at forsyne et
jordløs Huus med Jord haaber jeg at approbation paa samme ikke skulle vorde mig nægtet i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og i det jeg i Tillid hertil har ladet de anførte
Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, ansøger
jeg underdanigst Approbation paa udstykningen – Skulle udstykningen ikke kunne approberes efter
det anførte Lovsted da ansøger jeg lige underdanigst om at det høikongelige Rentekammer naadigst
ville udvirke mig allernaadigste Bevilling til Gaardens Nedlæggelse og derefter approbere
Udstykningen, underdanigst Peder Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 47
Hjørring Amt, Børglum Herred, Stenum Sogn og Bÿe den 21de Dec. 1840
Niels Thomsen Selveier Gaardmand ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til sin
Gaards Nedlæggelse og approbation paa dens Udstykning.
Til Kongen
Til min eiende og iboende Gaard i Stenum Bÿe som staaer for Ager og Engs Hartkorn 4 Td. 2 Skp.
hører 6 hinanden langt fraliggende Lodder som gjør det meget besværligt at drive Gaarden samlet,
saameget mere som jeg mangler den dertil fornødne Driftscapital og da min Stilling under disse
Omstændigheder ulykkeligviis har i den senere Tid forværret sig i den Grad at jeg ikke længere seer
mig istand til (at) besidde Gaarden og jeg formedelst dens adspredte Beliggenhed ikke er i stand til
at sælge den samlet til saadanne Priser at jeg kan tilfredsstille mine Creditorer og Jeg beholder
noget for mig selv, hvorimod jeg ved at sælge den i Parceller vil være istand til ei alene at betale
enhver sit men derfor uden at beholde en Parcel til brug hvorved jeg endnu ville være i stand til at
ernære mig og min Familie uden at falde Sognet til Byrde, hvilket ufeilbarlig ville vorde Tilfældet
om jeg skulle nødsages til at sælge Gaarden samlet. Under disse Omstændigheder vover jeg i
allerdybest underdanighed at bønfalde Deres Majestæt om at forundes allernaadigst Bevilling til
Gaardens Nedlæggelse og Approbation paa dens Udstykning uden nogen Hovedparcel. – I Haab om
et saadan allernaadigst Bevilling ikke skulle vorde mig nægtet under de anførte Omstændigheder,
har jeg ladet den fraliggende Agerlod dele i to Parceller til Bebyggelse og ladet disse saavelsom de
øvrige 5 Lodder hver for sig beregne i Hartkorn paa anordningsmæssig Maade, hvilke Documenter
jeg herved allerunderdanigst lader Medfølge, i det jeg allerunderdanigst anmoder om allernaadigst
Bønhørelse, Allerunderdanigst Niels Thomsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 48
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bye den 27de December 1840.
Jørgen Mortensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordning 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at komme i besiddelse af min Fædrene Gaard som jeg i længere Tid har bestyret for min Moder
i hendes Enkestand, og derhos at vorde befriet for et Gaarden hidtil paaliggende trykkende Hoverie
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til Hovedgaarden Lundergaard har jeg tilkjøbt mig Gaarden; men da jeg ikke har den fornødne
Formue til at kunne opfylde de ved denne Handel indgaaede Forpligtelser og min Gaards Jorder,
hvoraf en stor Deel er raae Jord fortrinlig skikket til Opdyrkning er beliggende i 10 Lodder
hinanden for største saa langt fraliggende, at ingen hensigtsmæssig Dyrkning af det Hele under et
samlet Brug kan finde Sted, hvortil kommer at jeg mangler den fornødne Driftscapital til at kunne
faa de raae Jorder under hensigtsmæssig Behandling, saa har jeg under disse Omstændigheder
bestemt mig til at udstykke Gaarden og at afhænde alle de fjerntliggende Jorder deels til Bebyggelse
og deels til at henlægges under andre Eiendomme saa at jeg til Hovedparcel alene beholder
Hovedlodden hvorpaa jeg har udflyttet Gaarden og den nærmeste Deel af den til Hovedlodden
grænsende Kiærlod, nemlig forsaavidt som jeg fandt det hensigtsmæssig at den derunder med
Fordeel kunde opdyrkes, saa at Hovedparcellen kommer til at bestaa af tvende sammengrændsende
Lodder der egentlig kan ansees for en samlet Lod. – Vel er dens Størrelse ikkun 24½ Tønde Land
geometriske Maal og dens boniterede Størrelse for tiden kun 10½ Tønde Land, men da den
indeholder 11 Tønder Land raae Jord fortrinlig skikket til Opdyrkning, og jeg ved at afhænde de
fjerntliggende Jorder, vil blive istand til at faae disse opdyrkede saa vel den boniterede Størrelse
derved betydelig forøges, og Hovedparcellen være fortrinlig skikket til derpaa at indføre et
forbedret Agerbrug. - Den fjerneste Deel af Kjærlodden og hele Lodden i Dyrengene som alt er
fortrinlig egnet til Opdyrkning, men saalangt fra Gaarden at det ikke kan dyrkes med nogen Fordeel
uden denne vil som Følge af udstykningen da det afhændes til Bebyggelse, kommer under
hensigtsmæssig Opdyrkning. Da Udstykningen saaledes vil faa til Følge at de raae Jorder vil
komme under hensigtsmæssig Behandling og Udskiftningens ufuldkommenheder for min Gaards
Vedkommende vil blive afhjulpen i den Grad at Hovedparcellen istedet for 10 fjernt adspredte
Lodder kommer til at bestaa af tvende beleiligt beliggende sammen grændsende Lodder der egentlig
kan ansees som en samlet Lod. saa haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 §
17 at naadigst Approbation paa Udstykningen ikke skulle vorde mig nægtet i hvilket Haab jeg har
ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen. – Skulle imod Formodning Udstykningen ikke kunne approberes
efter det anførte Lovsted, da ansøger jeg lige underdanigst om at det Høikongelige Rentekammer
naadigst ville udvirke mig allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse for derefter at
approbere Udstykningen, Underdanigst Jørgen Mortensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 49
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bÿe den 29de December 1840.
Jens Larsen, Selveier gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards Udstykning
hvorunder er indbefattet et Magelæg med Selveiergaardmand Thomas Christensen.
Til min eiende og iboende Gaard i Sønder Saltum som jeg hidtil har havt i Fæste af Lundergaards
Gods men nu har tilkjøbt mig, som staaer for Ager og Engs Hartkorn 5 Td. 3 Skp. 3 Fk. 1 alb. hører
10 hinanden fraliggende Lodder, i saa fjern Afstand at det ikke vil være mueligt at dyrke den samlet
til nogen taalelig Grad af Fuldkommenhed. Denne Mangel har jeg søgt at afhjelpe derved at jeg har
magelagt den fjerntliggende Agerlod til Thomas Christensen til at forenes med hans umiddelbar
tilgrænsende Udlod hvorpaa han har udflyttet sin Gaard, ligesom jeg under samme Magelæg har
overdraget ham mine tvende Eng og Tørvelodder i Dale nordvestlig for Byen beliggende gandske
nær ved den til ham magelagte Udlod, og jeg har til Vederlag derfor faaet Thomas Christensens
Indlod som grændser samme med min Gaards Hovedlod, ligesom og hans fraflyttede Gaardsplads
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og Tofte samt gadelodder der ligeledes grændser umiddelbar sammen med min Gaardsplads og
Tofte samt Gadelod. Fremdeles har jeg solgt min Lod i Dyr-Engene og den Gaarden længst
fraliggende Deel af min Kjærlod til Kjeld Kjer for at henlægges til det af ham opførte paa Parcellen
beliggende Huus som han beboer, hvorved disse raae Jorder vil komme under en hensigtsmæssig
Opdyrkning, hvortil de overalt er fortrinlig skikkede, og da min Gaard efter saadant Magelæg og
afhændelse beholder paa en ubetydelig Bræk nær den samme boniterede Størrelse som forhen og
den mister 4 af sine fjerneste Lodder og som vederlag i Jorder som ligge tæt ved Gaarden og
grændser umiddelbar sammen med de øvrige Jorder saa er det formentlig klart at Gaarden erholder
saa stor Fordel ved denne Forandring at der i Henhold til Forordningen af 25de Juni 1819 § 10 og
3die December 1819 § 17 forhaabentlig ikke vil være noget til Hinder for disse Forandringer og da
jeg nu i Tillid hertil har ladet de magelagte Jorder saavelsom den solgte Parcel hver for sig paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste approbation paa
Udstykningen, Underdanigst Jens Larsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 50
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bÿe den 27de December 1840.
Thomas Christensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17, under hvilken udstykning tillige er
indbefattet et Magelæg.
Til Rentekammeret
For at vorde befriet for et trykkende Hoverie og at komme i en mere selvstændig Stilling end hidtil
har jeg tilkjøbt mig min ifæstehavende Gaard af Lundergaards Gods i Sønder Saltum af Hartkorn 4
Td. 2 alb. men da jeg ikke har den fornødne Formue til at kunne opfylde de ved denne Handel
indgaaede Forpligtelser og min Gaards Jorder som er beliggende i 7 hinanden fraliggende vidt
adspredte Lodder have desuden den uheldige Beliggenhed at den betydeligste af mine Agerlodder
er Gaarden saa langt fraliggende at det er forbunden med alt for megen Besværlighed at dyrke og
drive den samlet med Gaarden som hidtil, saa har jeg resolveret til at flytte min Gaard ud paa
udlodden og har til den Ende gjort et Magelæg med Selverier Gaardmand Jens Larsen hvorved jeg
har faaet hans Udlod som grændser umiddelbar sammen med østre Side af min Lod, og hans tvende
Eng og Tørvelodder som er beliggende i nærheden af min Lod, hvorimod han til Vederlag har faaet
min Indmarkslod samt min fraflyttede Gaardsplads og Tofte og min Gadelod hvilke 3 Lodder
grændse umiddelbar sammen med hans Jorder. – Fremdeles har jeg solgt den fjerneste Deel af min
Kjærlod til Kjeld Kjer som har bebygget og beboer en Parcel ved Siden af Jens Larsens Gaard og
han er allerede i Færd med at opdyrke den af mig ham solgte Parcel. Resten af min Kjærlod er det
min agt at opdyrke saasnart som jeg kan overkomme det. – Deels for at vorde istand hertil som og
til at bestride Omkostningerne paa Gaardens Udflytning saavelsom de øvrige ved Handlen mig
paadragne Forpligtelser har jeg endvidere bestemt mig til at lade de tvende fjernest liggende Lodder
nemlig Englodden ved Ryeaae beregne i Parcellen, ligesom de ere beliggende i hele Lodder som jeg
agter at afhænde ved Auction til at henlægges under andre Eiendomme, da Gaarden nok kan
undvære disse saasom min Agerlod er fortrinlig skikket til Kløver og andre Fodervahrer da den har
Leer til Underlag og jeg desuden har noget Enghøeavl i de til Gaarden magelagte Eng- og
Tørvelodder. Vel har Hovedparcellen efter Magelægget ikkun omtrent 26½ Tønde Land
geometriske Maal, der for tiden ikkun udgjør lidet over 8½ Tønde Land boniteret Jord men da en
Deel deraf er raae Jord tjenlig til Opdyrkning som det er min Agt snarest mueligt at faae opdyrket,
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og den gamle Agerjord er i Henseende til Dyrkning noget forsømt formedelst dens lange afstand fra
Byen saa vil den boniterede Størrelse meget tiltage under den bedre Behandling og Drift som jeg
har i Sinde og nu vil vorde istand til at indført – Under disse Omstændigheder haaber jeg at naadigst
Approbation paa Udstykningen høigunstigst maatte forundes mig i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17, og i det jeg i dette Haab har ladet de nævnte Parceller paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det
høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen. – Skulle udstykningen ikke
kunne approberes efter det anførte Lovsted da ansøger jeg lige underdanigst om at det Høikongelige
Rentekammer naadigst ville udvirke mig allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse for
derefter at approber udstykningen, underdanigst Thomas Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 51
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bÿe den 27de December 1840.
Ole Pedersen og Christen Andersen – Interessentskabseiere af en Gaard i Kaas, ansøger
allerunderdanigst om allernaadigste Bevilling til denne deres Gaards Nedlæggelse eller udstykning
uden Hovedparcel af den befalede Størrelse.
Til Kongen
Undertegnede som i Interessentskab eier og bruger en Gaard i Kaas Bÿe af Hartkorn 4 Td. 6 Skp.
ønsker at faa dette Interessentskab ophævet, og da ingen af os have Evne til at kunne løse den anden
ud af Interessentskabet og Gaardens Jorder som bestaar af 12 hinanden fjernt fraliggende Lodder
desuden have en saare ufordelagtig Beliggenhed til at drives samlet, saa vover vi herved i
allerdybest underdanighed at ansøge Deres Majestæt om at forundes allernaadigst Bevilling til
Gaardens Nedlæggelse eller til dens udstykning uden Hovedparcel af den befalede Størrelse –
Hovedparcellen eller den Deel af Gaardens Jorder som ved Delingen er tilfalden mig, Christen
Andersen udgjør et Areal af henimod 34 Tønder Land eller i boniteret Størrelse 8 Tønder Land. Jeg
Ole Pedersen har et Selveierhuus i Kaas som jeg beboer, under hvilket jeg fremdeles som hidtil
ønsker at beholde Parcellen No 2. – Parcellen No 4 ønskes henlagt til det paa Lodden beliggende
jordløse Huus som beboes af Fæster Niels Kjeld Jensen, og som ønsker at blive Eier af den. – De
øvrige Parceller No 3, 5, 6 og 7 agtes afhændede ved offentlig Auction, nemlig No 3 til Bebyggelse
eller til at forenes med en tilgrændsende Eiendom og de andre tre til at henlægges under andre mere
beleiligt beliggende Eiendomme. – Parcellerne have vi ladet beregne i Hartkorn paa
anordningsmæssig Maade og vover herved i allerdybest Underdanighed af fremsende
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter i Haab
om at forundes allernaadigst Approbation paa Udstykningen, allerunderdanigst Ole Pedersen,
Christen Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 52
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vesterbrønderslev Sogn, Vesterbrønderslev Bÿe den 31de Decmb.
1840.
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Peder Riisager Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard i Vesterbrønderslev Bÿe og Sogn, som staar for Ager og Engs
Hartkorn 7 Td. 5 Sk. 3 Fr. 2 ¼ alb. har jeg solgt en fjerntliggende Englod til at forenes med en
umiddelbar tilgrændsende Eiendom, og da jeg nu har ladet denne Parcel paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn, og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen, med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen, Underdanigst Peder
Riisager.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 53
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Arup Sogn, Nørre Arup Bÿe den 31de December 1840.
Jens Eriksen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Tilladelse til at sælge Huuspladsen til et
ham tilhørende umatriculeret Huus og selv at beholde dets fraliggende Lod.
Til Rentekammeret
Undertegnede som eier og beboer et Selveiersted i Nørre Arup Bÿe, Arup Sogn, er tillige bleven
Eier af et umatriculeret Huus som jeg har faaet i Arv efter min Moder. Til dette Huus hører en
meget fjerntliggende Hedelod men som dog ligger mit Sted omtrent 200 Alen nærmere end en
denne tilhørende ligeledes fjerntliggende Græsningslod til hvilken sidste Veien fra mit Sted gaaer
over Huuslodden. Denne Huuslod ønsker jeg at henlægge under Stedet. – Huset som er beliggende i
Arvefæster Erik Nielsen Munks Lod har jeg solgt til Jens Larsen, som trænger til Huuslÿe og som
er forsørgelsesberettiget i Sognet, men han har ikke Evne til at kjøbe nogen Jordeiendom ligesom
han heller ikke har Evne til at flytte Huset andensteds hen, og da den Plads Huset ligger paa er
saaledes beliggende at jeg ikke kan have nogen Nytte af den naar Huset bortflyttes saa har jeg
overladt ham Huuspladsen med Huset, hvorimod jeg trænger sandeligen til selv at beholde Lodden
da Fjordens havvand har ødelagt den mit Sted tilhørende Græsningssted, og ansøger saaledes
herved underdanigst om tilladelse til at maatte meddele ham lovlig Skjøde paa bemeldte Huusplads.
– Til Oplysning om Delingen med Hensyn til den nÿe Matricul har jeg ladet forfatte et Kort over
Huuspladsen og den samme tilhørende fjerntliggende Hede eller Græsningslod hvilket Kort jeg
herved underdanigst fremsender i Haab om at forundes naadigst Bønhørelse paa det Ansøgte,
Underdanigst Jens Eriksen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 54
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Hillerslev Sogn, Kjelstrup Bÿe den 14de Marts 1841.
Niels Christian Thøgersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om naadigst approbation paa
sin Gaards Udstykning og i fornødent Fald om allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse.
Til Rentekammeret
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Paa Grund af det Høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 8de Juni
1839 har jeg nu inddeelt min Gaards Jorder i 6 Parceller hvoraf de 5 er forsynede med Bygning og
Beboere og den 6te som er en Klitlod beliggende i en afstand af noget over 1 ¾ Miil fra min Gaards
Bÿgninger har jeg solgt til Selveier Gaardmand Jørgen Andersen i Ræhr Sogn og Bÿe, hvis Gaard
der ligger betydelig meget nærmere, nemlig i en afstand af omtrent 13000 Alen, og da jeg nu har
formaaet Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk til at fuldføre den af Lieutnant og Landmaaler
Sørensen paabegyndte men formedelst hans Dødsfald ei af ham tilendebragt Udstykningsforretning
over min Gaards Jorder, hvorved disse Parceller nu paa anordningsmæssig Maade er beregnede i
Hartkorn, og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstyknings Documenter, saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen, og skulle den ikke kunne approberes
anderledes end efter allernaadigst Bevilling, da ansøger jeg lige underdanigst om at det høie
Collegium naadigst ville udvirke at saadan Bevilling allernaadigst maatte forundes mig meddelt
imod det Sædvanlige Gebÿhr 14 ½ rd. rede Sølv. Underdanigst Niels Christian Thøgersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 55
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Hillerslev Sogn og Bÿ den 14de Marts 1841.
Skolecommissionen i Hillerslev ansøger underdanigst om Approbation paa udstykningen af
Hillerslev Degne Kalds Jorder, i Henhold til det Kongelige Danske Cancellies Skrivelse til
Amtsskoledirecteuren af 1st August 1838.
Til Rentekammeret.
I Henhold til det Høikongelige Danske Cancellis Skrivelse til Amts Skoledirecteuren af 1st August
1838, have vi nu formaaet Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk til at fuldføre den af Lieutnant og
Landmaaler Sørensen paabegyndte men formedelst hans Dødsfald et af ham tilendebragte
Udstykning af Degnekaldets Jorder i Hillerslev, og i det vi herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter ansøger
vi underdanigst om det Høikongelige Rentekammers høigunstige Approbation paa udstykningen,
underdanigst Paa Skolecommissionens Vegne Jens Jensbÿe Skolepatron
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 56
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Nors Sogn og Bÿe den 31te December 1840.
Christian Christensen ogsaa kaldet Christian Andersen ansøger underdanigst om Approbation paa
sin Gaards Udstykning og i fornødent Fald om allernaadigst Bevilling til dens Nedlæggelse.
Til Rentekammeret.
Med det Høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 22de August
1840 har jeg nu ladet min Gaards Jorder udstykke i 3 Parceller saaledes at en Parcel af Gaardens
fjerneste Agerlod er solgt til Niels Christian Kjeldsen for at henlægges til det ham tilhørende paa
Parcellen beliggende jordløse huus som han beboer, og den øvrige Deel af udlodden har jeg ladet
afsætte i en Parcel til Bebyggelse. – Toftelodden eller Parcellen No 4 som jeg selv agter at beholde
skal i Forening med en min Gaard nærmere beliggende Parcel No 2 med Hartkorn 5 Skp. 1 Fk. 1½
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alb. af Jens Sigshøi Nielsen, med det Kongelige Rentekammers Tilladelse af 20de Februar 1830
udstykkede Gaards Jorder, som jeg har tilkjøbt mig i den Tanke derimod at kunne afhænde
Gaardens fjernere beliggende Udlod uden at løse Kongelig Bevilling til Gaardens Nedlæggelse,
udgjør Hovedparcellen, og da jeg nu har ladet de afsatte Parceller paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter saa ansøger jeg underdanigst paa Grund af de
anførte Omstændigheder om det Høikongelige Rentekammers naadigste approbation paa
Udstykningen.
Skulle imod Formodning Udstykningen ikke kunne approberes uden efter allernaadigst Bevilling,
da ansøger jeg lige underdanigst om at det Høie Collegiums naadigst ville udvirke at saadan
Bevilling allernaadigst maatte forundes mig imod det sædvanlige Gebÿhr, Underdanigst Christian
Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 57
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Tømmerby Sogn, Høgstrup Bÿe den 12te Januar 1841.
Jens Christensen og Peder Christensen Broe Interessentskabseiere af en Gaard i Høgstrup, ansøger
underdanigst om approbation paa denne Gaards Deling imellem sig.
Til Rentekammeret.
Med det Høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 13de Marts 1837
har vi deelt den os i Interessentskab tilhørende Gaards Jorder af hidtilværende Vesløsgaards Gods i
Tømmerbÿe, saaledes at enhver af os har bebygget og beboer sin Parcel og da vi nu har formaaet
Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk til at fuldføre den af Lieutnant og Landmaaler Sørensen
paabegyndte men formedelst Dødsfald ei af ham tilendebragt, Udstykningsforretning, hvorved disse
Parceller nu paa anordningsmæssig Maade er beregnede i Hartkorn, og vi herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter, saa ansøger vi underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17, paa Grund af at
Udstykningen er foregaaet i hele Lodder og at enhver af Parcellerne have en stor Deel af raae Jord
skikket til Opdyrkning – Skulle imod Formodning Udstykningen ikke kunne approberes uden efter
allernaadigst Bevilling, da ansøger vi lige underdanigst om at det høie Collegium naadigst ville
udvirke at saadan Bevilling allernaadigst maatte forundes os imod det sædvanlige Gebyhr,
Underdanigst Jens Christensen, Peder Christensen Broe
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 58
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Ræhr Sogn og Bÿe den 12te Januar 1841.
Thomas Christensen Lund, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards Udstykning og i fornødent Fald om allernaadigst Bevilling dertil.
Til Rentekammeret
Med det Høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 6te Mai 1837,
har jeg solgt den fjerneste Deel af min Gaards Hovedlod til Smeden Jørgen Jensen Hedegaard til at
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henlægges under hans Selveierhuus, hvis Tofte grændser umiddelbar sammen med min Gaards
Toftelod, og da jeg nu har formaaet Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk til at fuldføre den af
Lieutnant og Landmaaler Sørensen paabegyndte men formedelst Dødsfald ei af ham tilendebragte
Udstykningsforretning over min Gaards Jorder, hvorved denne Parcel nu paa anordningsmæssig
Maade er beregnet i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen
med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter ansøger jeg underdanigst om
det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen.
Skulle udstykningen ikke kunne approberes uden efter allernaadigste Bevilling, da ansøger jeg lige
underdanigst om at det høie Collegium naadigst ville udvirke at saadan bevilling allernaadigst
maatte forundes mig imod det sædvanlige Gebyhr i Henhold til den mig naadigst meddelte
foreløbig Tilladelse, underdanigst Thomas Christensen Lund.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 59
Thisted Amt (Hillerslev Herred) Tved Sogn, Sønderbye den 12te Januar 1841.
Lars Christian Jacobsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning I Henhold til den ham dertil meddelte foreløbige Tilladelse.
Til Rentekammeret
Med det Høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 5te Mai 1838 har
jeg solgt en fra min Gaard fjernt beliggende Udlod til Peder Nielsen til at forenes med hans
paaboende Selveierlod som er beliggende i mindre end 300 Alens Afstand fra Parcellen og da jeg
nu har formaaet Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk til at fuldføre den af Lieutnant og
Landmaaler Sørensen paabegyndte men formedelst Dødsfald ei af ham tilendebragte Udstykning
over min Gaards Jorder, hvorved denne Parcel nu paa anordningsmæssig Maade er beregnet i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen, i Henhold til den mig naadigst forundte
foreløbig Tilladelse, Underdanigst Lars Christian Jacobsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 60
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Øsløs Sogn og Bÿe den 31de December 1840.
Christen Thomsen Odgaard, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning, paa Grund af den ham meddelte foreløbige Tilladelse.
Til Rentekammeret
Med det Høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 9de Marts 1839
har jeg solgt en fra min Gaard i Øsløs fjernt liggende Englod til Forening med Lars Christensens
umiddelbar tilgrændsede Jorder, som nu igjen har solgt sit Sted og den samme tilkjøbte Parcel til
Svenning Jensen, og da jeg nu har ladet denne Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen, i Henhold til Forordningen af 3die Dec.
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1819 § 17 og den mig naadigste meddelte foreløbige Tilladelse, Underdanigst Christen Thomsen
Odgaard.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 61
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Øsløs Sogn og Bÿe den 31de Dec. 1840.
Jens Nielsen Badstue, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning og i fornødent Fald om allernaadigst Bevilling til dens Nedlæggelse.
Til Rentekammeret
Med det Høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 3die Juni 1837
har jeg solgt en min Gaards fraliggende Udmarkslod til Gregers Poulsen til Bebyggelse og har
dermed ladet følge en fraliggende Hedelod og mit Tørvskafte i den fælleds Tørvemose Hjortkier
kaldet, og da jeg nu har formaaet Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk til at fuldføre den af
Lieutnant og Landmaaler Sørensen paabegyndte men formedelst Dødsfald ei af han tilendebragte
Udstykning over min Gaards Jorder hvorved denne Parcel nu paa anordningsmæssig Maade er
beregnet i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigst Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af
3die Dec. 1819 § 17 paa Grund af at Gaardens Jorder er beliggende i 9 adspredt beliggende Lodder
og af afhændelsen skeer i hele Lodder samt at Gaarden har et stort Areal af raae Jord tjenlig til
Opdyrkning – Skulle imod Formodning udstykningen ikke kunne approberes uden allernaadigst
bevilling, da ansøger jeg lige underdanigst at det Høie Collegium allernaadigst maatte forundes mig
imod det sædvanlige Gebyhr, underdanigst Lars Nielsen Badstue.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 62
Thisted Amt, Vester Han Herred, Vesløs Sogn og Bÿe den 12te Januar 1841.
Thomas Jensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning paa Grund af den ham meddelte foreløbige Tilladelse.
Til Rentekammeret
Med det Høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 13de Februar
1836 har jeg til Niels Pedersen Munks Eftermand Peder Hoxer Nielsen solgt en fra min Gaard fjernt
liggende tildels endnu uopdyrket Udmarkslod som han har havt i sinde at forene med sin nær
derved beliggende Huuslod, men som han nu da trykkende Omstændigheder har foranlediget ham
til at sælge hans hidtil iboende Huus agter at bebygge og beboe, og da jeg nu har formaaet
Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk til at fuldføre den af Lieutnant og Landmaaler Sørensen
paabegyndte men formedelst Dødsfald ei af ham tilendebragte Udstykning over min Gaards Jorder,
hvorved denne Parcel paa anordningsmæssig Maade er beregnet i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstyknings Documenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og
den mig naadigste meddelte foreløbige Tilladelse, underdanigst Thomas Jensen
38

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 63
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Tveds Sogn, Sønderbye den 12te Januar 1841.
Niels Christian Pedersen Sjelland annex gaardfæster ansøger underdanigst om Approbation paa
udstykningen af en ham tilhørende ubeboet Selveierlod.
Til Rentekammeret
Undertegnede Fæster af Annexgaarden i Sønderbye i Tveds Sogn er tillige Eier af en ubeboet
Jordlod pa bemeldte Sønderbye Mark af Hartkorn 1 Td. 1 Skp., ½ alb. af denne Jordlod, som efter
de gamle Adkomst Documenters Udvisende i mere end 100 Aar har været eiet af de forskjellige
Fæstere af Annexgaarden og stedse brugt i Forbindelse med denne, har den forige Eier for mere end
30 Aar siden ja tildels for meget længere siden solgt flere Stykker Eng og Tørve jord uden at derved
er fulgt Hartkorn, hvilken Uorden jeg attraaer at faae berigtiget, ligesom jeg og derhos agter at
afhænde nogle fraliggende Lodder, deels til Bebyggelse og deels til nogle af Egnens beboer som
trænger til Tørveskjær, og da jeg nu har formaaet Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk til at
fuldføre den af Lieutnant og Landmaaler Sørensen paabegyndte men formedelst Dødsfald ei af ham
tilendebragte udstykning, og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigst Approbation paa Udstykningen, Underdanigst , Niels
Christian Pedersen Sjelland
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 64
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Vestrup Mølle den 8de October 1841.
Peter Hoff, Gaardeier og Forvalter for Lundergaards Gods ansøger allerunderdanigst om
allernaadigst Bevilling til at nedlægge en ham tilhørende Gaard i Østrup eller til at udstykke den
Jorder uden Hovedparcel af befalet Størrelse.
Til Kongen
Af hidtilværende Lundergaards Gods i Østrup Bÿe Saltum Sogn har jeg tilkjøbt mig den Gaard som
hidtil har været bortfæstet til Bertel Christensen; Denne Gaard som staar for Hartkorn 7 Td. 5 Skp 1
Fk har en stor Deel raae Jorder fortrinlig skikket til Opdyrkning men som for størstedelen er
Gaarden saa langt fraliggende af de ikke med nogen rimelig Fordeel kan opdyrkes under denne, og
da Fæsteren nu har afstaaet sin Fæsterettighed og jeg fra den Side betragtet har frie Raadighed over
Eiendommen, og jeg ønsker at give denne en hensigtsmæssigere Anvendelse end den nogen sinde
kan faae i samlet Tilstand, nemlig en saadan hvorved de raae Jorder kunne komme under
hensigtsmæssig Opdyrkning og de forskjellige Lodder særskilt vorde bebyggede til passende
mindre Jordbrug, saa vover jeg herved i allerdybeste Underdanighed at ansøge Deres Majestæt om
at forundes allernaadigst Bevilling til at nedlægge Gaarden eller til at afhænde dens Jorder uden
Hovedparcel af den befalede Størrelse. I Haab om at saadan allernaadigste Bevilling ikke skulle
vorde mig nægtet har jeg inddelt Gaardens Jorder i Parceller og ladet disse paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn. Parcellerne No 4 og 5 indeholder efter min anskuelse hver for sig en
passende Størrelse til Bebyggelse nemlig den første 9½ og den sidste 11½ Tønder Land geometrisk
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Maal Græsningsjord fortrinlig til Opdyrkning, som vel naar de vorder opdyrkede hver for sig langt
overstiger Værdien af 1½ Tønde Land boniteret Jord til Taxten 24, men da de efter den nuværende
Taxation der er grundet paa Græsningsværdien i dens nærværende Skikkelse ikke have hver for sig
den befalede Størrelse 1½ Tønde Land til Taxt 24 saa er jeg villig til at bebygge dem under et om
det ikke kan tillades at bebygge dem hver for sig. - I det jeg herved allerunderdanigst vover at
fremsende Udstykningsdocumenterne over Gaardens Jorder affattede i den allernaadigste befalede
Form, bønfalder jeg lige allerunderdanigst om at forundes allernaadigst Bevilling eller approbation
paa Afhændelsen af de afsatte Parceller, allerunderdanigst Peter Hoff

Nr. 65
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Østrup Bÿe den 8de October 1841.
Mads Andersen, hidtilværende Gaardfæster under Lundergaard nu Selveier Gaardmand ansøger
underdanigst om Approbation paa sin Gaards Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec.
1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at vorde befriet for et trykkende Hoverie og at komme i en mere selvstændig Stilling end hidtil,
har jeg tilkjøbt mig min Fæstegaard af hidtilværende Lundergaards Gods men da jeg ikke besidder
den fornødne Formue, til at kunne opfylde de ved denne Handel indgaaede Forpligtelser og min
Gaard derhos har tæt sønden for den et betydeligt Stykke Kjerjord fortrinlig skikket til Opdyrkning,
men fordi det trænger til betydelig udgrøvtning og jeg ikke hidtil har kunnet præstere de dertil
fornødne Omkostninger er dets Dyrkning af den Grund bleven forsømt. – Under disse
Omstændigheder har jeg solgt Gaardens fraliggende Udlod og dens noget langt fraliggende
saakaldte Englod ved Ryeaae, hvilken sidste Lod dog meest bestaaer af Kiærjord tjenlig til
Opdyrkning, men som formedelst den lange Frastand ikke kan opdyrkes under Gaarden. Ved at
afhænde disse Lodder kan jeg forbedre min Stilling i den Grad at jeg kan vorde istand til ei alene at
opfylde de ved Handlen indgaaede Forpligtelser men jeg vil endog derved vorde istand til at faae
min Kiærjorder udgrøvtede og hensigtsmæssig opdyrke, og da jeg nu har ladet disse Parceller paa
anordningsmæssig Maade Beregne i Hartkorn, og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Kort in Duplo og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg paa de anførte Grunde underdanigst om Høikongelig Rentekammer naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17, underdanigst
Mads Andersen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 66
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 tillader jeg mig herved allerærbødigst at tilstille
Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 9 udstykningsforretninger for største delen paabegyndte af
Lieutnant og Landmaaler Sørensen for flere Aar siden og nu af mig er tilendebragt nemlig: for
Christen Thomsen Odgaard i Øsløs, Jens Nielsen Badstue i Øsløs, Thomas Jensen i Vesløs, Jens
Christensen og Peder Christensen Broe i Højstrup, Niels Christian Thøgersen i Kielstrup,
Skolecommissionen i Hillerslev, Christen Christensen i Nors, Lars Christian Jacobsen i Tveds og
Thomas Christensen Lund i Ræhr, og nærer jeg derhos det sikkre Haab at Deres Høivelbaarenhed
ville finde Anledning til høigunstigst at anbefale dem til det Kongelige Rentekammer – og at de
derefter gunstbehageligen maatte vorde mig tilbagesendte at jeg kan besørge dem indsendte til
Collegiet, Allerærbødigst P.L. Birk. p.t. Bisgaard i Kaastrup Sogn den 17de Marts 1841.
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Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Amtmand Faye, Ridder ad Dannebrog og Dannebrogsmand.

Nr. 67
Hosfølgende Udstykningsforretning for Niels Christian Pedersen Sjelland i Tveds, som jeg herved
tillader mig allerærbødigst at tilstille deres Høi Velbaarenhed til udbedende Høigunstigst
Anbefaling, og som fordi Tiden ikke tillod mig at blive gandske færdig med dens Revision i Gaar
ikke kom Ifølge med de tidligere indsendte, ønsker jeg om mueligt endnu at faae i Følge den Pakke
med disse, ærbødigst P.L: Birk. p.t. Bisgaard i Kanstrup den 18de Marts 1841
Høivelbaarne Her. Conferensraad Amtmand Faye, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Nr. 68
Hosfølgende 2de Ansøgninger der er fra Proprietair Jens Graven til Enggaard om approbation paa
Fordelingen af Hartkorn under Vrensted Bÿe som han staar anført for i Amtstuen uden enten at eie
eller nogensinde at have eiet de Jorder paa hvilke dette Hartkorn rettelig bør hvile og den anden fra
Selveier Gaardmand Peder Riisager i Vesterbrønderslev om Approbation paa hans Gaards
Udstykning, begge med fornødne Bilage, tillader jeg mig herved allerærbødigst at tilstille Deres
Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst Anbefaling, og ønsker jeg dernæst at samme
gunstbehageligen maatte vorde indleveret paa Hjørring Postcontor til Indsendelse med Approbation
for min Regning. Vadumtorp den 1ste Mai 1841, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kommisair Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog.

Nr. 69
Efter begiering af Lieutnant Toft grundet paa det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af
7de September 1839 hvorved en af høibemeldte Collegium inden 12te August 1837 meddelte
Udstyknings Approbation for Hartkorn 2 Td. 1 Skp. 1 alb. nogle som var fordret paa bemeldte
Lieutnant tilhørende Engparceller i Thisted Sogn indtil vidre er sat ud af Kraft, fordi Lieutnant Toft
havde indberettet at der af Lieutnant og Landmaaler Sørensen var Fordelt et større Hartkorn paa
disse Parceller end de rettelig tilkommer, nemlig 2 Td. 1 Skp. 1 alb. i stedet for 1 Td. 3 Skp. 2 Fk.,
har jeg nu foretaget den i den Anledning fornødne undersøgelse og affattet den som Følger af
undersøgelsen fornødne ny Hartkornsberegning efter det af Lieutnant og Landmaaler Sørensen
forfattet Kort, og efter den Taxationsforretning som ligger til Grund for den tidligere approberede
Udstykning, og idet jeg herved underdanigst fremsender udstyknings Beregninger hvori
Undersøgelsen er fremstillet, samt Kortet og Amtstuens Attest om Hartkornet, tillader jeg mig at
bemærke at det er Lieutnant Toft af noget stor Vigtighed at faae udstykningen endelig approberet
det allersnarest mueligt, underdanigst P.L: Birk. p. t. Thorsted pr. Thisted den 12te Juni 1841
Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 70
Thisted Amt, Vester Han Herred, Kjettrup Sogn, Huusbÿe Bÿe den 13de Juni 1841.
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Bertel Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sit Boelsteds
Udstykning og i fornødent Fald om allernaadigst Bevilling til dets Nedlæggelse
Til Rentekammeret
Til mit Boelsted i Huusbÿe af Htk. 1 Td. 1 Skp. 3 Fk. som jeg eier efter Skjøde af 26de Juni 1833 og
hvortil hører 4 fjernt der fraliggende Lodder har jeg senere tilkjøbt mig en Parcel af Hartkorn 3 – 5
– 3 – 2 ¼ af forhenværende Examinatus juris Jensens Gaard, med hvilken Parcel jeg har forenet
Stedets Toftelod som grændser samme med den i omtrent den halve Deel af sin Omkreds, Ligesom
jeg og med samme Parcel har solgt den mit Sted tilkjøbt Engparcel No 5 af Jens Iversens Gaard af
Hartkorn 1 Skp. 2 alb. som grændser samme med den større Parcel i mere end 7/8 af sin hele
Omkreds, og jeg har derefter solgt disse Parceller til Christen Christensen – Boelstedets Hovedlod
samt den til samme hørende Englod og Hedelod har jeg derimod solgt til Christen Hansen til
bebyggelse. – og da jeg nu har ladet disse Parceller af Boelsstedet paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter, saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen. Da denne Udstykning
bidrager til at afhjelpe udskiftningens efterladte Mangler i det at Hovedlodden bliver bebygget og
Toftelodden forenes med en mere beleilig beliggende Eiendom som der grændser samme med i
omtrent den halve deel af sin Omkreds saa haaber jeg at naadigst Approbation paa Udstykningen ei
vorder mig nægtet. – Men skulle imod Formodning Udstykningen ikke kunne approberes
anderledes end efter allernaadigst Bevilling, da ansøger jeg lige underdanigst om at det Høie
Collegium i saadant Tilfælde naadigst ville udvirke mig allernaadigst Bevilling eller Approbation
paa Udstykningen, Underdanigst Bertel Nielsen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 71
Aalborg Amt, Aalborg Birk, Frue Sogn, Øen Egholm de 7de September 1841.
Jens Larsen Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om Approbation paa udstykningen af en ham
tilhørende ubebygget Parcel.
Til Rentekammeret
Da jeg er kommet i Besiddelse af en anden Eiendom og jeg saaledes ikke selv har brug for den
Parcel No 4, som min Svigerfader Thomas Corfitzen tildeelte mig af hans med det Kongelige
Rentekammers Approbation af 12te November 1836 udstykkede Gaards Jorder paa Øen Egholm,
saa har jeg solgt denne Parcel til mine tvende Svogre Carl Knudsen og Niels Jensen Smed som have
ladet den dele imellem sig efter lige boniteret Størrelse for at henlægge deres Jorder under de dem
tilhørende Parceller af samme Gaards Jorder som de hver for sig bruge og beboe. – Den Halve Deel
som er tildelt Carl Knudsen bestaar af 3 Lodder der alle grændser umiddelbar samme med
Hovedparcellens ham tilhørende Jorder hvormed de agtes forenede, og den anden Halvdel som er
tildelt Niels Jensen Smed bestaar af 2de L odder der vel ikke grændser umiddelbar sammen med
Kiøberens øvrige Jorder, men er dog saare beleiligt beliggende for disse, nemlig den ene østen og
den anden vesten for den Lod hvorpaa Kjøberen Niels Jensen Smed boer, begge i mindre end 200
Alen Afstand fra Lodden, og da jeg nu har ladet de tvende Dele af denne ubebyggede Parcel paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen, Underdanigst Jens Larsen.
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 72
Erklæring over Bertel Nielsens under 29de Aug. indgivne Ansøgning eller Svar paa Thisted Amts
Skrivelse af 4de Sept. 1841.
I det jeg herved allerærbødigst tilbagesender den med Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af
4de denne maaned mig tilstillede Ansøgning fra Bertel Nielsen i Huusbÿe om Approbation paa
Udstykningen af et ham tilhørende Boelsted, tillader jeg mig dermed at fremsætte følgende
Bemærkninger.
Da jeg under 15de April dette Aar bestyrede Taxationer over Jorderne til Bertel Nielsens Sted i
Huusbÿe, blev alene Skiødet paa den ham tilhørende Eiendom mig foreviist, og jeg havde ingen
Anledning til at formode at nogle flere ham tilhørende Parceller, før han foregav, de allerede igjen
at have solgt, skulde vøre for bestandig forenede med hans Boelsted af Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 3 Fk,
som han havde anmodet mig om at udstykke. – Da jeg senere erholdte Amtstuens Attest om
Hartkornet, udstedt den 24de April, blev jeg vel opmærksom paa at Parcellen No 5 af Jens Iversens
Gaard af Htk. 1 Skp. 2 alb. var i følge det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 25de Februar 1837
forenet med foranmeldte Boelsted med da Taxationsforretningen allerede var afhjemlet den 17de
April, og jeg for længst rejst fra Stedet, kunde jeg ikke faa denne Parcel medtaget i
Taxationsforretningen, hvilket jeg end ydermere maatte ansee aldeles at være uden nogen som helst
skadelig Indvirkning paa Udstykningerne saasom dens Grændser imod den Eiendom jeg udstykkede
var aldeles utvivlsomme, og dens Grunds beskaffenhed ikke har lidt nogen Forandring siden dens
Afhændelse fra Jens Iversens Gaard. At Parcellerne No 1 og 2 af Engemand Knudsens Gaard, som
da foregaves at være solgt til Christen Christensen, ogsaa skulde være forenede med Bertel Nielsens
Boelsted, derom paa Amtstuens Attest ingen Oplysning, og jeg har været uvidende derom indtil jeg
nu seer det af den herved liggende Ansøgning – Af disse Oplysninger vil det formentlig være klart
at jeg ikke kan bebreide mig nogen som helst Pligtforsømmelse i Henseende til Omfanget af denne
Udstykningsforretning, heller ikke kan jeg af de forhaanden værende Omstændigheder, som
yderligere er oplyste i dermed følgende Ansøgning, indsee at det kan have nogen som helst
skadelige Følger for det Offentlige om Udstykningen ligefrem vorder Approberet hvilket dog i et
hvert Tilfælde, maa være meget at foretrække for det fordærvelige (?) hvortil een hver af
Vedkommende ellers finder sig foranlediget til at hentyde. p. t. Bjørnsholm den 19de September
1841, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Amtmand Faye, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 73
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Qvorup Bÿe den 10de October 1841.
Jens Madsen og Christen Andersen Interessentskabseiere af en Bondegaard ansøger
allerunderdanigst om at forundes allernaadigst Bevilling til deres Gaards udstykning uden
Hovedparcel af den befalede Størrelse.
Til Kongen
For flere Aar siden have vi undertegnede tvende Mænd i Interessentskab tilkiøbt os en Bondegaard i
Qvorup Bÿe i Jetsmark Sogn af Hartkorn 4 Td. 7 Skp. 1 Fk. 2 alb. hvortil hører 11 hinanden
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fraliggende Jordlodder hvoraf vi hidtil have benyttet hver den halve Deel efter en Deling som vi
selv have udført paa langs igiennem enhver af disse 11 Lodder, men da Erfaring har lært os at
Eiendommens formedelst dens adspredte Beliggenhed i saa mangfoldige Lodder ikke kan benyttes
med sand Fordeel og vi desuden ere blevne misfornøiede med det nære Naboskab at boe som hidtil
begge to i Gaarden, og vi mangle begge den fornødne Evne til at den ene af os skulle kunne løse
den anden ud af Interessentskabet ligesaa vi i øvrigt mangler Evne til at drive hver sin Halvdeel
med fornøden Kraft. Under disse Omstændigheder have vi i Haab om dertil at forundes
allernaadigst Bevilling bestemt os til at afhænde de fjerneste Lodder, deels til Bebyggelse og deels
til at henlægge under andre Eiendomme, og da der fortiden udstykkes flere Gaarde her i Byen, saa
har jeg Christen Andersen solgt min Andel af Gaardens Toftelod samt Hovedlod og Kjærlod norden
for Byen til Jens Nielsen Skomager til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende
Selveiergaards Jorder som han har tilkjøbt sig af Lundergaards Gods, og jeg har i det Sted tilkjøbt
mig nogle Parceller sydvestlig for Byen hvorpaa jeg er i Færd med at udflytte min Andel af
Gaardens Bygninger og at opføre mig en nye Gaard – Parcellerne af Gaardens Jorder som vi paa
anordningsmæssig Maade (har) ladet beregne i Hartkorn og vi driste os herved til i allerdybeste
Underdanighed at fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter i det vi paa Grund af de anførte Omstændigheder allerunderdanigst
ansøger om at forundes allernaadigst Bevilling til at afhænde Parcellerne saaledes som Kort og
Beregning udviser, allerunderdanigst Jens Madsen, Christen Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 74
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Qvorup Bÿe den 8de September 1841.
Lars Pedersen hidtil værende Gaardfæster paa Lundergaards Gods ansøger underdanigst om
Approbation paa sin Gaards Udstykning i henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at vorde befriet for et trykkende Hoverie og at komme i en mere selvstændig Stilling end hidtil
har jeg tilkjøbt mig min hidtil ifæstehavende Gaard af Lundergaards Gods i Qvorup som staar for
Ager og Engs Hartkorn 4 Td., men da jeg ikke besidder den fornødne Formue til at kunne afholde
de ved denne Handel indgaaede Forpligtelser lige som jeg ogsaa mangler Driftscapital til at faae det
betydelige Areal af raae Jorder opdyrket, som er beliggende tæt norden for Gaarden, men som
trænger til betydelig udgrøvtning, og da Gaarden har 15 Jordlodder hvoraf ikkun de 3 næst ved
Gaarden er sammengrændsende, og de øvrige 12 ligger saa vidt adspredte at de ikke alene kan
dyrkes tilbørlig under Gaarden med nogen sand Fordeel, saa har jeg under disse Omstændigheder
deels solgt og deels agter at sælge en Deel af de længst fraliggende Lodder deels til bebyggelse og
deels til at henlægges under andre Eiendomme, hvorved jeg vil blive istand til at opfylde de ved
Handlen indgaaede Forpligtelser, og at faa min nærmest ved Gaarden beliggende raae Jorder under
hensigtsmæssig Opdyrkning. Parcellen bestaar alle af hele Lodder, og da jeg nu har ladet disse paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst paa Grund af de anførte Omstændigheder om det høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die Dec.
1819 § 17, underdanigst Lars Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 75
Hjørring Amt Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Qvorup Bÿe den 8de October 1841.
Jens Nielsen Skomager, hidtilværende Gaardfæster under Lundergaard nu Selveier Gaardmand,
ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard som jeg har tilkjøbt mig af hidtilværende Lundergaards Gods med
Hartkorn 4 Tønder, hører 15 Jord Lodder af hvilke ikkun de to er umiddelbar sammengrændsende
formedelst en imellem liggende Vei, som de øvrige er alle hinanden fraliggende, tildeels i en meget
vid Afstand. Af disse har jeg deels solgt og deels agter at sælge 5 Lodder af hvilke de 2de udgjør en
Parcel og de 3 udgiør en Parcel alle 4 Parceller tilsammen af Hartkorn 7 Skp. 3 Fk. ¼ alb. hvorimod
jeg har tilkjøbt mig en Parcel af Hartkorn 1 Td. 6 Skp. 2 ¾ alb. af Jens Madsen og Christen
Andersens umiddelbar tilgrændsende Gaards Jorder, som jeg i det Sted agter at underlægge min
Gaard hvorved dennes Hovedlod og Toftelod bliver umiddelbar forenet saaledes at min Gaard efter
saadan Udstykning og Magelæg faaer 6 Lodder færre end den nu har og bliver endda 6 Skp. 1 Fk.
2½ alb. Hartkorn større end den nu er, og da jeg ved at faae Eiendommen mere samlet bedre kan
benytte den forhaanden værende Arbeidskraft, saa vil jeg ogsaa derved vorde istand til at faae min
Kjærlod norden for Bÿen tilbørlig udgravet og hensigtsmæssig opdyrket, og da jeg nu har ladet de
nævnte Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17,
Underdanigst Jens Nielsen Skomager.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 76
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Qvorup Bÿe den 8de October 1841.
Peder Pedersen hidtilværende Gaardfæster til Lundergaard nu Selveier Gaardmand ansøger
underdanigst om Approbation paa sin Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec.
1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at vorde befriet fra et trykkende Hoverie og at komme i en mere selvstændig Stilling end
hidindtil har jeg tilkjøbt mig min Fæstegaard af Lundergaards Gods som staaer for Hartkorn 11
Tønder til at opfylde de ved denne Handel indgaaede Forpligtelser og min Gaards Jorder, hvoraf en
betydelig Deel er raae Jord skikket til Opdyrkning, men beliggende i 13 Lodder af hvilke ikkun de
to er umiddelbar sammengrændsende med en mellemliggende Vei, hvorimod de øvrige er alle
hinanden fraliggende tildeels i meget vid afstand fra hinanden saa at de langt fra ikke alle kan
dyrkes med Fordeel under Gaarden, og da jeg desuden trænger til Driftscapital for at faae min
Kjærlod, som er beliggende tæt norden for Gaarden tilbørligen udgrøvtet og opdyrket hvortil den er
særdeles godt skikket, saa har jeg deels solgt og deels agter at sælge en Deel af de fjerntliggende
Jorder deels til Bebyggelse og deels til at henlægges under andre Eiendomme i 4 Parceller alle
bestaaende af hele Lodder, og da jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
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høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen
af 3die Dec. 1819 § 17, Underdanigst Peder Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 77
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Qvorup Bÿe den 8de October 1841.
Christen Nielsen hidtilværende Gaardfæster under Lundergaards Gods nu Selveier Gaardmand,
ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards Udstykning i Henhold til Fr. 3die Dec. 1819 §
17.
Til Rentekammeret
For at vorde befriet for trykkende Hoverie og at komme i en mere selvstændig Stilling end hidtil har
jeg tilkjøbt mig min Fæstegaard af hidtilværende Lundergaards Gods i Qvorup af Hartkorn 4
Tønder; men da jeg ikke besidder den fornødne Formue til at kunne præstere de ved denne Handel
indgaaede Forpligtelser og jeg desuden mangler Driftscapital til at kunne Drive Gaarden med
tilbørlig Kraft saaledes at jeg kunne faae de i stor Mængde i Hovedlodden beliggende til
Opdyrkning tjenlige raae Jorder tilbørlig udgrøvtet og bragt under hensigtsmæssig Opdyrkning saa
har jeg bestemt mig til at sælge nogle af de fjerntliggende Lodder, da jeg derved vel vorde istand til
at opnaa begge Dele. Gaarden har 11 Jordlodder af hvilke ikkun to er sammengrændsende,
hvorimod de andre 9 Lodder alle er hinanden fraliggende tildels i meget vid Afstand, og det er
umuelig at de alle kan dyrkes under eet samlet Brug til nogen rimelig Grad af Fuldkommenhed. De
Parceller som jeg saaledes agter at afhænde bestaar alle af hele Lodder, og da jeg nu har ladet disse
paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter, saa
ansøger jeg underdanigst paa Grund af de anførte Omstændigheder om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die
December 1910 § 17, Underdanigst Christen Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 78
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Qvorup Bÿe den 8de Sept. 1841.
Jens Christian Christensen Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard som staar for Ager og Engs Hartkorn 4 Td. 2 Skp. hører 12
Jordlodder beliggende i saa vid afstand fra hinanden at det ikke er mueligt at benytte dem alle paa
hensigtsmæssig Maade under et samlet Brug; Jeg har derfor solgt nogle af de fjerntliggende Lodder
og i stedet for disse tilkjøbt mig en Lod som grændser umiddelbar sammen med østre Side af min
Gaards Hovedlod, ligesom jeg ogsaa kun agter at afhænde min Englod ved Ryeaae /:Parcell No 5:/
under de Betingelser at jeg kan, som jeg tror, kjøbe en endnu bedre Englod at lægge til Gaarden i
stedet. De Parceller som jeg agter at afhænde bestaar alle af hele fjerntliggende Lodder og jeg kan
ved at afhænde disse blive i stand til at faa de raae Jorder som jeg har beliggende norden og
nordøstlig for Gaarden bragt under tilbørlig Udgrøftning og hensigtsmæssig Opdyrkning hvorved
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min gaard vil vinde meget i Værdie og jeg vil saaledes derved i høi Grad forbedre min Stilling, og
da jeg nu har ladet de omtalte Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst paa Grund af de anførte Omstændigheder om
det Høikongelige Rentekammers naadigst Approbation paa Udstykningen i Henhold til
Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17, Underdanigst Jens Christian Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 79
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Sønderbye Bÿe den 8de October 1841.
Niels Pedersen hidtilværende Gaardfæster under Lundergaard nu Selveier Gaardmand ansøger
underdanigst om Approbation paa sin Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec.
1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at vorde befriet for et trykkende Hoverie og at komme i en mere selvstændig Stilling end hidtil
har jeg tilkjøbt mig min Fæstegaard af hidtilværende Lundergaards Gods, men da jeg ikke besidder
den fornødne Formue til at kunne opfylde de ved denne Handel indgaaede Forpligtelser og jeg
desuden mangler den fornødne Driftscapital til at kunne drive Gaardens Jorder med Kraft, og disse
desuden har en saa ufordelagtig beliggenhed i 13 hinanden vidt fraliggende Lodder hvoriblandt vel
er en Deel raae Jord tjenlig til Opdyrkning men som formedelst de lange Afstande fra Gaarden ikke
med Fordeel derunder kan benyttes, saa har jeg under disse Omstændigheder solgt Gaardens længst
fraliggende Agerlod til Peder Tærkelsen til bebyggelse og er dermed fuldt et Stykke af Hedelodden
til Græsning og Gaardens Andel i den fra Lundergaards Gods fælleds Tørvelod, og jeg agter
endvidere at sælge 5 Parceller af Gaardens længst fraliggende Jorder deels til at henlægges under
andre Eiendomme, deels til at tillægges beleiligt beliggende Jordløse Huse, hvorved de til Dyrkning
beqvemme Jorder kunne komme under hensigtsmæssig Opdyrkning og da jeg nu har ladet
Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17, Underdanigst
Niels Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 80
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Kaas Bÿe den 8de October 1841.
Peder Jensen Kjær Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at vorde befriet for et trykkende Hoverie og at komme i en mere selvstændig Stilling end forhen
har jeg for et Par Aar siden ved Hjelp af en tiltagen Medinteressent tilkjøbt mig min forhen
ifæstehavende Gaard af Lundergaards Gods, hvilket Interessentskab vi imidlertid snart bleven Eiede
af og jeg har derfor Akkorderet ham ud af Handlen; men til at opfylde de ved denne Handel
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indgaaede Forpligtelser mangler jeg den fornødne Formue saavelsom til at drive Gaardens Jorder
med tilbørlig Kraft, og da disse er beliggende i 12 Lodder i meget viid Afstand fra hinanden saa at
de umueligt kan drives samlet til nogen taalelig Grad af Fuldkommenhed, ligesom der findes en
Deel raae Jorder skikket til Opdyrkning, men som formedelst den lange Afstand fra Gaarden ikke
kan opdyrkes under denne, saa har jeg under disse Omstændigheder solgt Gaardens fjernest Agerlod
i to Parceller til Bebyggelse, ligesom jeg ogsaa solgte den vestre Deel af Hedelodden vesten for
Byen til Eierne af det paa samme Lod beliggende Jordløse Huus ligesom jeg og agter endnu at
sælge nogle flere af de længst fraliggende Lodder Deels til at henlægges under andre Eiendomme
og deels til beleiligt beliggende Jordløse Huse; og da jeg nu har ladet disse Parceller beregne i
Hartkorn paa anordningsmæssig Maade, og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg
underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen paa
Grund af de anførte Omstændigheder og i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17,
underdanigst Peder Jensen Kjær.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 81
Hosfølgende 10 Ansøgninger fra Forvalter Hoff i Vestrup Mølle og Mads Andersen i Østrup begge
af Saltum Sogn og fra Jens Madsen og Christen Andersen, Lars Pedersen, Jens Nielsen Skomager,
Peder Pedersen, Christen Nielsen og Jens Christian Christensen alle af Qvorup Bÿe i Jetsmark Sogn
samt fra Niels Pedersen af Sønderbye og Peder Jensen Kjær af Kaas ligeledes Jetsmark Sogn, alle
angaaende Udstykning af deres Gaardes Jorder, tillader jeg mig herved, ledsaget med de fornødne
Udstykningsdocumenter allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende
høigunstigst anbefaling hvornæst jeg ønsker samme behagelig indleveret paa Hjørring Postcontor til
Indsendelse med Pakkeposten for min Regning. Endelig følger en Ansøgning med 3 Bilage fra Jens
Mathiasen og Jacob Mikkelsen Tollestrup i Vreilev Sogn om tilladelse til at faae Hartkornet Deelt
for en dem tilhørende Hovedparcel hvis Jorder er deelt af Landinspecteur Juell i Aaret 1826,
hvilken jeg ligeledes ønsker anbefalet og indsendt med de øvrige Forretninger.
p.t. Bjørnsholm den 15de October 1841, allerærbødigst P.L: Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah, Ridder af dannebrog.

Nr. 82
Hjørring Amt, Vreilev Sogn, Tollestrup Bÿe den 8de October 1841.
Jens Mathiasen og Jacob Mikkelsen nuværende Eiere af den Niels Jespersen forhen tilhørende
Gaard i Tollestrup, ansøger underdanigst om Approbation paa Delingen af deres Gaards Jorder, og i
fornødent Fald om dertil at udvirkes allernaadigst bevilling.
Til Rentekammeret
Undertegnede som nu eier hver den halve Deel af Jorderne til forhenværende Niels Jespersens
Gaard i Tollestrup i Vreilev Sogn, efter en Deeling som er udført af Landinspecteur Justitsraad Juell
i Aaret 1826 og hvorefter Jorderne nu har været brugt hver for sig i 15 Aar ansøger herved
underdanigst om at forundes naadigst Approbation paa denne Deling saaledes som vi hver for sig
eier og bruger Jorden – Skjønt hver af Parcellerne ikkun er af Størrelse 10 Tønder Land boniteret
Jord til Taxten 24 saa har dog Parcellen No 1 lidet over 48 Tdl. og Parcellen No 2 har 61½ Tdl.
geometriske Maal, alt sammen Jord som er skikket til Ager og Eng, og er det saaledes i Betragtning
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af den Betydeligste Mængde af raae Jord tjenlig til Opdyrkning, som Lodden indeholder, at vi i
Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17 underdanigst ansøger om at forundes naadigst
Approbation paa Udstykningen saaledes som Delingen findes paa det hermed følgende Kort og
beregning; men dersom Approbation paa Udstykningen imod Formodning ikke skulle kunne
meddeles efter det anførte Lovsted da ansøger vi lige underdanigst om at det Høikongelige
Rentekammer naadigst ville udvirke os allernaadigst Bevilling til Delingen, ligesom vi og ere
villige til at bekoste nye Udstykningdocumenter i fald de hermed følgende skulle ansees forældede
eller ikke at være i den befalede Form, Underdanigst Jens Mathiassen, Jacob Mikkelsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 83
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Nors Sogn, Hinding Bÿe den 15de November 1841.
Niels Andersen Selveier Huusmand ansøge underdanigst om Approbation paa Delingen af en ham
tilhørende Huuslod i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Under det mig tilhørende Selveier Huus paa Hinding Bÿes Mark, som star for Hartkorn 4 Skp. 2 Fk.
2 alb. hører tvende hinanden fraliggende hver for sig bebyggede Agerlodder af hvilke jeg selv eier
og beboer Huset paa den vestlig eller mindre Lod. Det Huus derimod som er beliggende paa den
østre Lod er et jordløs Huus som eies og beboes af Anders Simonsen. Da mine Omstændigheder er
saaledes at jeg formedelst trykkende Gjeld ikke er i Stand til at beholde min Eiendom, men staaer i
Fare for at mine Creditorer sælger Huset med alt hvad jeg eier og at jeg med Kone og Børn vil falde
Fattigvæsenet til Bÿrde, saa har jeg under disse Omstændigheder solgt den fraliggende Lod til
Anders Simonsen til at henlægges til det ham tilhørende paa Lodden beliggende jordløse Huus,
hvorved jeg er bleven i stand til at tilfredsstille mine Creditorer og dog selv at beholde Toftelodden
og mit iboende Huus og er derved med min Familie reddet fra Bettelstaven eller fra at falde
Communen til Bÿrde; og da jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede Udstyknings Documenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers Approbation paa Udstykningen paa Grund af de anført Omstændigheder og i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, Underdanigst Niels Andersen.
(Tilføjet i margenen i parentes: Da den afhændede Lod beqvemt kan henlægges under det paa
samme værende jordløse Huus saa tillader jeg mig ærbødigst at anbefale den foretagne Udstykning
til gunstigst Approbation. Thisted Amthuus den 13de Novbr. 1841, Faye)
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 84
Thisted Amt, Hundborg Herred, Thisted Sogn, Tingstrup Bÿe den 16de November 1841.
Jens Thomsen Frost Selveier Gaardmand ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til
sin Gaards Nedlæggelse og om Approbation paa dens udstykning i 4 Parceller.
Til Kongen
Under min eiende og forhen iboende Gaard i Tingstrup som staar for Hartkorn 2 Td. 6 Skp. 1 Fk.
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¾ alb. hører en Udlod som udgjør en meget betydelig Deel af Gaardens Tilliggende, men som er
Gaarden saa langt fraliggende at dens Dyrkning derunder ikke med rimelig Fordel kan udføres til
nogen taalelig Grad af Fuldkommenhed, og da jeg nu har tilkjøbt mig en større Eiendom, nemlig
Dalgaard i Sjørring Sogn er jeg som Følge deraf nødsaget til at sælge min hidtil eiende Gaard i
Tingstrup paa grund af den anførte ufordelagtig beliggenhed ikke har seet mig istand til at sælge
Gaarden samlet til en saadan Pris som jeg kunde være tjent med, saa er det paa Grund af disse
Omstændigheder at jeg i allerdybeste underdanighed vover at bønfalde Deres mayestæt om
allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse eller til dens Udstykning i fire Parceller. – I Haab
om at saadan allernaadigst Bevilling ikke skulle vorde mig nægtet har jeg ladet de attraaede
Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og vover saaledes allerunderdanigst
herved at lade Følge Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige allerunderdanigst
befalede Udstykningsdocumenter – Da det efter Omstændighederne er bleven mig en Vælfærds Sag
at faae denne Udstykning approberet, saa anraaber jeg allerunderdanigst om allernaadigst
Bønhørelse, allerunderdanigst Jens Thomsen Frost.
(Tilføjet i margenen i parentes: Allerunderdanigst Erklæring Med Hensyn til de forklarede
Omstændigheder samt da Parcellerne ere af passende Størrelse og hensigtsmæssig Figur vover jeg
allerunderdanigst at anbefale det ansøgte. Thisted Amthuus den 17de Novbr. 1814, Faye)
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 85
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 lader jeg mig herved allerærbødigst at tilstille
Deres Høi velbaarenhed hosfølgende tvende Udstykningsforretninger fra Jens Thomsen Frost i
Sjørring over hans Gaard i Tingstrup Bÿe, Thisted Sogn og fra Niels Andersen over Jorden til hans
Huus i Hinding Bÿe Nors Sogn – jeg tillader mig at tilføie den Bemærkning at det er en Velfærds
Sag for begge disse Mænd at faae deres Udstyknings approbation og jeg smigrer mig med det Haab
at Deres Høivelbaarenhed ville finde Anledning til høigunstigst at anbefale den paa bedste Maade
til det Kongelig Rentekammer – Derefter ønskes Forretningerne mig gunstbehageligen tilbagesendt
for at besørges indsendt for min Regning.
p.t. Knakkergaard i Østervandet den 16de November 1841, allerærbødigst P.L: Birk
Høivelbaarne Hr. Conferensraad Amtmand Faye, Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Nr. 86
Thisted Amt, Hassing Herred, Visby Sogn den 31de December 1841.
Niels Sørensen Høÿ Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa Delingen af en
ham tilhørende Parcel af Poul Johnsens udstykkede Gaards Jorder i Visbye.
Til Rentekammeret
Ved Skrivelse til Amtet af 26 September 1840 har det høie Collegium tilladt mig fra min Gaard at
afhænde den mig tilhørende og med Gaarden hidtil forenede Parcel No 2 af Poul Johnsens med
approbation af 27de Juni 1835 udstykkede Gaards Jorder i Wisbye, til bebyggelse men da denne
Parcel bestaar af tvende hinanden langt fraliggende Lodder og jeg har solgt Hovedlodden eller
Hedelodden hvoraf en Deel allerede er opdyrket, til Mads Jensen Smed som har bebygget og beboer
denne Lod, men som ikke har Evne til tillige at kiøbe den langt fraliggende Englod, saa ansøger jeg
herved underdanigst om at forundes naadigst Tilladelse til ar maatte afhænde denne Lod særskilt til
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at henlægges under en anden enten tilgrændsende eller mere beleilig beliggende Eiendom, eller i
manglende Fald selv at beholde den til min Gaard i Gammelbye, og da jeg nu har ladet disse tvende
Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter saa
ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen, paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Niels Sørensen Høi.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 87
Thisted Amt, Hundborg Herred, Hundborg Sogn Hundborg Bÿe, den 31de December 1841.
Salman Nielsen Breddal, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Hundborg som staaer for Hartkorn 5 Td. 7 Skp. 2 Fk. hører 13
for størstedelen hinanden meget langt fraliggende Lodder, af disse har Gaardens forrige Eier Søren
Poulsens Enke for noget over 31 Aar siden, nemlig førend Forordningen af 25de Juni 1810 udkom
solgt den længst fraliggende Englod til Brødrene Mikkel Thomsen og Svend Thomsen, begge af
Vorupøer, ved Arvefæsteskjøde af 10de Juni 1810, hvilket Skjøde indeholder den Bestemmelse at
Eiendommen er overdraget til dem og deres Arvinger til evindelig og lovlig Brug og Eiendom, men
denne Parcel har dog endnu ikke hidtil været beregnet i Hartkorn.
Af Gaardens Agerland er en meget betydelig Deel nemlig Udlodden, beliggende saa langt fra
Gaarden at dens Dÿrkning under denne er yderst besværlig formedelst den meget ujævne Vei over
Banker og Dale, og kan af den Aarsag ikke blive dyrket med den Flid og Omhu som den efter
Jordens Grund beskaffenhed fortiener, jeg har derfor bestemt mig at lade denne Lod tilligemed de
tvende fjerneste Lodder i Østerkjæret afsætte i en Parcel til Bebyggelse, og da jeg nu har ladet disse
Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen deels i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, deels med Hensÿn til at
Parcellen No 2 er solgt førend nogen af de nu gældende udstyknings Anordninger udkom, hvilket
sidste, Arvefæsteskjødet af 10de Juni 1810 bevidner, af hvilket hermed følger afskrift, Underdanigst
Salman Nielsen Breddal.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 88
Thisted Amt, Hundborg Herred, Jannerup Sogn, Snestrup Bÿe den 31de december 1841.
Anders Madsen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard i Snestrup i Jannerup Sogn som staaer for Ager og Engs Hartkorn
1 Td. 7 Skp. 2 Fk. 1 alb. har min Fader i Aaret 1813 solgt den fjerneste Deel af Klitlodden til
Mikkel Thomsens Enke i Vorupøer ved Arvefæsteskjøde af 12te Mai 1813, hvorved denne Parcel er
51

overdraget til evindelig lovlig Brug og Eiendom til velagte Mikkel Thomsen ved Vorupøer og hans
Arvinger eller hvem anden han maatte overdrage samme til; Mikkel Thomsen er død men hans
Enke lever endnu og har bestandig siden den Tid havt Parcellen i Brug overensstemmende med
Arvefæsteskjødet; men da Eierinden ønsker i stedet for Arvefæste at faae fuldkommen
Eiendomsskjøde paa denne Parcel saa har jeg ladet den paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter
og øvrige befalede Udstyknings Documenter, ansøger jeg underdanigst om det høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die Dec.
1819 § 17, saasom det alene er raae Jorder der afhændes, som og med Hensyn til at Parcellen er
solgt førend Forordningen af 3die December 1819 udkom, hvilket Arvefæsteskjødet bevidner, hvoraf
hermed følger en Gienpart, Underdanigst Anders Madsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 89
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Hillerslev Sogn, Kjelstrup Bÿe den 31de December 1841.
Christen Christensen Kjer, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Kjelstrup som staaer for Hartkorn 5 Td. 1 Fk. 2 alb. hører 4
Agerlodder af hvilke den fjerneste Udlod som for størstedelen er opdyrket af raa Jord, er Gaarden
saa lang fraliggende at den ikke derunder kan dyrkes med nogen rimelig Fordeel, og har derfor
hidtil alene været brugt som Udmarks jord uden nogensinde at vorde gjødet; denne Lod har jeg nu
solgt til Peder Christensen Møll til Bebyggelse hvorved den følgelig vil komme under en bedre
Behandling end det formedelst den lange Afstand er mueligt at den kan komme under min Gaard,
og da jeg nu har ladet denne Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder og i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17, underdanigst Christen Christensen Kjer.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 90
Thisted amt, Hillerslev Herred, Hillerslev Sogn, Store Hillerslev Bÿe den 31de December 1841.
Søren Jensen Kanstrup, Selveier Gaardmand, ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling
til at nedlægge en ham tilhørende Gaard eller til at udstykke den uden Hovedparcel af den befalede
Størrelse samt til at maatte sammenlægge Hovedparcellen med en anden ham tilhørende Gaards
Jorder.
Til Kongen
Foruden min eiende og iboende Gaard i Store Hillerslev som staaer for Hartkorn 2 Td. 7 Skp. 3 Fk.
2 1/3 alb. har jeg tilkjøbt mig en mindre Gaard af Hartkorn 1 Td. 6 Skp.. Denne sidstnævnte Gaards
Hovedlod grændser sammen med min iboende Gaards Toftelod og ligger saaledes langt mere
beleilig for min iboende Gaard end dens egen Hovedlod, ligeledes har den mindre Gaard en for
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størstedelen opdyrket Hedelod, som ligger beleiligt til dyrkning under min iboende Gaard og da min
iboende Gaard ikke har mere Jord i sin Nærhed end tvende smaa Toftelodder som med Gaardsplads
og Have tilsammentaget ikkun udgjør lidet over en Tønde Land geometriske Maal saa er det paa
Grund heraf mit inderlige Ønske saafremt allernaadigst Bevilling, som jeg haaber, maatte forundes
mig, at disse tvende Lodder af den mindre Gaards Jorder maatte som Hovedparcel af samme
henlægges under min iboende Gaard; men da den mindre Gaards Jorder ere beliggende paa 8 Steder
og det ikke connekterer mig at faae flere af disse Lodder henlagte under min iboende Gaard end den
nævnte to Lodder, samt Gaardens Andel i den med min iboende Gaard fælleds Klitlod, saa tillader
jeg mig ogsaa her allerunderdanigst at yttre det Ønske at allernaadigste Bevilling maatte forundes
mig til at afhænde Gaardens øvrige Jorder i Parcellen til at forenes med andre Eiendomme. Da jeg
ved at jeg ikke tør vente mig allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse paa andre Vilkaar
end at der i det mindste skal opføres eet Huus med Tillæg af i det Mindste 1½ Tønde Land
Boniteret Jord til Taxten 24, og jeg nødig ville miste nogen Deel af Hovedlodden som i sin hele
Udstrækning ligger mere beleilig for min iboende Gaard end dennes egne Jorder, og denne Gaard
desuden har sin Jord beliggende paa 13 Steder hvis antal jeg helst ønskede indskrænket saa har jeg
til den Ende ladet udføre et Magelæg med den min iboende Gaard tilhørende Agerlod østen for
Byen ved Veien til Skousted og med en samme Gaard tilhørende liden Tørvelod sydlig i Nørkjæret,
som jeg godt kan undvære. Over de saaledes attraaede Forandringer har jeg ladet udfærdige de
allernaadigste befalede Udstyknings Documenter som jeg herved i allerdybeste Underdanighed
fremsender, idet jeg paa Grund af de anførte Omstændigheder allerunderdanigst bønfalder om at
forundes allernaadigst Bevilling til at sammenlægge Hovedparcellen af Hartkorn (?) Td (?) Skp. (?)
Fk. (?) alb. med min iboende Gaard af Hartkorn 2 Td. 7 Skp. 3 Fk. 2 1/3 alb. og at afhænde den
mindre Gaards øvrige Jorder i Parcellen saaledes som Kort og Beregning udviser, Allerunderdanigst
Søren Jensen Kanstrup.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 91
I Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 tillader jeg mig herved allerærbødigst at tilstille Deres
Høivelbaarenhed hosfølgende 5 Udstykningsforetninger med ansøgninger om Approbation paa
samme, nemlig: for Søren Jensen Kanstrup i Store Hillerslev, Christen Kjer i Kjelstrup, Salman
Nielsen i Breddal i Hundborg, Anders Madsen i Snestrup og Niels Sørensen Høÿ i Gammelbye, og
nærer jeg derhos det Haab at Deres Høivelbaarenhed ville finde Anledning til høigunstigst at
anbefale dem til det Kongelige Rentekammer, og ønsker jeg at de derefter gunstbehageligen maatte
vorde mig tilbagesendte om mueligt med Budet som besøger dem, at jeg kan besørge dem indsendt
til Collegiet. Vadumtorp pr. Aalborg den 5te Januar 1842, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Amtmand Faye, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 92
Aalborg Amt, Kjer Herred, Vadum Sogn, Torpet Bÿe den 1ste Februar 1842.
Iver Henriksen, Kirkesanger og Skolelærer ansøger underdanigst om at maatte fra sin Selveiergaard
til særskilt bebyggelse fraskille en for et Aar siden tilkjøbt Parcel.
Til Rentekammeret
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For lidt over 2 Aar siden har jeg tilkjøbt mig Parcellen No 2 af Selveier Jens Christian Pedersens
Gaards Jorder med Htk. 4 Skp. 1 alb., til at forenes med min samme Parcel umiddelbar
tilgrændsende Selveiergaards Jorder, med de Omstændigheder /:der den Tid ere indtrufne som have
foranlediget mig til at sælge Gaarden, hvorimod jeg ønsker at beholde Parcellen for at bebygge dem
til et Enkesæde for min eventuelle Enke eller til Beboelse for de af mine Børn, saa tillader jeg mig
underdanigst at bønfalde det Høikongelige Rentekammer om at det af særdeles Naade maatte
tillades mig at skille denne Parcel fra Gaarden til Bebyggelse som en selvstændig Eiendom med det
for samme beregnede Hartkorn 4 Skp. 1 alb., saaledes at jeg kan sælge Gaarden og beholde
Parcellen eller efter Omstændighederne overdrage den til et af mine Børn til Beboelse – Et Kort
over Parcellen tillader jeg mig underdanigst at lade medfølge, Henriksen.

Nr. 93
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Broust Sogn, Nørøxe Bÿe den 7de Februar 1842.
Morten Pedersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om foreløbig Tilladelse til at faae
Hartkornet for tvende ham tilhørende hele Gaardsparter fordelte efter den af Interessentskabseierne
selv udførte Deling af Jorderne.
Til Rentekammeret
Ved Interessentskabsskjøde af 15de August 1827 er jeg i Forening med Peder Pedersen bleven Eier
af en Gaard i Nørøxe Bÿe Broust Sogn af Hartkorn 2 Td. 7 Skp. 3 Fk. Denne Gaards Jorder have vi
selv delt imellem os i tvende lige Dele, paa langs igiennem alle de den tilhørende Lodder, og have
saaledes brugt hver sin Halvdel af Eiendommene hver for sig i de snart foreløbne 15 Aar ligesom vi
og ønske for Fremtiden at maatte beholde dem paa samme Maade. - Senere, nemlig ved
Interessentskabsskjøde af 20de Juni 1833, er jeg i Forening med Lars Christensen Kok bleven Eier
af nok en Gaard af lige Størrelse med den første og beliggende ved Siden af denne, hvilken Gaards
Jorder min Medinteressent og jeg ligeledes have deelt imellem os paa langs igiennem aller
Lodderne, og har saaledes benyttet hver sin Halvdel af Eiendommene hver for sig i de forløbne 8 á
9 Aar, og da jeg netop har de tvende Halvdele som grændser sammen og ønske at forene dem til en
gaard der vil blive af samme Størrelse som en af Gaardene forhen har været og som jeg ønsker at
faae ene Eiendomsret paa uden Interessentskab med mine Naboer saa ansøger jeg herved paa egne
og Medinteressentens Vegne underdanigst om at forundes naadigst Tilladelse til at faae Hartkornet
fordeelt paa Parcellerne efter Maal og Taxt efter den Deling vi selv have foretaget og fremdeles
attraaer at beholde, og som vi især med Hensyn til at forandre, efterdi nogen af os har Evne til at
flytte ud fra Bÿen hvorimod vi kunne komme overens om en mere regelmæssig Deling af Kiær og
Enge om disse ikke maae forblive saaledes som vi nu have dem, hvilket vi dog helst ønskede.
Foruden det at ingen af os har Evne til at flytte sin Gaard ud fra Byen paa den søndre Deel af begge
Gaardes Agerlodder saa ansee vi dog ogsaa derhos en saadan Deling for mindre hensigtsmæssig end
den vi have udført efterdi den som flyttede ud derved kom bort fra de raae Jorder norden for Byen
som er beqvemme til Opdyrkning og som vi har Haab om at faae under hensigtsmæssig Opdyrkning
naar det naadigst maatte forundes os Tilladelse til at faae Hartkornet fordeelt efter den Deling som
vi selv har udført paa langs igiennem Lodderne saaledes at Enhver især kan faa udelukkende
Eiendomsret paa sin Andeel, hvorimod ingen omfattede Grundforbedring eller hensigtsmæssig
Opdyrkning kan finde Sted saalænge Interessentskabet ikke kan vorde ophævet. - Med Hensyn til
at Loddernes Figurer er Lang og small da kan dette ikke foraarsage nogen Ulempe efterdi
Agerlandet over alt er saa lavt liggende at det, til det skadelige Vands tilbørlige afledning behøver
aabne Grøfter i en saa tæt Afstand, hvilke de tillige kunde tjene til Hegnings eller Skjelgrøfter og
det samme er Tilfældet med de raae Jorder som kun ved saadanne aabne Grøfter i nær Afstand kan
tilbørlige udtørres for at vorde skikkede til Opdyrkning. Paa Grund af de anførte Omstændigheder
og i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § ansøger vi saaledes underdanigst om at
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forundes foreløbig Tilladelse til at maatte lade Hartkornet fordele paa vor tvende Gaardes Jorder
efter den Deling af samme som vi selv have foretaget og som findes antydet paa det herved
følgende Brouiller-Kort, underdanigst paa mine medinteressenters og egne Vegne, Morten
Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 94
Thisted Amt, Hassing Herred, Hørsted Sogn og Bÿe den 22de Februar 1842.
Anders Jensen Jestrup, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sig Gaards
udstykning.
Til Rentekammeret
Med det høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 30de October
1835 har jeg solgt min Gaards fjerntliggende Hedelod til Anders Sørensen som han har bebygget og
beboer den, og da jeg nu har formaaet Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk til at fuldføre den af
Lieutnant og Landmaaler Sørensen paabegyndte med formedelst Dødsfald ei af ham tilendebragte
Udstykning over min Gaards Jorder hvorved denne Parcel nu paa anordningsmæssig Maade er
beregnet i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til den mig
naadigst forundte foreløbige Tilladelse, underdanigst Anders Jensen Jestrup.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
Hoslagte Ansøgning fra Anders Jensen Jestrup i Hørsted om Approbation paa hans Gaards
udstykning tillader jeg mig herved allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende
høigunstigst Anbefaling og ønsker jeg mig den dernæst tilbagesendt ved Overbringeren /:Vesterhan
Herreds Post Expres:/ for at kunne besørge den indsendt til Rentekammeret herfra. Vadumtorp den
22de Februar 1842, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Conferentsraad og Amtmand Faye, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 95
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Torslev Sogn, Kokkedal den (?) Juni 1842
N.N. Hastrup Jordegodseier ansøger underdanigst om Approbation paa Udstykningen af en Deel
ham tilhørende Fæstegaard af Kokkedals Gods, hvis Hovedparceller fornemmelig ere solgte til
Fæsterne eller til disse nærmeste Paarørende.
Til Rentekammeret
For at lette mine Fæstebønder under Hovedgaarden Kokkedal Overgangen fra Fæste til
Selveiendom har jeg ved Bønder Godsets Afhændelse til Fæstere eller til disses nærmeste
Paarørende, ved en stor Deel Gaarde medtaget fjerntliggende Parceller som Betaling for en
betydelig Deel af Kiøbesummen hvorved Bønderne kan i meget høi Grad som bliver forbedrede i
det de have beholdt og er bleven Selveiere af Hovedparcellen udlagt i de for Gaarden mest beleilige
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beliggende Jorder for en saa moderat Kjøbesum at det efter den Priis som Landeiendomme staaer i
fortiden ikke vil være vanskelig for dem at laane, ei alene den hele Kjøbesum, men endog tillige at
kunne gjøre udveie for den fornødne Driftscapital der, som Følge af at Hoveriet ophører og de
fjerneste Jorder afgives, kan være mindre end hidtil og dog give et passende Overskud af
Arbeidskraft til de raae Jorders hensigtsmæssige Opdyrkning. – De Gaarde af forannævnt
Fæstegods over hvilket jeg herved underdanigst fremsender de befalede udstykningsdocumenter er
følgende (ikke angivet)

Nr. 96
Hjørring Amt, Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn den 15de juni 1842
Jens Christian Frederiksen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning og i fornødent Fald om at erhverves allernaadigst Bevilling til dens
Nedlæggelse.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard som staaer for Ager og Engs Hartkorn 3 Td. 3 Skp. 3 Fk. 2 ¼ alb.
hører 8 hinanden temmelig langt fraliggende Jordelodder, hvilke jeg formedelst trykkede
Omstændigheder ikke seer mig istand til at dyrke og drive samlet til nogen taalelig Grad af
Fuldkommenhed, jeg har derfor solgt den fjerneste Englod til Gaardeier Christen Mørk i Nÿegaard i
Serritslev Sogn hvis Gaard formedelst sin tørre beskaffenhed trænger haardt til Høeavl ligesom jeg
og agter at sælge den fjerneste Deel af min Udlod samt en meget fjernt liggende Hedelod som er
fortrinlig til Opdyrkning men som formedelst sin lange Afstand fra Gaarden ingenlunde dertil med
Fordeel kan anvendes og jeg har derimod forvandlet min søndre Kjærlod til eng hvortil der er
fortrinlig skikket og vil naar den vorder sammenvoxen efter af den nu er bleven jævnet afgive
fortrinlig Engbund, og min nærmeste Kiærlod som er særdeles vel skikket til Opdyrkning og som
ligger Gaarden meget nærmere end den afsatte Parcel i Udlodden agter jeg at anvende til Agerland
og da jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstyknings Documenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17, og
skulle imod Formodning af nogen som helst mig ubekjendt Aarsag det høie Collegium ikke kunde
Approbere Udstykningen efter dette Lovsted, da ansøger jeg lige underdanigst om at Høisamme da
naadigst ville udvirke mig allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse og derefter meddele
mig Approbation paa udstykningen, underdanigst Jens Christian Frederiksen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 97
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kjettrup Sogn, Huusbÿe den 1st August 1842.
Bertel Nielsen , Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning.
Til Rentekammeret
I Henhold til det Høikongelig Rentekammers Skrivelse til Amtet af 6te November forrige Aar har
jeg nu faaet Udstykningen af min Gaards Jorder i Huusbÿe Kjettrup Sogn forandret derhen at
Parcellerne No 1 og 2 af Engemann Knudsens Gaard med Hartkorn 3 Td. 5 Skp. 3 Fk. 2 ¼ alb.
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som jeg fra denne Maaneds Begyndelse er bleven indskreven for i Amtstuen, nu ogsaa er bleven
indbefattet under udstykningen saavelsom Parcellen No 5 af Jens Iversens Gaard med Htk. 1 Skp. 2
alb. efter nÿe Taxation over den hele sammenlagte Eiendom af Hartkorn 5 Td. 3 Fk. 1 ¼ alb., og i
det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst i Continuation af min Underdanige
Ansøgning af 13de Juni forrige Aar om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation
paa udstykningen, underdanigst Bertel Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
Hoslagt Ansøgning fra Bertel Nielsen om approbation paa Udstykningen af hans Gaard i Huusbÿe
tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille deres Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst
Anbefaling og tillader jeg mig dernæst at yttre det Ønske at Ansøgningen med Bilage behageligen
maatte sendes mig med Vesterhanherredes Postexpres til Selleberggaard da jeg har paataget mig at
besørge dens Indsendelse til Collegiet.
Vadumtorp den 13 August 1842, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Conferensraad Amtmand Faye, Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Nr. 98
Efter Begjæring af Proprietair J. Graven til Enggaarden tillader jeg mig herved pa hans Vegne at
besvare de Bemærkninger og Spørgsmaale som Det Høi Kongelige Rentekammer ved Skrivelse til
Amtet af 18de Juni dette Aar har forlangt Jens Graven forelagte, i Anledning af en af mig foretaget
Udstyknings eller Reguleringsberegning over hans samtlige Jordeiendomme i Vesterbrønderslev
Sogn.
Det synes som det høie Collegium er gaaet ud fra dens Forudsætning at der med Sammenlægningen
skulle være begaaet en Lovstridig Handling i det høisamme finder Anledning til at spørge: paa hvad
Grund han har tillladt sig at sammenlægge bemeldte Eiendomme og at drive dem under eet Brug. –
Hvad der kan have givet Anledning til denne saa høist urigtige Opfattelse af Sagen kan jeg ikke
indsee; thi det er mig ingenlunde klart at min Forretning paa nogen Maade har kunnet give
Anledning dertil.
De Jorder som min Forretning angaaer have aldrig nogensinde været dreven under eet samlet Brug
– De udgjør Jens Gravens samtlige Jordeiendomme i Vesterbrønderslev Sogn, og de have bestandig
i ligesaa lang Tid som Enggaarden har været til, været dreven i lige saa mange forskjellige Jordbrug
som de endnu i min Forretning findes inddelt i – Enggaarden er ikke en Gaard hvorunder andre
Eiendomme efterhaanden ere bleven indragne i der er en gandske nÿe Gaard som Jens Graven har
opført paa raae forhen udyrkede Jorder, som vel førte Navn af Eng men som for en stor Deel var
høist uskikket dertil – Enggaardens Bygninger ere opførte paa Parcellen No 1 af Holmgaardens
Jorder efter Fønss`s udstyknings Kort og beregning af 23de August 1821 med Hartkorn 1 Td. 6 Skp.
1 Fr. 1 ¼ alb. og dermed er forenet Parcellen No 2 af samme Gaards Jorder som er en Kjærlod af
Blød Bund uskikket til Bebyggelse, ansat for Hartkorn 1 Td. 1 Skp.
Disse tvende Parceller som tilsammen udgjør 2 Td. 7 Skp. 1 Fk. 1 ¼ alb. Hartkorn ere egentlig at
ansee som Hovedparcellen af Holmgaard, og denne Gaards øvrige Jorder ere uddeelt imellem de
Jens Graven tilhørende Fæstesteder – saaledes som de herved følgende originale
udstykningsdocumenter udvise som har givet Anledning til det Kongelige Rentekammers
Resolution i Skrivelse til Amtet af 16de Juli 1825 hvoraf ligeledes herved følger en Gjenpart.
Jens Gravens samtlige Jordeiendomme som min Udstykningsforretning angaaer bestaar oprindelig
af følgende Parceller:
a) af Holmgaards samtlige Jorder som efter den her med følgende
Udstyknings eller Hartkornsberegning af Fönss er inddelt i 9
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6–6–2–2

Parceller, tilsammen af Hartkorn
b) af Rostokgaardens samtlige Parceller No 1 Kl. 10 begge
inclusive
Hartkornsberegningen over denne Gaards Jorder med tilhørende
Korte siger Jens Graven at han for mange Aar siden har indsendt
til det Kongelige Rentekammer hvorfra det ikke er kommen tilbage
til ham igjen.
c) Parcellen No 2, 3 og 4 af Østerskorsteensgaard og No 2, 3, 4
og 7 af Vesterskorsteensgaard, tilsammen af Hartkorn
Disse Parceller ere ved Byens Udskiftning forandrede og paa ny deelt
saaledes som Udskiftningens hermed følgende Hartkornsberegning
af 16de August 1821 med tilhørende ligeledes vedfølgende Kort
udviser
d) Parcellen No 3 af Dreygaards Jorder med Hartkorn
Denne Parcel som er en Kiærlod betegnet paa Udskiftningskortet med
No 18 er udlagt i Forbindelse med de øvrige under Jens Gravens Gods
henhørende Kjærjorder.
e) Parcellen No 4 af Kornumgaards Jorder efter Udstyknings Approbation af 21de April 1810 med Hartkorn
f) Parcel No 6 af Skabets Gaard Htk.
g) Parcellen No 2 af Peder Riisagers Gaard

4–7–1–2

3 – 3 – 2 – 2 8/9

0 – 6 – 3 – 2 2/3

2–0–2–¼
0–2–1–2
0–3–0–2
18 – 6 – 3 – 1 29/36

Derfra er afgaaet Godtgiørelse for Jord til Landevien mellem Aalborg
og Hjørring
Saaledes bliver Hartkornet paa Jens Gravens samtlige Jordeiendomme

0–0–2–¾
18 – 6 – 1 – 1 1/18

Efter Amtstuens Attest udgjør Hartkornet 1/18 alb. men hvorfra denne ubetydelige Difference
hidrører er jeg ikke istand til at oplyse. Efter saaledes speciel at have oplyst af hvilke Parceller Jens
Gravens samtlige Jordeiendomme bestaar skal jeg dernæst tillade mig ligeledes speciel at besvare
de i det Høi Kongelige Rentekammers Skrivelse under Lit. a, b og c fremsatte Spørgsmaal.
Til Lit. a angaaende Hartkorn 6 Td 1 Fk 1 7/9 (alb.) tillader jeg mig at bemærke: at dette Hartkorn er
en Deel af de Parceller som ere anførte her foran, men da Udstykningerne for en Deel ere ældre end
Bÿens Udskiftning og den deraf følgende Omdeling af Jorderne har foranlediget senere nÿe
Hartkornsberegninger til forandret Loddeling af Fæstegodset, saa er det ikke mueligt nu, da de
gamle Hartkornsberegninger aldeles mangler, at oplyse med Nøiagtighed hvilke af foranførte
Parceller det er den udgjør det anførte Hartkorn 6 Td. 1 Fk. 1 7/9 alb. – skulle det ansees fornødent
at søge yderligere Oplysning derom da maatte jeg til saadan Undersøgelse underdanigst bede mig
udlaant ei alene den med min udstykningsforretning indsendte Hartkornsattest, men endog de
originale Udstykningsberegninger der ligger til Grund for de i siin Tid meddelte
udstykningsapprobationer for begge Skorsteensgaardene in specia for den af 27de Februar 1808
angaaende Vester Skorsteensgaard.
Til Litr. b bemærkes at Parcellen No 2 og 7 af Vester Skorsteensgaard ere ved udskiftningen af
Byens Jorder udlagte i Forbindelse med Parcellen No 3 og 4 af samme Gaards Jorder og med
Parcellen No 2, 3 og 4 af Øster Skorsteensgaard og derefter inddelt i 6 Parceller til forandret
Fæsteinddeling, saaledes som det hermed følgende Kort og beregning udviser, men det kan ikke
deraf sees hvilke Parceller der er udlagte som No 2 og 7 af Vester Skorsteensgaard imidlertid
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formoder jeg at det maae være Parcellen Litr. A og B, de samme som i mon Udstykningsberegning
findes anført under No 4 og 5, og disse Parceller have stedse været brugte under tvende paa dem
beliggende jordløse Huse; men da begge disse Huse er beliggende paa den ene af Lodderne som er i
det mindste den husene beliggende Lod bestemt til bebyggelse, og da de netop for Øieblikket begge
er Fæsteledige saa har jeg anført begge Lodder som bestemte til Bebyggelse – Af de øvrige Jens
Graven tilhørende Parceller af Skorsteensgaardene ere Agerlandsparcellerne Lit. C, D og E
sammenlagte til et særskilt Jordbrug som bruges og beboes af Jens Gravens Svigersøn Jens
Bertelsen Manstrup, og Rem Engen, som ved Udskiftningen er udlagt i Forbindelse med
Holmgaards Englod hvorpaa Enggaarden er opført er nu henlagt til og opdyrke under denne Gaard.
Til Litr. c bemærkes: at det er en aldeles urigtig Opfattelse af Forholdene naar det forlanges oplyst
om Holmgaardens Sammenlæggelse med Enggaarden har været tilladt; Thi Enggaarden er, som her
foran bemærket, den egentlige Hovedparcel af Holmgaarden – Holmgaarden var bestemt til
udflytning, men da Eieren Jens Graven forgjæves søgte om Vand paa den til denne Gaard udlagte
Hovedlod bestemte han sig til at opføre Bygning paa den til Gaarden henhørende efter de anlagte
Veie i en Afstand fra Hovedlodden af omtrent 10000 Alen fraliggende Englod og denne nye Gaard
er det der blev kaldt Enggaarden. – Hovedlodden som af Mangel paa Vand ikke kan bebygges, er
deelt i 5 Parceller som paa Kortet og i beregningen er betegnede med Parcel No 5, 6, 7, 8 og 9 og
disse ere henlagte til de 5 Fæstehuse som for at kunne benytte een Brønd, ere opførte ved Siden af
hinanden nordlig paa Rostokgaardens Hovedlod – Om disse Huse er der i øvrigt giort fornøden
Bemærkning i min Udstykningsberegning.
Det vil af denne Fremstilling gunstbehageligen erfares, at min Udstykningsforretning ingenlunde
angaar Jorder som paa ulovlig Maade har været dreven under een Brug; men den angaar Jens
Gravens samtlige Jordeiendomme, med hvilke han i Tidens Løb paa aldeles lovlig Maade, førend
det blev bekjendtgjort at Forordningen af 25de Juni 1810 § 11, 12 og 14 var i Kraft, har foretaget
adskillige Forordninger i sit Fæstegodsets Inddeling, for hvilke han i det hele selv har svaret
Skatterne i Amtstuen, og hvorved det var bleven umueligt overalt med fuldkommen Nøiagtighed at
paavise de Jorders rette Grændser som hørte under hver særskilt Deel af Hartkornet, og dette er
Aarsagen hvorhos jeg har funden mig foranlediget til ved den af mig foretagne Regulerings
Beregning at sammenlægge Hartkornet i en Sum, og at fordele det efter een Maalestok over den
hele ham tilhørende Eiendom.
Med disse Bemærkninger følger:
a) En Beregning over Holmgaards Jorder og Hartkorn af Fønss´ Dat. 23 Aug. 1821.
b) Et Kort over samme Gaards Jorder.
c) En Afskrift af det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 16de Juli 1825.
d) En Beregning over de Jens Graven tilhørende Parceller af Øster og Vester Skorsteensgaarde af
Fønss, dat. 16de Aug. 1821.
e) Et Kort over disse Gaardes samtlige Jorder af samme.
Vadumtorp den 4de August 1842, underdanigst P.L. Birk.
Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 99
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Sterup Bÿe, Kratteting den 5te August 1842.
Jens Jensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
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Til min iboende og eiende Gaard Kratteting kaldet under Sterup Bÿe i Jerslev Sogn som staar for
Ager og Engs Hartkorn 1 Td. 2 Skp. 3 Fk. 1½ alb. er Sammenligning med den dyrkede Deel af
Lodden et betydeligt Areal af raae Jord tjenlig til Opdyrk og hvoraf jeg allerede har opdyrket en
Deel men som jeg i øvrigt af Mangel paa Evne ikke hidtil har været istand til af faa opdyrket – Tæt
ved Siden af min Lod boer en Mand ved Navn Mads Christian Madsen hvis hele Eiendom ikkun
udgjør omtrent to Tønde Land hvorpaa han har opført en betydelig hollandsk Veirmølle paa det
Mølleskylds Hartkorn som tilforn har hvilet paa den af Mangel paa Vand en nedlagt Østersterup
Mølle. – Denne Mand trænger noget haardt til at faae noget raae Jord til Møllen og da jeg sidder i
fortrykte Omstændigheder saa har jeg for at afhjelpe min Trang solgt ham et Stykke af min Lod paa
omtrent 2 1/3 Tønde Land geometriske Maal til at forenes med hans umiddelbare tilgrændsede Lod,
og da jeg har mere end 6 Gange saa stort et Areal i min Hovedlod af raa Jord skikket til Opdyrkning
og jeg ved Salget af den nævnte Parcel ei alene kan redde mig ud af min øieblikkelige Forlegenhed
men jeg derimod endog ved dette Salg kan vorde istand til at faa min raae Jorder under
hensigtsmæssig Opdyrkning saa har jeg nu ladet denne Parcel paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn - Fremdeles er der til mit Sted en fraliggende Hovedlod hvorpaa er et Huus som
beboes af Jens Poulsens fraskilte Hustru Inger Marie Pedersdatter til hvem den største deel af
Lodden er overdraget i Arve Fæste eller Forpagtning paa 800 Aar; denne Lod som saaledes udgiør
et særskilt Jordbrug har jeg ligeledes ladet beregne i Hartk. som en Parcel til at afhændes ved
Auction i Forening med det paa Lodden beliggende Huus.
De saaledes udfærdige Udstykningsdocumenter tillader jeg mig herved underdanigst at fremsende i
det jeg underdanigst ansøger paa Grund af de anførte Omstændigheder om naadigst Approbation
paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17 – Skulle imod Formodning
naadigst Approbation paa udstykningen ikke kunne forundes mig efter det anførte Lovsted, da
ansøger jeg lige underdanigst om at det høikongelige Rentekammer naadigst ville udvirke mig
allernaadigst Bevilling dertil imod det sædvanlige Gebyhr, og derefter naadigst approbere
udstykningen og vover jeg endnu underdanigst at tilføie den yttring, at det er en Velfærds Sag for
mig om Approbationen naadigst maatte forundes mig det allersnarest mueligt, underdanigst Jens
Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 100
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Hjermitslev Sogn, Stride den 6te August 1842.
Søren Poulsen, Selveier Gaardmand, ansøger allerunderdanigst om at forundes allernaadigst
Bevilling til sin Gaards Deling i to lige Dele.
Til Kongen
Da jeg formedelst trykkende Omstændigheder ikke seer mig i stand til (at) tilfredsstille mine
Creditorer anderledes end ved at sælge min eiende og iboende Selveiergaard som staar for Ager og
Engs Hartkorn 5 Td. 3 Skp. 1 Fk. 1½ alb., og jeg ved at sælge den Eiendom samlet ikke har været i
stand til at opnaae en saadan Sum at jeg derved har kunnet blive istand til at tilfredsstille mine
Creditorer og at beholde noget tilovers til underholdning for mig og min talrige Familie; men
derimod har Hans Pedersen, som var i Besiddelse af en dertil passende Capital afkjøbt mig den
halve Deel af Gaarden, for en Kjøbesum hvorved jeg kan blive istand til at tilfredsstille mine
Creditorer og dog conservere den halve Deel af Gaarden for mig og hvorved jeg vil vorde stand til
at erhverve mig et anstændigt tarveligt udkomme. – Paa Grund af disse Omstændigheder vover jeg
allerunderdanigst at bønfalde Deres Majestæt om at forundes allernaadigst Bevilling til at foretage
denne Deeling, og da jeg nærer det Haab at denne min allerunderdanigste Bøn ikke skulle blive mig
afslaaet har jeg ladet Delingen udføre paa lovlig Maade og vover saaledes i allerdybeste
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underdanighed at fremsende Kort og Beregning samt øvrige befalede Udstykningsdocumenter i det
jeg allerunderdanigst anraaber om allernaadigst Bønhørelse, allernaadigst Søren Poulsen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 101
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bÿe den 7de September 1842.
Niels Pedersen Johnsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard i Sønder Saltum som staaer for Ager og Engs Hartkorn 5 Td. 3
Skp. 2 Fk. 2 alb. har jeg af min fjerntliggende Kjærlod solgt 2de Parceller til at forenes med andre
mere beleiligt beliggende Eiendomme, og en 3die Parcel har jeg til samme brug bestemt til at
afhændes ved Auction, hvorimod jeg har tilkjøbt mig en langt mere beleiligt beliggende Eiendom,
nemlig Parcel No 6 af Saltumgaards Jorder som grændser umiddelbar sammen med en mig
tilhørende Huuslod som ligeledes drives under min Gaard og som grændser umiddelbar samme med
Gaardens Hovedlod. – Denne Parcel er af Størrelse noget over 3 Tønder Land boniteret Jord som
sammenlagt med Hovedparcellens nuværende Størrelse 17 Td. udgjør 20 Tønder Land til Taxten 24
foruden den mig tilhørende Huuslod som ogsaa nu underlægges Gaarden, og da jeg nu har ladet
Parcellen i min fraliggende Kjærlod paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigst
Approbation paa udstykningen, underdanigst Niels Pedersen Johnsen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 102
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bÿe den 7de September 1842.
Karen Johanne sal. Koefoed, Enke efter Præsten Koefoed, i Ingstrup og Eier af Gaarden
Saltumgaard ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til sin Gaards Nedlæggelse eller
udstykning uden Hovedparcel af den befalede Størrelse.
Til Kongen
Da jeg har flere Børn med hvem jeg ville skifte og dele, og min Svigersøn J. Norss som hidtil har
havt min iboende Gaard Saltumgaard i Forpagtning ikke har Evne til at kjøbe den hele Gaard, og
jeg dog ønsker at conservere en betydelig Deel deraf som Enkesæde for mig selv og som Eiendom
for denne min Svigersøn, saa har jeg til dette brug bestemt Gaardens Hovedlod med derpaa værende
priviligerede Veirmølle, og dens øvrige Jorder har jeg ladet uddele i Parceller dels til Bebyggelse og
deels til at henlægges under umiddelbar tilgrændsende Eiendomme, og da jeg nærer det Haab at
denne min allerunderdanigste Begiæring paa Grund af de anførte Omstændigheder ikke skulle
vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn, og vover herved i allerdybeste underdanighed at fremsende Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige allernaadigst befalede udstykningsdocumenter, i det jeg
allerunderdanigst ansøger om at forundes allernaadigst Bevilling til eller Approbation paa
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Udstykningen, imod at blot en af Parcellerne No 2 eller 3 forsynes og bestandig vedligeholdes med
Bygning og Beboere, Allerunderdanigst Karen Johanne salig Koefoed
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 103
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Hillerslev Sogn, Store Hillerslev Bÿe den 29de September 1842.
Søren Jensen Kanstrup, Selveier Gaardmand, gientage sin allerunderdanigste Ansøgning af 31de
December 1841 om allerunderdanigst Bevilling til en ham tilhørende Gaards Nedlæggelse.
Til Kongen
Under 31de December forige Aar vovede jeg i allerdybeste underdanighed at bønfalde Deres
Majestæt om at forundes allernaadigst Bevilling til at nedlægge en mig tilhørende i Store Hillerslev
beliggende Gaard af Hartkorn 1 Td. 6 Skp., og at anvende dens Jorder saaledes som de med
bemeldte min Ansøgning allerunderdanigst indsendte Udstykningsdocumenter udviser – Da Jeg har
paadraget mig Forpligtelser som jeg ikke kan opfylde forinden allernaadigst Bevilling til Gaardens
Nedlæggelse vorder mig meddelt, saa vover jeg heri allerdybeste underdanighed at gjentage min
allerunderdanigste Bøn om at saadan Bevilling allernaadigst maatte forundes mig imod at jeg derfor
erlægger sædvanlig Betaling 14½ rbd. rede Sølv, Allerunderdanigst Søren Jensen Kanstrup.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 104
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bÿe den 7de September 1842.
Søren Christensen og Svend Christensen Selveier Gaardmænd ansøger underdanigst om
Approbation paa et mellem dem foretaget Magelæg og sidste nævnt ansøger tillige om Approbation
paa Afhændelse af en bebygget Parcel.
Til Rentekammeret
Undertegnede Selveiergaardmænd i Sønder Saltum have formedelst vore Jorders ufordeelagtige
beliggenhed for vore Steder funden os foranlediget til at gjøre Magelæg saaledes, at Svend
Christensen har udflyttet sin Gaard paa Søren Christensens Udlod No 23 b og Søren Christensen har
til Vederlag derfor faaet Svend Christensens jævnsides med sin Indlod beliggende Agerlod No. 266
og den ligeledes jævnsides med hans egen lod beliggende opdyrkede Gadelod No 266 sønden for
Bÿen, og Svend Christensens fraflyttede Gaardsplads og Tofte i Bÿen No 265 har han solgt til
Christen Christensen til at henlægges til det denne tilhørende paa Parcellen beliggende jordløse
Huus som han beboer, og da vi nu har ladet de magelagte Stykker saavelsom den solgte Parcel paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og vi herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger vi underdanigst om naadigst Approbation paa Magelægget og jeg Svend Christensen tillige
om naadigst Approbation paa Afhændelsen af den af mig solgte Parcel, underdanigst Søren
Christensen, Svend Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 105
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Torslev Sogn, Attrup Bÿe den 7de September 1842.
Christen Nielsen Fuurbye, hidtil værende Fæster under Kokkedal, nu Selveier Gaardmand, ansøger
underdanigst om Approbation paa sin Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec.
1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at vorde befriet for et trykkende Hoverie og at komme i en mere selvstændig Stilling end hidtil
har jeg tilkjøbt mig min ifæstehavende Gaard af Kokkedals Gods i Attrup Bÿe som staaer for
Hartkorn 6 Td. 5 Skp. 2 Fk, men da jeg ikke besidder den fornødne Formue til at kunne opfylde de
ved denne Handel indgaaede Forpligtelser og min Gaards Jorder hvoraf en meget betydelig Deel er
raae Jord skikket til Opdyrkning findes saavidt adspredt beliggende at det langt overstiger min Evne
at dyrke og drive det hele samlet til nogen taalelig Grad af Fuldkommenhed, saaledes at jeg kunne
faae de for Gaarden særdeles beleilig beliggende raae Jorder bragt under hensigtsmæssig
Opdyrkning, saa har jeg for at redde mig ud af denne Forlegenhed solgt alle de fjernt fra min gaard
beliggende Jorder, og som Hovedparcel beholder den samlede Lod ved Gaarden som indeholder et
meget betydeligt Areal af raae Jord tjenlig til Opdyrkning og da jeg nu har ladet disse Parceller paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med de tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder, og i Henhold til Forordningen af 3die Dec.
1819 § 17, underdanigst Christen Nielsen Furbye.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 106
Hoslagte 5 Ansøgninger med Bilag fra Enkemadame Koefoed, Niels Pedersen Johnsen, Søren
Christensen & Svend Christensen alle af Sønder Saltum, Søren Poulsen af Stride og Christen
Nielsen Furbye af Attrup i Torslev Sogn, tillader jeg mig herved allerærbødigst at tilstille Deres
Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst Anbefaling, og om at maatte være Deres
Høivelbaarenhed beleilig tillader jeg mig at tilføie det Ønske, at mit Bud, som skal til Horne i Asdal
Sogn, maatte om mueligt paa sin Tilbagetour, faa dem med hertil igjen, at jeg kan besørge dem
indsendt til det Kongelige Rentekammer herfra. Vadumtorp den 9de Sept. 1842, Allerærbødigst P.L.
Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog

Nr. 107
Aalborg Amt, Aars Herred, Giver Sogn og Bÿ den 21de Septbr. 1842.
Christen Sørensen Selveier, ansøger underdanigst om approbation paa en ny Deling af 4 ham
tilhørende Parceller
Til Rentekammeret
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Ved Skjøde af 2den December 1841 tinglæst 7de Januar 1842 har jeg tilkjøbt mig 4 fæsteledige
tildeels ubebyggede Parceller paa Giver Bÿes Mark No 2, 3, 4 og 5 hver paa 1 Td. Hartkorn eller
tilsammen 4 Tønder Hartkorn af den med det Kongelige Rentekammers Approbation af 19de Juli
1817 udstykkede fæsteledige Gaard i Giver Bÿe, Aars Herred under Torstedlund Gods; men da jeg
ikke har Evne til at forsyne disse 4 Parceller med fornøden Bygning lige som jeg og mangler den
fornødne Driftscapital til at kunne drive dem samlet under Eet Brug saa har jeg solgt den halve Deel
af Hovedlodden og Tørvelodden samt hele den nordre Englod til Bagge Lihme Therkildsen til
Bebyggelse; og den fraliggende Hedelod som er særdeles vel skikket til Opdyrkning men dertil for
langt fraliggende agtes solgt til at henlægges under anden Eiendom; men da den forhen approberede
Deeling af Eiendommen i 4 Parceller ikke var ret egnet til Inddeling i to Jordbrug, saa har jeg ladet
Eiendommen dele paa nÿe efter lovlig Omgang, og da jeg nu herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste approbation paa Delingen,
i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17 og særdeles med Hensyn til at en tidligere Deling
forhen har været approberet, Underdanigst Christen Sørensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 108
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Bolle Bÿe den 24de September 1842.
Thøger Møller Selveier Gaardmand, ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til
Nedlæggelse af en ham tilhørende Gaard, for at inddrage den som Deel af denne under sin anden
eiende og iboende Gaard.
Til Kongen
Foruden min eiende og iboende Gaard i Bolle Bÿe, som staaer for Ager og Engs Hartkorn 3 Td. 5
Skp. 1 Fk. 2 ¾ alb. og Skovskyld 1 Fk 1 alb. eier jeg tillige en mindre Gaard Bjerringen kaldet af
Ager og Engs Hartkorn 2 Tønder og Skovskyld ¾ alb. – Da denne mindre Gaard har en meget langt
fraliggende Hedelod af betydelig Størrelse som er aldeles fortrinlig skikket til Opdyrkning saasom
den har Overflødighed af god Leer mærgel og den tillige har betydelig Høeavl, men den derimod er
saa meget langt fraliggende at det paa ingen Maade kan betale sig at dyrke den under Gaarden,
hvorimod den er særdeles vel skikket til at bebygges for at udgjøre et særskilt Jordbrug, saa har jeg
under disse Omstændigheder solgt denne Lod til Stephan Jensen med Forpligtelse til bestandig at
vedligeholde den med Bygning og Beboere. Gaardens Hovedlod og nærmeste Kiærlod som ere
beliggende umiddelbar ved Siden af min iboende Gaards Hovedlod ønsker jeg forenet med denne;
derimod har jeg solgt til Ole Christian Jensen til Bebyggelse den min iboende Gaard underlagte
Parcel No 8 af Bollegaard, som efter allerunderdanigst Bevilling af 9de November 1836 er henlagt
under min iboende Gaard, og med denne Parcel har jeg tillige solgt den mindre Gaards søndre
Englod; og da jeg nærer det Haab at allernaadigst Bevilling til dette Arrangement med min
Eiendommen paa grund af de anførte Omstændigheder ikke skulle vorde mig nægtet saa har jeg
dette Haab ladet den mindre Gaards Jorder paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og
vover saaledes her i allerdybeste underdanighed at fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter i det jeg allerunderdanigst bønfalder om at
forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse for at anvende dens Jorder paa den i
Udstykningsdocumenterne opførte Maade, Allerunderdanigst Thøger Møller
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 109
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Trye Bÿe den 24de September 1842.
Christen Sørensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da jeg er kommet i Besiddelse af mine afdøde Forældres Gaard med en saadan Gjeld og Mangel af
Driftscapital at jeg ikke seer mig istand til at drive Gaarden samlet, og da jeg ved at sælge den hele
Gaard samlet ikke kan faae saameget i Behold at jeg derfor kan kjøbe mig en mindre Eiendom af
passende Størrelse og jeg desuden høist nødig ville forlade min Fædrene Gaard, saa har jeg under
disse Omstændigheder solgt en Deel af Gaardens fjerneste Blødbundsjorder i Forening med en liden
fraliggende Lod i Gaden til Selveier Jens Pedersen Østergaard, til at forenes med hans Gaards
Jorder, hvis Hovedlod som han beboer grændser umiddelbar sammen med den lille Gadelod, og
hvis Englod ikkun er beliggende omtrent 200 alen østen for den større Deel af Parcellen. Endvidere
har jeg solgt den længst fraliggende Agerlod paa 3die Haand til Selveier Boelsmand Nicolai Winter i
Trye for at henlægges under hans Parcel Matr. No 59 b af Hartkorn 1 Td., som skjønt just ikke
umiddelbar tilgrændsende dog har Jord paa begge Sider af Parcellen hvis Bopæl ikke er halv saa
langt fra Parcellen som min Gaard og hvis Agerlod ikkun er skiælt fra Parcellen med en gandske
smal Lod, og da Gaarden desuden har en stor Deel raae Jord som jeg ved dette Arrangement vil
vorde istand til at faae under hensigtsmæssig Opdyrkning, saa haaber jeg at den attraaede
udstykning underdanigst forundes mig tilladt i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17, og
da jeg i dette Haab har ladet Gaardens Jorder paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og
jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder og i Henhold til
Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17, underdanigst Christen Sørensen.
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Nr. 110
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Nors Sogn og Bÿe den 12te December 1842.
Niels Kudsk Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards udstykning
med derunder indbefattede Magelæg.
Til Rentekammeret
Da der til min eiende og iboende Gaard i Nors Bÿe og Sogn som staaer for Ager og Engs Hartkorn
5 Td. 4 Skp. 3 Fk. 1½ alb. ikke ere mere end omtrent 3 Tønder Land beliggende ved Gaarden saa
har jeg for at bøde paa denne Mangel gjort et Magelæg med Selveier Huusmand Peder Christian
Jørgensen /:hvis Toftelod ere beliggende saa nær ind paa min Gaard at endog en Deel af Gaardens
Bygninger ere byggede ind paa Lodden:/ hvorved jeg har faaet bemeldte hans Toftelod og en ham
tilhørende fraliggende Udmarkslod inddraget under Gaarden, hvorimod han for disse tvende
Agerlodder har faaet vederlag i en samlet Agerlod udlagt i nordre Side af min Gaards fjerneste
Udmarkslod paa hvilken Lod han allerede har udflyttet sit Huus – Den til Gaarden magelagte udlod
/:Parcellen No 2:/ har jeg solgt til Christen Nielsen Madsen for at henlægges under hans Selveier
Huus i Nors Bÿe, hvis nærmeste Jordlod er beliggende i ikkun 30 alens afstand fra Parcellen. – For
at formaae Niels Pedersen Smed til at flytte sit Huus har jeg endvidere overdraget ham /:Parcel No
3:/ det Stykke af min Gaards fjerneste Udlod, som er beliggende norden for den over samme
løbende Byevei og som er bleven tilovers fra Magelægget af Jord mod Jord efter Maal og Taxt. –
Resten af bemeldte Udlod /:Parcellen No 4:/ agter jeg at afhænde ved auction til Bebyggelse; og da
jeg nu har ladet Magelægget udføre paa lovlig Maade efter Maal og Taxt og de afsatte Parceller paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers naadigst Approbation paa
udstykningen med det derunder indbefattede Magelæg, underdanigst Niels Kudsk.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 111
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Nors Sogn og Bÿe den 12te december 1842.
Anders Poulsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at forundes udvirket allernaadigst
Bevilling til sin Gaards udstykning uden Hovedparcel af befalet Størrelse samt om Approbation paa
sammes udstykning.
Til Rentekammeret
I Henhold til det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 12te Januar dette Aar har jeg nu
ladet min Gaards Jorder dele og paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om at det Høikongelige Rentekammer naadigst
ville udvirke mig allernaadigst Bevilling til Gaardens Udstykning uden Hovedparcel af anordnet
Størrelse, imod at jeg derfor erlægger det sædvanlige Gebyhr 14½ Rbdl. rede Sølv, og at
Udstykningen derefter naadigst maatte vorde approberet, Underdanigst Anders Poulsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 112
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Tømmerby Sogn og Bÿe den 12te Dec. 1842.
Lars Jacobsen Mølleeier og Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards Udstykning samt en Tilladelse til at forlægge Nørmølles Mølleskyld hen til Mellem Mølle
Til Rentekammeret
Paa min eiende og iboende Gaards Grund som staaer for Ager og Engs Hartkorn 1 Td. 4 Skp. 1 alb.
er en privilegeret Vand- og Veier Mølle staaende for Mølleskyld 1 Td.. 2 Skp. 2 Fk. 2 alb. I mindre
end 1/10 Miils eller omtrent i 1000 alens Afstand ligger en anden Vand Mølle Nørmølle kaldet, hvis
Eier ligeledes er geraadet i Armod af Mangel paa Evne til at holde Møllen i tilbørlig Stand og tildels
af Mangel paa tilstrækkelig Søgning – Den har ogsaa hyppig været ført klage over at Nør Mølle har
ved Vandets Opstemning, giort Skade paa de norden for beliggende Eiendomme, og Eierne har ikke
havt Evne til i Vandmøllens Sted at kunne opføre en Veiermølle – og da der endnu er en tredje
Vandmølle beliggende i mindre end 1000 Alen sønden for min Mølle, saa har jeg, for at sikkre min
Mølle den fornødne Maling til Værkets hensigtsmæssige Brug, tilbyttet mig Nør Mølles
Mølleprivilegium med Mølleskyld 1 Td. 2 Fkr, i Haab om at det naadigste maatte tillades mig at
henlægge denne Mølleskyld paa min Mølle, og at Nør Mølle saaledes nedlægges, hvorom jeg
herved underdanigst ansøger. Til Vederlag for Nørmølles Mølleskyld 1 Td. 2 Fk har jeg til dens
nuværende Eier Lars Kjeldsen afstaaet min fraliggende Agerlod /:Parcellen No 2:/ til at forenes med
hans iboende Huus Nørmølle kaldet, hvorfra Parcellens Afstand ikkun er omtrent 600 Alen,
hvorimod dens Afstand fra min Gaard er betydelig længere – For at give min Gaard Vederlag for
den Lod /:Parcel No 2:/ som til Vederlag for Mølleskylden magelægges til Stedet Nørmølle, har jeg
tilkjøbt mig en anden Lod som ligger min Gaard mere beleilig, nemlig Parcellen Matr. No 14e som
eies af Palle Rotbøll med Hartkorn 2 Skp. 3 Fk. 1 ¾ alb. og som er beliggende i 120 alens Afstand
fra min Hovedlods søndre grændse og i ikkun 4 á 500 alen fra min Gaards Bygninger, og da jeg nu
har ladet den for Nørmølles Mølleskyld til Lars Kieldsen magelagte Lod paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korte og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det
høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen, saavelsom om Tilladelse
til at faae Nørre Mølle nedlagt den dens Mølleskyld 1 Td. 2 Fk. henlagt til den mig tilhørende
Mølles Mølle af Hartkorn 1 Td. 2 Skp. 2 Fk. 2 alb. saaledes at denne Mølles Mølleskylds Hartkorn
for Fremtiden bliver 2 Td. 3 Skp. 2 alb., underdanigst Lars Jacobsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 113
Thisted Amt, Hassing Herred, Snedsted Sogn og Bÿe den 12te December 1842.
Christen Sørensen Aas, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om Approbation paa
udstykningen af sit Huus´s Jorder
Til Rentekammeret
Med det Høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 2den April dette
Aar har jeg nu ladet Jorderne til mit Huus paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, hver
lod for sig, og det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter
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og øvrige befalede udstyknings Documenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen, Underdanigst Christen Sørensen Aas.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 114
Thisted Amt, Hassing Herred, Snedsted Sogn, Gjersbøl Bÿe den 12te December 1842.
Niels Christian Jensen Munkholm Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa
sin Gaards Udstykning.
Til Rentekammeret.
I Henhold til det Høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 12te
Marts dette Aar har jeg fra min Gaard Gjersbøl solgt til Christoffer Nielsen en fraliggende Kjær og
græsningslod, som er skikket til Opdyrkning, men som er Gaarden saa langt fraliggende at dens
Opdyrkning under Gaarden ikke kunde betale sig; ligeledes har jeg til samme Christoffer Nielsen
solgt den min Gaard langt fraliggende udlod eller Havrelandslod som han har bebygget og beboer
og de Græsningslodder, som er fortrinlig skikket ril Opdyrkning ligger gandske nær ved Kjøberens
Bopæl og følgelig med Lethed derunder kan, og efter al Sandsynlighed vil blive opdyrket saa
haaber jeg at Afhændelsen paa Grund af Omstændighederne vil kunde vorde mig Tilladt i Henhold
til Forordningen af 3die December 1819 § 17 saasom der er den største Sandsynlighed for at denne
Udstykning vil bevirke at en stor Deel raae Jord vil komme under hensigtsmæssig Opdyrkning. –
Kjærloddens fjerneste Deel som ikkun er skikket til Høeavl og Tørveskjær som Gaarden vil kun
undvære og som er skilt fra Parcellen ved et ikke ubetydeligt Vandløb, har jeg beholdt til Gaarden,
og da jeg nu har ladet den solgte Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstyknings Documenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17. Skulle
Udstykningen, imod Formodning ikke kunne approberes efter dette Lovsted, da ansøger jeg lige
underdanigst om at det Høikongelige Rentekammer naadigst ville udvirke mig allernaadigst
Bevilling dertil, og derefter høigunstigst approbere udstykningen, underdanigst Niels Christian
Jensen Munkholm.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 115.
Thisted Amt, Hassing Herred, Snedsted Sogn, Gjersbøl Bÿe den 12te December 1842.
Jens Hansen, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om approbation om sin Parcels udstykning.
Til Rentekammeret
Med det Høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 26de Marts dette
Aar har jeg nu ladet min fraliggende Hede og Kjærlod, som jeg har solgt til Jens Christensen til at
forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Selveierlod, paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn, og idet jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter
og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen, Underdanigst Jens Hansen.
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 116
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Vesløs Sogn og Bÿe den 12te December 1842.
Lars Badstue Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning.
Til Rentekammeret
I Overensstemmelse med de i Forordningen af 3die December 1819 foreskrevne Regler har jeg ladet
min Gaards Jorder i Vesløs Bÿe og Sogn udstykke, og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen,
underdanigst Lars Badstue.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 117
Hoslagte 7 Ansøgninger med Bilage, nemlig fra Selveiergaardmændene Niels Kudsk i Nors, Anders
Poulsen i Nors, Lars Jacobsen i Tømmerbÿe, Lars Badstue i Vesløs, Niels Christian Jensen
Munkholm i Gjersbøl og Selveierhuusmændene Christen Sørensen Aas i Snedsted og Jens Hansen i
Gjersbøl alle om Approbation paa deres Jorders Udstykning, tillader jeg mig allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst anbefaling, og tillader jeg mig derfor at
yttre det Ønske om mueligt at faae dem tilbage med Budet at jeg kan faae dem indsendt med næste
Pakkepost fra Aalborg. Vadumtorp den 14de december 1842, allerærbødigst P.L: Birk.
Høivelbaarne Her. Conferentsraad Amtmand Faye, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 118
I anledning af Deres Velbyrdighed Forlangende ærede Skrivelse af 29de f. M. tillader jeg mig
herved ærbødigst at fremsende alle de Korter som jeg er i Besiddelse af Kokkedals Gods
vedkommende, nemlig:
Udskiftningskortet over Torslev Bÿs Kjær og Eng
Do. over Attrup Bÿes Do.
Do. over Alsberg Bÿes Do.
Do. over Flegum Bÿes Do.
Do. over nogle Øer i Liimfjorden
Udstyknings Korter over Attrupgaardens Jorder
Et gammelt Kort over Attrup Bÿes Mark
og et Do. over Alsberg Bÿes Mark.
Endvidere fremsendes min udstykningsberegning over hele Sognets Enge og Kjærjorder dat. 24de
Nov. 1826 Landmaaler Halds Opmaalings Beregning over Kokkedal Hovedgaards Jorder dat. 24de
Mai 1794, en Hegns Beregning af samme dato 7de Juni samme Aar samt en af mig forfattet
Beregning med tilhørende Kort, Dat. 10de October 1835 betreffende et Stykke som er opdyrket i
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Kokkedals Kjær. Kassen som tilhører et andet Kort har jeg paalagt Budet at bringe mig tilbage
igjen; thi jeg har ingen Kortkasse modtaget med Torslev Sogns Korter.
Vadumtorp den 15de Dec. 1841, Med Agtelse forbindtligst, P.L. Birk.
Velbyrdige Herr. Assessor Hein.

Nr. 119
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Skjæve Sogn, Dybvad den 29de December 1842.
A. Winkel, Candidatus juris og Eier af Dybvad Gaard og Gods ansøger underdanigst om
Approbation paa en ham tilhørende Fæstegaards udstykning.
Til Rentekammeret.
Under det mig tilhørende Dybvad Gods er en Fæstegaard i Skjæve Sogn ved Navn Langholt
staaende for Hartkorn Ager og Eng 8 Td. 1 Skp. 2 Fk. 1 alb. og Skovskyld 4 Skp. 1 Fk., som senest
har været bortfæstet til Christen Sørensen. Paa den fjernest Deel af denne Gaard oprindelig
tilhørende Jorder er fra ældre Tid opført 4 Huuse, hvoraf de 3 som Fæstehuse er henlagt til
Hovedgaarden Knudseie og det fjerde er henlagt til Carmidsholt Skole, og de have ingensinde været
mig tilhørende endskjønt de endnu staaer under den mig tilhørende Gaard Langholts Hartkorn; en
Parcel af Gaardens Jorder har jeg bortfæstet med Stædet Langholtslund og en ældre Tørveparcel har
jeg henlagt til Arvefæstegaarden Winkeldal i Voer Sogn, som ikke havde nogen Tørvejord paa sig
egen Grund, og Hovedparcellen, som i aar er bleven fæsteledig, har jeg nu solgt til Christen
Bertelsen, og da jeg nu har ladet alle disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korte og
øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høi Kongelige
Rentekammers høigunstige Approbation paa udstykningen, Underdanigst Paa Proprietair Winkels
Vegne efter hans forlangende, P.L. Birk Stiftslandinspecteur.

Nr. 120
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Brødholt den 23de December 1842.
Christen Christensen Selveier Gaardmand, ansøger allerunderdanigst om at forundes allernaadigste
Bevilling til sin Gaards Nedlæggelse og udstykning.
Til Kongen
Fra min eiende og iboende Gaard eller Sted Brødholt kaldet i Jerslev Sogn som staaer for Ager og
Engs Hartkorn 1 Td. 6 Skp. 1 alb. har den forige Eier i Aaret 1835 bortfæstet eller bortforpagtet en
meget betydelig Deel af Stedets bedste Jord /:Parcel No 3:/ for et Tidsrum af 800 Aar hvilket jeg
ønsker at overdrage ham til reen Eiendom, saasom den Afgift han svarer deraf ikke gandske er
istand til at dække de paa Eiendommen hvilende Byrder som alle skal udredes af Hovedparcellen
hvorom det originale Arvefæstebrev som jeg herved allerunderdanigst vover at fremsende giver
Oplysning og da min Formues Omstændighed i øvrigt er saaledes at jeg ikke seer mig istand til at
beholde det Øvrige samlet, og jeg ved at sælge det Hele ikke kunde opnaae en saadan Priis at der
kunde blive noget til over for mig og min Kone at leve af naar vor Gield blev betalt, saa har jeg
under disse Omstændigheder solgt den søndre Deel af Eiendommen til Eieren af Sterup Østermølle
Christen Madsen, til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom, som ikkun er af et
Par Tønder Lands Størrelse hvorpaa er opført en ikke ubetydelig privilegeret hollandsk Veirmølle,
og som trænger meget til at udvide sit Agerbrug for at faae Anvendelse for den Gjødningsmasse
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som Møllebruget giver Anledning til at samle, saa vover jeg herved i allerdybeste underdanighed at
bønfalde Deres Maÿestæt om at forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse for at
anvende dens Jorder paa den anførte Maade og i Haab om at saadan allernaadigst Bevilling ikke
skulle blive mig nægtet paa Grund af de anførte Omstændigheder, har jeg ladet de ommeldte 3
Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og vover saaledes lige allerunderdanigst
herved at lade følge Hartkorns beregningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings
Documenter hvorefter Udstykningen ønskes approberet, Allerunderdanigst Christen Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 121
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Bagterp Bÿ St. Hans Sogn den 24de December 1842.
Anders Hansen Rævbak, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Af min eiende og iboende Gaards Jorder i Bagterp som staaer for Ager og Engs Hartkorn 3 Td. 6
Skp. 3 Fk. 1 1/5 alb. har jeg solgt en Parcel til Peder Pedersen som har bebygget og beboer den, og
har til den Ende ladet Gaardens Jorder opmaale og den solgte Parcel paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn; men skjønt jeg med Hensyn til det betydelige Areal af omtrent 58 Tønder kan
som Hovedparcel beholde, holde mig forvisset om at den havde mere end 20 Tønder Land boniteret
Jord til Taxten 24, saa er det dog befunden at der mangler en liden Brøk af omtrent ½ Tønde Land
boniteret Jord; da der imidlertid i Hovedparcellen er en Deel Agerland som nyelig er opdyrket af
raae Jord og som derfor endnu ved god behandling meget kan forbedres ligesom der ogsaa endnu er
en Deel tilbage af raae Jord tjenlig til Opdyrkning saa haaber jeg at denne ubetydelig temporaire
Mangel i den befalede boniterede Størrelse paa Grund af de anførte Omstændigheder ikke skulle
komme i Betragtning, og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen ansøger
jeg underdanigst om det høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i
Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17, underdanigst Anders Hansen Rævbak
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 122
Hoslagte 3 Ansøgninger med Bilage nemlig fra Proprietair Winkel paa Dybvad og fra Selveier
Anders Hansen Rævbak i Bagterp i St. Hans Sogn og Christen Christensen af Brødholt i Jerslev
Sogn tillader jeg mig herved allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende
høigunstigst anbefaling, og saafremt det maatte være Deres Høivelbaarenhed beleiligt tillader jeg
mig at tilføie det Ønske at mit Bud maatte faae dem me tilbage igjen, for at jeg om mueligt paa
førstkommende Onsdag kunde indsende dem herfra med Ageposten.
Vadumtorp den 25de December 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. - Indsendt til Amtet den 26 Dec.
1842.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog
Udstyknings Forretningen over Peder Larsens Gaard i Bagterp er samme Dag, den 26de Dec. med
samme Bud afsendt til Peder Larsen som selv ville indsende den. – Den blev egentlig sendt til
Sognefoged Bertel Larsen og i et Brev blev Hartkornet for begge Gaarde i Bagterp opgivet.
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Nr. 123
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hallund Sogn, Hollensted Bÿe den 28de December 1842.
Niels Christensen, Selveier Huusmand og arvefæster af en Parcel af Anders Christensens Gaard
ansøger underdanigst om at faae denne Parcel skilt fra Gaarden.
Til Rentekammeret
Som Eier af et Jordløs Huus beliggende paa Selveier Anders Christensens Gaards Jorder i
Hollensted Bÿe Hallund Sogn, har jeg for 3½ Aar siden arvefæstet for et Tidsrum af 200 Aar en
Parcel af bemeldte Gaards Jorder nemlig det Stÿkke hvorpaa mit Huus ere beliggende, og i
Arvefæstebrevet som jeg til den Ende tillader mig at lade følge hermed, er det bestemt, at naar jeg
for egen Regning lader Parcellen beregne i Hartkorn da skal Anders Christensen meddele mig
Skjøde paa Parcellen uden nogen videre Kjøbesum end de 100 rd. som jeg har betalt for
Arvefæsterettigheden, og da den Mand som har laant mig Penge til at arvefæste for, nu selv behøver
sine Penge og jeg ikke kan giøre Laan paa Parcellen forinden jeg kan faae virkeligt Eiendomsskjøde
paa den saa staar jeg i Fare for at blive sat fra Huus og Hjem om jeg ikke kan faae Skjødet paa
Parcellen, og da jeg nu har ladet denne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen paa grund af de anførte Omstændigheder og i Henhold til
Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17 saasom Hovedparcellen har en betydelig deel af nærmere
beliggende raae Jord tjenlig til Opdyrkning og der i alt har et Areal af over 66 Tønder Land
geometriske Maal. – Ligesom jeg i øvrigt tillader mig underdanigst at paaberaabe mig de af
Stiftslandinspecteuren i Slutningen af Beregningen tilføiede Bemærkninger, og haaber at forundes
naadigst approbation paa det Ansøgte, Underdanigst Niels Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 124
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Torslev Sogn, Kokkedal den (?) Februar 1843.
M. L. Hastrup Jordegodseier ansøger underdanigst om Approbation paa udstykningen af en ham
tilhørende Gaard af Kokkedal Gods i Henhold til For. 3 Dec. 1819.
Til Rentekammeret
I Continuation af min underdanigst Ansøgning af (?) Juni forrige Aar om Approbation paa
udstykningen af en Deel Fæstegaard under Hovedgaarden Kokkedal, tillader jeg mig paa samme
Grund endnu underdanigst at fremsende en Udstykningsforretning over forhenværende Poul
Rasmussens Fæstegaards Jorder i Attrup som jeg har solgt til Gregers Pedersen /:en Søn af min
afdøde Fæstegaardmand Peder Mouritsen i Flegum:/ men da han manglede Evne til at beholde den
hele Gaard samlet, saa har jeg været han behjælpelig med at faae den udstykket paa en
hensigtsmæssig Maade saaledes at han har beholdt til Hovedparcel et Areal af 29 Tønder Land
geometrisk Maal, for størstedelen raae Jord fortrinlig til Opdyrkning, hvilket han, som ung og
virksom Mand vil, ved Afhændelsen af de øvrige Parceller afsatte Lodder bleve istand at bringe
under hensigtsmæssig Opdyrkning; og er det endvidere paa Grund deraf at jeg ansøger om
Høigunstigst Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17,
underdanigst (ingen underskrift)
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Nr. 125
Hjørring Amt, Børglum Herred,, Serritslev Sogn, Hjelmsted Bÿe den 31de Dec. 1842.
Lars Jensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om sin Gaards udstykning i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til min eiende og iboende Gaard i Hjelmsted, som staar for Ager og Engs Hartkorn 3 Td. 4 Skp. 2
Fk. 1 1/3 alb. hører et meget betydeligt Areal af raae Jord tjenlig til Opdyrkning, men da jeg
manglede Evne til at faae disse i noget stort Omfang opdyrket paa en hensigtsmæssig Maade saa har
jeg for at afhjælpe denne Mangel solgt den søndre Deel af min fraliggende Agerlod til Søren
Jørgensen som har bebygget og beboer den, og da jeg nu har ladet denne Parcel paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17, underdanigst Lars Jensen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 126
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Store Felden den 7de Februar 1843.
Jens Ibsen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards Udstykning i
Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret.
Til min eiende og iboende Gaard Store Felden Kaldet i Dronninglund Sogn som staaer for Ager og
Engs Hartkorn 3 Td. 2½ alb. hører 3 meget fjernt fra hinanden beliggende Englodder, af disse har
jeg solgt den længst fraliggende som er omtrent 1½ Miil fra Gaarden til Gaardeier Winther i Trye
som boer den omtrent 3 Gange saa nær. Ligeledes har jeg solgt den østre Deel af min fjernt
liggende Kjærlod til Jens Christian Jensen som eier og beboer det paa samme beliggende jordløse
Huus og den fjerntliggende mindre Englod ved Aakjær ønsker jeg at afhænde ved Auction, og da
Hovedparcellen endnu har et Areal af 75 Tønder Land for størstedelen beliggende omkring Gaarden
og deriblandt en temmelig stor Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning, saa haaber jeg at naadigst
Tilladelse til disse Parcellers Afhændelse i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17
ikke skal vorde mig nægtet og da jeg nu i dette Haab har ladet disse Parceller paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen i Henhold til nysnævnte Forordnings 17de §, underdanigst Jens Ibsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 127
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Sterup Bÿe den 3die Februar 1843.
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Knud Stephansen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin gaards
Udstykning og i fornødent Fald om allernaadigst Bevilling til dens Nedlæggelse.
Til Rentekammeret
Fra min eiende Gaard i Sterup som staaer for Ager og Engs Hartkorn 3 Td. 2 Skp. har jeg solgt den
fjerneste Deel af Udlodden til Bebyggelse; ligeledes har jeg solgt den længst fraliggende Hedelod til
Selveier Lars Jensen Bekken til at henlægges under hans Sted Matr. No 3 under Øster Mellerup
Mølle og da Hovedparcellen, som jeg har solgt til Hans Hansen Rugholm endnu har et Areal af 36
Tønder Land geometrisk Maal hvoraf en stod Deel er raae Jord tjenlig til Opdyrkning som ligger
Gaarden nærmere end de Dele han har solgt, saa haaber jeg paa Grund af disse Omstændigheder at
naadigst Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 ikke
skulle vorde mig nægtet, og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nys nævnte
Lovsted. Men skulle, imod Formodning, Udstykningen ikke kunne Approberes efter dette Lovsted,
da ansøger jeg lige underdanigst om at det Høikongelige Rentekammer naadigst ville udvirke mig
allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse og derefter approbere udstykningen, Underdanigst
Knud Steffensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 128
Hoslagte 2de Ansøgninger med Bilag nemlig fra Selveiergaardmændene Lars Jensen af Hjelmsted i
Serritslev Sogn og Jens Ibsen af Store Felden i Dronninglund Sogn, om Approbation paa
Udstykningen af deres Gaarde, tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til
udbedende høigunstigst Anbefaling, og saafremt det maatte være Deres Høivelbaarenhed beleiligt
tillader jeg mig at tilføie det Ønske at mit Bud maatte faae dem med tilbage igjen for at jeg kunde
have dem indsendt med Pakkeposten fra Aalborg paa Onsdag.
Vadumtorp den 8de Februar 1843, allerærbødigst P.L. Birk. – afsendt ved Expres til Amtet den 9de
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Grant, Ridder af Dannebrog.

Nr. 129
Thisted Amt, Hundborg Herred, Vang Sogn, Nyestrupgaard den 12te Februar 1843.
Poul Tofting Justitsraad og Godseier, ansøger underdanigst om approbation paa udstykningen af
hans tilhørende Gaards Jorder.
Til Rentekammeret
Af den mig tilhørende Gaard Nyestrup i Vang Sogn har jeg solgt Hovedparcellen til Fæsteren Jens
Jensen Helleberg og forbeholder mig en fraliggende Lod hvorpaa er opført at Fæstehuus, og da jeg
nu har ladet Gaardens samtlige Jorder paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstyknings Documenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
gunstige Approbation paa Udstykningen, Underdanigst Paa Justitsraad Toftings Vegne og efter hans
Forlangende, P.L. Birk.
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Nr. 130
Thisted Amt, Hundborg Herred, Thisted Sogn, Tingstrup Bÿe den 31. dec. 1842.
Anders Nielsen Notler, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Tingstrup som staaer for Ager og Engs Hartkorn 4 Td. 1 Skp. 3
Fk. hører en langt fra liggende Indlod, hvortil Veien som falder over Banken og Dale altid er
besværlig og ofte aldeles ufremkommelig. Denne Lod har jeg nu solgt til Jens Nielsen Bak til
bebyggelse og haaber paa Grund af de anførte Omstændigheder og i Henhold til Forordningen af
3die December 1819 § 17 at naadigst Approbation paa Afhændelsen ikke vorde mig nægtet; og da
jeg nu i dette Haab har ladet den solgte Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og
jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted, underdanigst Anders
Nielsen Notler.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 131
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Hundstrup Sogn, Klou Mølle den 12te Februar 1843.
Niels Christian Nielsen Lÿnge, Selveier, ansøger underdanigst om Approbation paa sit Steds
Udstykning.
Til Rentekammeret
Med det Høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 10de Juli 1841
og 9de Mai 1842 har jeg nu ladet Parcellen af mit Sted i Hunstrup Sogn, Klou Mølle kaldet, paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og idet jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen,
underdanigst Niels Christian Nielsen Lÿnge.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 132
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Østerild Sogn og Bÿe den 12te Februar 1843.
Lars Pedersen Oddershede, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards Udstykning.
Til Rentekammeret
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Fra min eiende og iboende Gaard i Østerild som staaer for Ager og Engs Hartkorn 4 Td. 2 Skp. 3
alb. har min Formand for 32 Aar siden solgt under No 86, men uden at dermed er fulgt noget
Hartkorn. Denne Parcel har jeg nu ladet paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det
jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede Udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen, underdanigst Lars Pedersen Oddershede.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 133
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Østerild Sogn og Bÿe den 12te Februar 1843.
Christen Christensen Blok, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin
Gaards udstykning med et derunder indbefattet Magelæg.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard i Østerild som staaer for Ager og Engs Hartkorns 6 Td. 1 Fk. er af
Gaardens forrige Eier for 35 Aar siden solgt en Parcel som i den nye Matricul er bleven anført
under Matr. No 63, men uden at dermed er fulgt Hartkorn. Denne Parcel har jeg nu paa
anordningsmæssig Maade ladet beregne i Hartkorn., og har ved samme Leilighed tillige foretaget et
Magelæg med min Nabo Christen Sørensen Dalgaard hvorved han har faaet Vederlag for sin
fraliggende udlod forenet med en ham tilhørende nærmere beliggende Lod, ligesom jeg i øvrigt har
ladet afsætte 4 Parceller af mine fjerneste Jorder som jeg agter at afhænde ved Auction, og da jeg
ligeledes har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen, Underdanigst Christen Christensen Blok.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 134
Thisted Amt, Hundborg Herred, Vang Sogn, Vangsaahuse den 12te Februar 1843,
Morten Christensen Baks Enke og Peder Christian Andersen Møller Interessentskabseiere af en
jordlod i Vangsaae i Vang Sogn ansøger underdanigst om approbation paa denne Lods deling
imellem sig.
Til Rentekammeret
Undertegnede Interessentskabseiere af en Jordlod i Vangsaae under Vang Sogn, som staaer for Ager
og Engs Hartkorn 1 Skp. 2 alb.; eie hver sit paa denne Lod opførte Huus som vi beboer. - Lodden
som vi for 19 Aar siden delte imellem os saaledes som vi efter Gaardens beskaffenhed finde os
bedst tient med den, og da vi nu ønsker Interessentskabet ophævet have vil efter denne Deling ladet
hver Parcel for sig paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og da vi herved underdanigst
fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter saa ansøger vi underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen, underdanigst Morten Baks Enke, Peder Christian Andersen Møller.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 135
Thisted Amt, Hillerslev Herred, Hillerslev Sogn, Lille Hillerslev Bÿe den 12te Februar 1843.
Christen Jensbÿe, Selveier Gaardmand i Lille Hillerslev ansøger underdanigst om Approbation paa
Delingen af en ham tilhørende ubeboet Jordlod paa Sønderbye Mark i Tved Sogn.
Til Rentekammeret
Efter Skjøde af 7de April 1839 tinglæst 14de Januar 1840 som jeg tillader mig herved underdanigst at
fremsende, er jeg bleven Eier af en ubeboet Jordlod paa Sønderbye Mark i Tveds Sogn af Hartkorn
1 Td. 2 Skp. 2 Fk. men med den Forpligtelse at jeg skal meddele Selveier Gaardmand Niels Hvass i
Kaastrup Skjøde paa den halve Deel af denne Eiendom. Eiendommen er beliggende i 8 Lodder og
for at undgaae at dele nogen af disse, er vi bleven enige om at Parcellen No 1 som jeg beholder faar
de 3 Lodder og Parcellen No 2 som jeg skal bortskjøde til Niels Hvas faar de 5 Lodder uden Hensyn
til om den ene Parcel derved maatte blive noget større end den anden.
Disse 2de Parceller har jeg nu ladet paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen. – Skulle udstykningen mueligen ikke kunne approberes anderledes
end efter allerhøieste Bevilling i Betragtning af at Eiendommen forhen har været beboet og findes i
Skjødet benævnt som Anders Jensen Smeds Gaard i Tveds Sogn, da ansøger jeg lige underdanigst
om at det Høikongelige Rentekammer naadigst ville udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og
derefter approbere udstykningen, underdanigst Christen Jensbÿe.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 136
Hosfølgende 7 ansøgninger med Bilage om udstyknings Approbationen, nemlig: for Gaarden
Nÿstrup i Vang Sogn, Morten Baks Enkes og medinteressents Huus sammesteds, Christen Jensbyes
ubeboede Jordlod i Tveds Sogn, Anders Notlers Gaard i Tingstrup, Klou Mølle i Hunstrup Sogn,
samt Christen Blaks og Lars Pedersen Oddershedes Gaarde i Østerild Sogn, beder jeg ærbødigst at
Deres Velædelhed godhedsfuld ville forskaffe mig forsynede med Amtets Anbefaling og ønsker jeg
særdeles meget at mit Bud maatte faae dem med hertil igjen. – Taxationsforretningen over Morten
Baks Enkes og Medinteressenters Huus i Vangsaaehuse ligger endnu hos Kammerraad Fjeldgaard,
men jeg har skreven ham til om at lade mit Bud bringe den paa Amtscontoret til behagelig
Vedlæggelse – Da jeg ikke vidste Afhjemlingens Dato paa denne manglende Taxationsforretning
saa har jeg ikke kunnet tilføie den under Bemærkninger Litr. B i Beregningen; men da jeg formoder
at jeg som sædvanlig faaer Forretningen aaben tilbage saa kunne jeg føie de Par Ord til naar jeg
faaer den hertil igjen; men skulle Pakken, imod Formodning blive mig tilstillet under Forsegling til
Rentekammeret, da beder jeg Deres Velædelhed ville være af den Godhed at tilføie Afhjemlingens
Datoen i min Beregning paa det anførte Sted under Litr. B, for dertil er given den fornødne Plads.
Vadumtorp den 14de Februar 1843, Med Højagtelse ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Hr. Amtsfuldmægtig Skjellerup.

Nr. 137
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Aalborg Amt, Kjær Herred, Ulsted Sogn, Gaarden Vadsholt den 6te Marts 1843.
Ane Nielsdatter Enke efter Dannebrogsmand og Gaardeier Peder Poulsen og Eierinde af Gaarden
Vadsholt, ansøger underdanigst om approbation paa Delingen af 2de fra Ulsted Bÿe tilkjøbte
Parceller.
Til Rentekammeret
Under 28de December 1839 har det Kongelige Rentekammer approberet et Magelæg med 2de af min
afdøde Mand Peder Poulsen tilkjøbte Parceller. – No 1 fra Christen Hansens Gaard i Ulsted med
Hartkorn 2 Skp. efter Udstykningsapprobation af 15de Mai 1813 og 10de August 1816 og No 1 af
Poul Rasmussens Gaard sammesteds med Hartkorn 6 Skp. 1 Fk. ¾ alb. efter approbation af samme
Dato, og en Deel af Gaarden Vadsholts Jorder nemlig et betydeligt Stÿkke af dens Englod i Tue
Engen samt en Tørvelod og et betydeligt Stykke Hedejord af hvilket sidste en Deel er opdyrket ved
min salig Mands Søstersøn Poul Pedersen for hvem disse indkjøbte Parceller var bestemte til et
Fæstested og Forberedelsen med den ham tidligere i Fæste overladte Parcel af Gaarden Vadsholts
Jorder som han har bebygget og beboer, nemlig Parcellen No 2 efter udstykningskort med No 1
efter udstykningsapprobationen af 12te October 1816, med Hartkorn 2 Skp. samt tillige i Forening
med Parcellen No 3 eller efter samme udstyknings approbation No 2 af Englodden i Tue Engen med
Hartkorn 2 Skp. 2 Fk. 1 alb.; men da min salig Mand ved nølen Overveielse fandt at Gaarden
Vadsholt vilde tabe for meget i Værdie ved at miste saa meget af sin Eng, saa har han i stedet for at
tilfæste Poul Pedersen det hele Vederlag for de tvende indkjøbte Parceller foruden de tvende ham
tidligere fæstede Parceller af Gaarden Vadsholts Jorder, gjort den Forundring at han har givet ham
Gavebrev paa den Parcel som han beboer med Hartkorn 2 Skp. samt paa alt det der efter
Magelægget hører til de tvende fra Ulsted Bÿe indkjøbte Parcellers Hartkorn alene med Undtagelse
af den under samme indbefattede Englod i Tue Engen som skal forblive ved Gaarden og imod at
han tillige afstaaer fra det ham given Fæsteløfte paa den vestligste Parcel i Tue Engen saaledes at
den hel Englod i Tue Engen kan forblive udelt til Gaarden Vadsholt. – Og da jeg nu
overensstemmende med min salig Mands Gavebrev til Poul Pedersen har ladet de under det
indkjøbte Hartkorn efter Magelægget henhørende Jorder paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder,
underdanigst Ane Nielsdatter.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 138
Hoslagte Regnings Beløb over mit Tilgodekommende for bestyrelse af en Overtaxation betreffende
afgiven Jord til Landeveien fra Thisted til Aalborg igiennem Østerhan Herred har jeg i Henhold til
Amtets Skrivelse af 6te f. M. reporteret paa ved kommende Lodseiere i Forhold til den Erstatning
som enhver af dem var ansat til i den paaankede Taxationsforretning som blev omgjort ved
Overtaxationen - jeg er ikke i besiddelse af Data til nogen anden Maalestok som jeg kunde lægge til
Grund for Repartitionen saasom jeg ikke har nogen Gjenpart af Overskjønsforretningen; men det
forekommer mig ogsaa paa den anden Side at den valgte Maalestok maa kunde ansees for passende.
– Men da jeg ikke staaer i noget saadant Forhold til de Paagjeldende at jeg kan formane dem til at
bringe mig min Betaling og det ville være ligesaa bekostelig for mig at vise her for at opkræve
samme som det udførte Arbeide ved selve Forretningen, saa mener jeg, i Betragtning af at
Forretningen er reqvireret af Amtet paa det Offentliges Vegne at jeg ifølge den almindelige Regel at
det er Reqvirenten af Forretningen der skal betale den, eller i alle fald drage Omsorg for at faa
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Beløbet opkrævet hos de vedkommen, for billig Fordring paa at faae Beløbet indkasseret ved
Øvrighedens Bistand, uden nye Omkostninger, da i andet Fald disse jo atter maatte blive gjenstand
for nye Repartition, saa som jeg ikke har givet Regning paa et større Beløb end det som jeg med
Rette kan tilkomme uafkortet, for det udførte Arbeide og den til Forretningen brugte Befordring. – I
Betragtning af disse Omstændigheder beder jeg at Deres Velædelhed godhedsfuld ville drage
Omsorg for at de mig tilgodekommende 18 rbd. snarest mueligt maatte vorde mig udbetalt paa
hvilken som helst Maade det befindes at skulle skee. – Det forekommer mig at det simpleste havde
været at anvise dem forlods til Udbetaling af den ved Overskjønsforretningen tilstaaede
Godtgjørelse, hvortil der havde været god leilighed saasom min Regning blev indsendt til Amtet
strax efter at Overskjønsforretningen var bleven afholdt, nemlig under 28de November forrige Aar,
og hvorfra den først blev mig tilbagesendt med anmærkning om at (?) Beløbet paa Lodseierne efter
10 Ugers Forløb, nemlig under 6te f. M. Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville meddele
mig et Par ord om hvad de finder at jeg videre har at gjøre for at faae bemelte mit Tilgodehavende
ind. – Vadumtorp den 7de Marts 143, Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Hr. Amtsfuldmægtig Busche

Nr. 139
Hoslagte Ansøgning fra Peder Poulsens Enke i Vadsholt med vedlagte udstyknings Forretning
beder jeg ærbødigst at Deres Velædelhed godhedsfuld ville drage Omsorg for, at den forsynet med
Amtets gunstige Anbefaling maatte vorde indsendt til Rentekammeret det allersnareste mueligt.
Vadumtorp den 7de Marts 1843, Ærbødigst P.L. Birk.
S:T. Her. Stiftsfuldmægtig Jørgensen.

Nr. 140
I underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til Thisted Amt af 4de f. M. har jeg
med Hensyn til at faa oplyst om de Jorder i Snedsted Bÿe og Sogn som Christen Sørensen agter at
udstykke mueligen maatte være en Parcel af Seminarielærer Tvilstedgaards forhen Christen
Madsens Gaards Jorder henvendt mig til Kirkesanger og Skolelærer Nørgaard i Snedsted, og den
Efterretning jeg i den Henseende har modtaget gaar ud paa en bestemt Benægtelse af Spørgsmaalet,
med Tilføiende: at bemeldte Christen Sørensens Jorder ikke er eller har været en Parcel af nogen
som helst Gaard, men har alle tider saa længe som nogen kan erindre været et Sted for sig selv, hvis
Hartkorn har en Gang været 2 Td. 1 Skp., men da et Stykke Havrelands eller udmarksjord blev solgt
til nu afdøde Jesper Nielsen i Snedsted og som nu eies af dennes Søn Niels Jespersen ibidem med
Hartkorn 6 Skp. saa har Christen Sørensens Sted nu kun 1 Td. 3 Skp. Hartkorn – De mig tilstillede
udstyknings Documenter følger hermed tilbage. Vadumtorp den 7de Marts 1843, allerærbødigst P.L.
Birk.
Høivelbaarne Her Amtmand Baron Rosenkrantz.

Nr. 141
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Venneberg Sogn og Bÿe den 9de Marts 1843.
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Thomas Jensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning og i fornødent Fald om at erhverves allernaadigst Bevilling til dens Nedlæggelse.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard i Venneberg som staar for Ager og Engs Hartkorn 3 Td. 4 Skp. 2
Fk. 2 alb. har min salig Fader i Aaret 1830 nemlig ved Fæstebrev af 21de Juli 1830 tinglæst 2den
august samme Aar for et Tidsrum af 200 Aar bortfæstet et Stykke Jord som i den hermed følgende
udstykningsforretning er opført under Parcel No 2, og da den tilbageværende Deel af Gaardens
Jorder endnu er mere end jeg efter min indskrænkede Formues Omstændigheder er i stand til at
dyrke og drive paa en hensigtsmæssig Maade saa har jeg bortsolgt den Deel af Gaardens jorder som
formedelst dette bortarvefæstede Parcel laae mest ubeleilig for Gaarden, hvilken Deel jeg har
bortsolgt i 2 Parceller til bebyggelse, og da Hovedparcellen endnu har et Areal af næsten 46 Tønder
Land geometriske Maal hvoraf en Deel endnu er raae Jord tjenlig til Opdyrkning og en stor Deel er
af den Beskaffenhed at den ved en bedre Dyrkning end hidtil har funden Sted meget kan forbedres,
saa haaber jeg paa Grund af disse Omstændigheder at naadigst approbation paa Udstykningen i
Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17 ikke skulle vorde mig nægtet, og da jeg nu har
ladet de solgte saavelsom den bortarvefæstede Parcel der ogsaa ønskes afhændet til Eiendom paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste approbation paa
Udstykningen; men skulle Approbation paa udstykningen ikke kunde meddeles efter det anførte
Lovsted, saa ansøger jeg lige underdanigst om det det Høikongelige Rentekammers naadigst vilde
udvirke mig allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse og derefter approbere Udstykningen,
underdanigst Thomas Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 142
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Ørsøe den 9de Marts 1843.
Lars Andersen Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning og i fornødent Fald om allernaadigst Bevilling til dens Nedlæggelse.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard som staaer for Ager og Engs Hartkorn 2 Td. 1 Fk. 2 alb. hører 6
særskilt beliggende Lodder hvoraf de flere ligge i saa stor Afstand fra Stedet at det ikke er mig
mueligt at behandle dem saaledes at jeg kan faa Nÿtte af dem i Forhold til dens indvortes Værdi, og
saasom jeg har et langt større Høeavl end jeg behøver til min Gaard og jeg ingen lunde, formedelst
den lange Afstand fra Stedet af 1 á 1½ Mil, kan overkomme at faae det ført hjem men maa overlade
den største Deel til andre at bjerge saa har jeg under disse Omstændigheder solgt den fjerneste
Halvdel af den i Bolle Fjerding beliggende søndre Englod, som er den bedste af Lodderne, og jeg
har af denne Lod beholdt den nærmeste Halvdel til Hovedparcellen; Af Englodden i Dorff Fjerding,
som formedelst Veiens slette beskaffenhed over et meget bakket Terrain ligger endnu mere
ubeleiligt for mit Sted har jeg solgt den vestre Halvdeel til min Svigersøn Niels Christian
Christensen i Ørsøe som boer den omtrent 1900 Alen nærmere og den østre Halvdeel af samme Lod
har jeg bestemt til at afhænde ved auction til at henlægges under en anden Eiendom, og da jeg nu
har ladet disse Parceller som ere afsatte i særdeles veldannede Figurer, paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn, og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen
80

af 3die Dec. 1819 § 17, i Særdeleshed i Betragtning af Parcellernes meget ufordelagtige beliggenhed
for Stedet. Men skulle imod Formodning udstykningen ikke kunde approberes efter dette Lovsted
da ansøger jeg lige underdanigst om at det Høikongelige Rentekammer naadigst ville udvirke mig
allernaadigst bevilling til Gaardens Nedlæggelse og derefter approbere udstykningen, Underdanigst
Lars Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 143
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Ørsøe den 9de Marts 1843.
Jørgen Larsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Ørsøe, Ottesled kaldet hører 4 hinanden meget langt fra liggende
Lodder hvortil Veien endydermere falder meget besværlig formedelst det mellemliggende meget
bakkede Terrain; af disse Lodder har jeg solgt Englodden i Bolle Fierding til Jens Madsen til at
henlægges under hans iboende Selveiersted som er beliggende omtrent ¼ Miil fra Parcellen,
hvorimod der er omtrent 3 gange saa langt eller ¾ Miil fra min Bopæl til Parcellen, og de andre
langt fraliggende Lodder agter jeg at afhænde ved Auction til at henlægges under andre Eiendomme
og da Hovedparcellen endnu har et Areal af 51 Tønder Land geometrisk Maal hvoraf en stor Deel er
raae Jord tjenlig til Opdyrkning, og Udstykningen alene skeer i hele Lodder saa haaber jeg at
naadigst approbation paa udstykningen ikke skulle vorde mig nægtet i Henhold til Forordningen af
3die December 1819 § 17 og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellen paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i henhold til det anførte
Lovsted, Underdanigst Jørgen Larsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 144
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Ørsøegaard den 9de Marts 1843.
Hans Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Ørsøegaard kaldet som staaer for Ager og Eng Hartkorn 3 Td. 2
Skp. 1 Fk. ½ alb. samt Skovskyld 2 alb. hører en Englod i Strandfierding som er beliggende i mere
end en Miils Afstand fra Stedet og hvoraf en stor Deel ere langt bedre skikket til Agerland end til
Eng, men som formedelst den store Afstand fra min Gaard ingenlunde kan dyrkes under denne. –
Denne Lod har jeg nu solgt til Selveier Gaardmand Mads Jensen i Vandaaen til at forenes med hans
umiddelbar tilgrændsende Eiendomme og han har allerede begyndt at opdyrke den og da jeg nu har
ladet denne Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigst
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Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, saasom
Hovedparcellen endnu har et Areal af 100 Tønder Land geometrisk Maal hvoraf en meget stor Deel
er raae Jord alt sammen tjenligt til Ager og Eng og for størstedelen beliggende saa nær ved Gaarden
at det med Fordeel derunder kan dyrkes, Underdanigst Hans Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 145
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Mellem Hjulskov den 9de Marts 1843.
Jens Iversen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa Delingen af en
Englod i Vreilev Sogn, hvor han er Medeier efter Skjøde til hans afdøde Fader af 2den Sept. 1824.
Til Rentekammeret
Ved Skjøde af 2den September 1824 som jeg underdanigst tillader mig herved at fremsende blev min
Fader Iver Jensen af sin Broder Stephan Jensen erklæret som retmæssig Medeier af Parcellen No 2
af Poul Pallesens Gaards Jorder i Rønneberg af Hartkorn 1 Skp. 1 Fk. 2 alb. og med en
Bestemmelse i Henseende til delingen at han skulde bruge og benytte den Deel af Parcellen som
ligger østen for Rønneberg Aae imod at svare den halve Deel af de paa hele Parcellen hvilende
Skatter og afgifter af Hartkorn 1 Skp. 1 Fk. 2 alb. og med den yderligere Bemærkning at om det
attraaes da skulle han i sin Tid gives særskilt Adkomst og Eiendomsret paa bemeldte Deel af
Parcellen for fælleds Bekostning – Eiendommen har siden den Tid bestandig været brugt i tvende
Dele, nemlig den vestre Deel til Holtet og den østre Deel til Mellem Hjulskov begge i Jerslev Sogn;
men da Skjødet til min Fader ikke er bleven læst i Retten saa er hans Broder Stephan Jensen og
efter ham hans Søn Jens Steffensen bleven anført i Amtstuen som om han var ene Eier. Min Fader
er død for flere Aars siden og da jeg nu er i besiddelse af alle hans efterladte Jordeiendomme og
ønsker at erholde lovlig særskilt Hjemmel paa min Andel i bemeldte Engparcel, saa har jeg nu ladet
dens 2de Dele paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Delingen af denne ubeboede Jordlod, Underdanigst Jens Iversen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 146
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bÿe den 9de Marts 1843.
Niels Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard som jeg nylig har tilkjøbt mig af hidtilværende Lundergaards
Gods i Sønder Saltum /:nemlig den Gaard som afdøde Jens Gade sidst har havt i Fæste, af Hartkorn
7 Td. 1 Skp. 2 Fk. 1 1/3 alb. bestaaende af 2de Steder som er sammenlagte for over 45 Aar siden,
nemlig ved Fæstebrev af 7de Juli 1797, og hvorfor der i sin Tid er bleven opsat 2de Huse paa den
nedlagte Gaards Grund:/ hører 9 for størstedelen vidt fra hinanden beliggende Lodder hvoraf ikkun
de 2de Kjærlodder er sammengrændsende, Iblandt disse til Gaarden hørende Jorder er en stor Deel
raae Jord fortrinlig skikket til Opdyrkning, men som jeg ingenlunde har Evne til at faae bragt under
82

hensigtsmæssig Opdyrkning naar jeg skulle beholde det hele samlet; jeg har derfor Deelt den
fjerneste af de store Agerlodder i 3 veldannede Parceller, hvoraf de to er solgte til at forenes med
umiddelbart Grændsende Jorder og den 3die afhændet ved Auction ligeledes til at forenes med den
tilgrændsende Eiendom; Den fjerneste og mindste Agerlod har jeg solgt til at henlægges under en
anden Gaard for hvilken den falder mere beleiligt; ligeledes har jeg ladet den fjerneste Del af de 2de
sammengrændsende Kjærlodder afsatte Parceller til at henlægges under andre Eiendomme, og da
Hovedparcellen som er udlagt i de for Gaarden beleiligt beliggende Jorder endnu har et Areal af 44
Tønder Land geometrisk Maal hvoraf omtrent Halvdelen er raae Jord fortrinlig skikket til
Opdyrkning saa haaber jeg at naadigst Approbation paa udstykningen paa Grund af de anførte
Omstændigheder og i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 ikke skulle vorde mig
nægtet, og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted,
underdanigst Niels Nielsen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 147
Hoslagte 7 Ansøgninger med Bilage om Udstyknings Approbation for efterskrevne Eiendomme,
nemlig Knud Stephansens Gaard i Sterup i Jerslev Sogn, Thomas Jensens Gaard i Venneberg, Niels
Nielsens Gaard i Sønder Saltum, Hans Nielsens Gaard Ørsøegaard kaldet i Dronninglund Sogn,
Lars Andersens Gaard i Ørsøe og Jørgen Larsens Gaard i Ørsøe ligeledes begge i Dronninglund
Sogn og endelig for en Englod under Rønneberg Bÿe i Vreilev Sogn tilhørende Jens Iversen i
Mellem Hjulskov og Jens Steffensen i Holt bÿe i Jerslev Sogn, beder jeg ærbødigst at Deres
Velædelhed ville være af den Godhed at forskaffe mig forsynet med Amtets høigunstige
Anbefaling, og ønsker jeg særdeles meget, at mit Bud, som til den Ende har Ordre til at opholde sig
derefter, kunde faae dem med tilbage igjen, at jeg derfor kunde faa dem indsendt med Pakkeposten
fra Aalborg paa Onsdag.
Endnu tillader jeg mig at gjøre Deres Velædelhed Uleilighed med et Spørgsmaal som jeg ønsker De
godheds ville besvare mig, nemlig om der er kommen Approbation paa udstykningen af Gaarden
Langholts Jorder i Skæve Sogn, som blev (?) ved Amtet den 27 eller 28de December sistleden og i
saa Fald til hvilken Tid. – Jeg beder Dem Godhedsfuld undskylde at jeg giør Dem Uleilighed
hermed, men det interesserer mig meget at faae det at vide saasnart som den nævnte Udstykning af
Langholts Jorder vorder approberet.
Vadumtorp de 10de Marts 1843. Med Høiagtelse ærbødigst P.L Birk.
S:T: Hr. Amtsfuldmægtig Busch.

Nr. 148
Aalborg Amt, Kjer Herred, Vadum Sogn den 15de September 1843.
Jens Henriksen Kirkesanger og Skolelærer ansøger underdanigst om Approbation paa udstykningen
af sin Selveier Gaards Jorder.
Til Rentekammeret
Da jeg har funden mig foranlediget til paa de Grunde som i selve Udstykningsberegningen findes
anført at lade en under min Selveier Gaard i Torpet Bÿe henliggende Parcel af Jens Christian
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Pedersens med Approbation af 23de November 1839 udstykkede Jorder sammesteds, forandre, samt
tillige da en beleilig for samme men fjernest fra min Gaard beliggende under Opdyrkning værende
Englod, saa har jeg nu ladet de i den Anledning fornødne udstykningsdocumenter udfærdige paa
lovlig Maade, og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen, underdanigst Jens Henrichsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 149
Aalborg Amt, Kjer Herred, Hvorup Sogn, Uttrup Bÿe den 15de September 1843.
John Jensen, Pottemager og Gaardeier i Nørre Sundbye, ansøger allerunderdanigst om allernaadigst
Bevilling til at sammenlægge Parcellen No 2 af sin Gaard i Uttrup med sin iboende Gaard i Nørre
Sundbye, og ifald dette ikke kan tillades, om han da maatte henlægge den til et paa Parcellen
beliggende jordløs Huus.
Til Kongen
Da jeg er bleven Eier af forhenværede Anders Madsen Mølgaards Selveiergaard i Uttrup Bÿe
Hvorup Sogn, som staaer for Ager og Engs Hartkorn 2 Td. 2 Fk. ½ alb. og som har sin Jord
beliggende i 7 hinanden fraliggende Lodder hvoraf jeg ønsker at maatte henlægge til og drive under
min eiende og iboende Gaard i Nørre Sundbye Bÿ Sundbye Sogn, de tvende sydligste Lodder, en
Agerlod og en Englod som tilsammenlagt udgiør den største Deel af Gaardens Jorder, hvorimod jeg
har solgt de andre 5 Lodder til min Broder Morten Jensen til et samlet Jordbrug som han bruger og
beboer og som bestandig skal vedligeholdes med Bygning og Beboer, saa vover jeg herved i
allerdybeste underdanighed at bønfalde om, at den fornødne Bevilling dertil allerunderdanigst
maatte forundes mig; og da jeg i Haab om at saadan allernaadigst Bevilling ikke skulle vorde mig
nægtet har ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, saa vover jeg
allerunderdanigst tillige at fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende øvrige befalede
Udstykningsdocumenter. – Skulle, imod Formodning, af nogen som helst mig ubekjendt Aarsag
Parcellen No 2 ikke kunde bevilges henlagt under min Gaard i Nørre Sundbye Bÿe Sundbye Sogn,
som ligger i samme Pastorat, saa bønfalder jeg lige allerunderdanigst at forundes allernaadigst
Bevilling til at maatte henlægge den til det paa Parcellen jordløse Huus, som fortiden beboes af
Leiefolk, allerunderdanigst John Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 150
Hoslagte tvende Ansøgninger med Bilage fra Kirkesanger og Skolelærer samt Gaardeier Henriksen
i Vadum og Pottemager John Jensen i Nørre Sundbye om Approbation paa deres Gaards
udstykning, tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende
høigunstigst anbefaling til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 17de Sept. 1843, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Stiftamtmand Tillisch, Ridder af Dannebrog.
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Nr. 151
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Aabenholt den 9de October 1843.
Christen Pedersen, Selveier Gaardmand, ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til sin
Gaards Nedlæggelse og om Approbation paa sammes udstykning.
Til Kongen
Da min Formues Omstændigheder ere smaae og jeg derhos lider af Legemssvaghed saaledes at jeg
maa gaa paa en Krykke saa har jeg ikke været i stand til tilbørlig at dyrke og drive min eiende og
iboende Gaards Jorder, som staaer for Ager og Engs Hartkorn 2 Td. 2 Fk. 2½ alb., samlet og ved at
sælge Gaarden samlet kunde jeg ikke mere end tilfredsstille mine Creditorer, og der blev saaledes
intet tilovers for mig og min Familie at leve af. Under disse Omstændigheder har jeg i Haab om at
forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse taget Søren Heilesen som ogsaa trængte
til Bolig for sig og sin Familie, i Interessentskab med mig og solgt ham den halve Deel af
Eiendommen; men paa den fraliggende Hedelod er et jordløs Huus som eies og beboes af Jens
Christian Nielsen og til ham have vi solgt den største Deel af denne Lod til at henlægges under
bemeldte ham tilhørende jordløse Huus og den omtrent en Miil fra Stedet beliggende englod som er
forvandlet til Agerland, have vi solgt til Selveier Gaardmand Jesper Jensen Kjer i Hjallerup Kro, til
at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom. – Resten af Stedets Jorder have vi
overensstemmende med vor fælleds Tarv delt imellem os i tvende lige Dele. – Under disse
Omstændigheder vover jeg i allerdybeste underdanighed at bønfalde deres Majestæt om at forundes
allernaadigst bevilling til Gaardens Nedlæggelse og Approbation paa den udførte Deling, som jeg til
den Ende har ladet udføre paa anordningsmæssig Maade, og hvorover jeg herved allerunderdanigst
lader følge Hartkornsberegningen med øvrige allernaadigste befalede Udstykningsdocumenter,
Allerunderdanigst Christen Pedersen.
Indsendt til Amtet 20de Oct. fra Hæstrupgaard og indsendt til Rentekammeret med Peter 30te Oct.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 152
Hjørring Amt, Venneberg Herred, St. Hans Sogn, Giurup Bÿe den 26de October 1843.
Jens Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning og i fornødent Fald om at erhverve allernaadigst Bevilling til dens Nedlæggelse.
Til Rentekammeret
I August 1816 lod jeg ved afdøde Landinspecteur Westerholt min eiende og iboende Gaard i Gjurup
Bÿe udstykke i 8 Parceller hvilken Udstykning blev approberet under 22de Juni samme Aar.
Gaardens Hartkorn var dengang 7 Td. 3 Skp. deraf solgte jeg Parcellen No 3 med Hartkorn 3 Td. 5
Skp. 2 Fk til Anders Olesen og beholdt tilbage Parcellen No 1 med Hartkorn 2 Td. og No 2 med
Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 2 Fk. – Denne sidstnævnte Parcel har jeg senere solgt til min Søn Niels Peter
Jensen som har bebygget og beboer den; men da det gamle Udstykningskort er bleven ødelagt saa
have vi ikke været istand til nøiagtig at udfinde de rette Grændser for Parcellen No 2 saaledes som
den blev afsat i Aaret 1816 og da vi desuden have funden os foranlediget til at give bemeldte Parcel
en bedre Figur end den havde den Gang, saa har jeg nu paa nÿe ladet den paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og idet jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om at
forundes naadigst Approbation paa Udstykningen deels i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819
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§ 17, saasom Gaarden har en stor Deel raae Jord tjenlig til Opdyrkning, deels med Hensyn til at
Parcellen som ovenmeldt tidligere har været approberet til Afhændelse og endelig med Hensyn til
Forordningen af 13de Mai 1769. – Skulle imod al rimelig Formodning Approbation paa
udstykningen ikke kunde meddeles efter nogle af de anførte Lovsteder men at allerhøist Bevilling
dertil skulle være fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst om at det høie Collegium i saadant
Tilfælde naadigst ville udvirke mig den fornødne allernaadigste Bevilling og derefter approbere
udstykningen, underdanigst Jens Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 153
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Voer Sogn, Agersted Bÿ den 27de October 1843.
Niels Peter Jensen og Jens Jensen Interessentskaberne af en Gaard af hidtil værende Voergaards
Gods, ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til denne Gaards Deling uden
Hovedparcel af befalet Størrelse, og om approbation paa den foretagne Deling.
Undertegnede Fæstegaardmænd af Voergaards Gods som i Interessentskab have tilkjøbt os den
Gaard af bemeldte Gods i Agersted Bÿe som senest har været bortfæstet til Hans Nielsen, staaende
for Hartkorn 2 Td. 4 Skp. ansøger herved i allerdybeste underdanighed om at forundes allernaadigst
Bevilling til denne Gaards Nedlæggelse eller til dens udstykning uden Hovedparcel af den befalede
Størrelse. Af Gaardens Jorder have vi solgt Hovedparcellen eller den største Parcel af virkelig
Størrelse noget over 27 Tønder Land geometrisk Maal eller 7 Tønder Land boniteret Jord til Taxten
24, til Michael Schjønning som bruger og beboer Gaarden; dens øvrige Eiendomme har vi ladet
inddele i 3 Parceller hvoraf Parcellen No 2 agtes afhændet ved Auction til bebyggelse og Parcellen
No 3 som bestaar af raae Jord alt sammen tjenlig til Opdyrkning, og hvoraf allerede en Deel er
under Opdyrkning, have vi bestemt at henlægge til det paa Parcellen opførte Huus som ligeledes
agtes afhændet ved Auction, og den 4de Parcel som er en Tørveparcel er egentlig solgt med
Hovedparcellen til Michael Schjønning, men da han foruden denne Lod har det fornødne
Tørveskjær i Hovedparcellens øvrige Jorder saa ønsker han ligeledes at maatte afhænde denne Lod
ved Auction til at henlægges under en anden Eiendom som trænger til Tørveskjær; og da vi i
allerdybeste Underdanighed have det Haab at allernaadigste Bevilling og approbation om
udstykningen ikke skulle vorde os nægtet, saa haver vi i dette Haab ladet Parcellen paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og vover saaledes herved allerunderdanigst at
fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige allernaadigst befalede
udstykningsdocumenter, der viser hvorledes den attraaede Deling er som ønskes approberet,
Allerunderdanigst Niels Peter Jensen, Jens Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 154
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Sønderbye den 29de October 1843,
Niels Pedersen, Selveier Gaardmand, ansøger allerunderdanigst om at forundes allernaadigst
Bevilling til sin Gaards Nedlæggelse og om approbation paa samme udstykning.
Til Kongen
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Da min Formues omstændigheder er saa slette at jeg ikke længere er istand til at kunne besidde min
eiende og iboende Gaard i Sønderby i Jetsmark Sogn samlet, som staar for Ager og Engs Hartkorn 3
Td. 4 Skp. 1 Fk. 2 alb. og min Gjeld er saa stor at jeg skal nødsages til, for at tilfredsstille mine
Creditorer , at sælge Gaarden samlet, da kan jeg ingenlunde opnaae en saadan Sum for den at der
kan blive noget tilovers for mig og min Familie at leve af, men vi ere i dette Tilfælde udsatte for at
maatte gaae fra Huus og Hiem og falde Sognets Fattigvæsen til byrde – under disse trykkende
omstændigheder har jeg, solgte den største Deel af Gaardens Jorder i Parcellen, hvorved jeg er
bleven istand til at kunne conservere en passende Parcel for mig og min Familie at leve af og derhos
at kunne gjøre mine panthavende Creditorer Fyldest, og i det jeg i allerdybeste underdanighed nærer
der Haab at allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse ikke skulle vorde mig nægtet, har jeg
ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og vover jeg saaledes herved
allerunderdanigst at fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter i det jeg i allerdybeste Underdanighed paa Grund af de anførte
Omstændigheder bønfalder om at forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse og
Approbation paa dens udstykning, allerunderdanigst Niels Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 155.
I Henhold til Deres Velædelheds mig tilhændekomne Regning og deri indeholdte Skrivelse af 10de
denne Maaned bemærkes, at de tidligere mig tilsende Regninger som henstaaer uafgiort er bleven
forlagt for mig og jeg er saaledes ikke istand til at kunne sende Beløbet, førend jeg faar at vide hvad
det er jeg skylder dem; Regningen findes jo vel ved Leilighed, men da jeg ikke kan finde dem i
Øieblikket maae jeg bede dem samlet at opgive mig hvad jeg er dem skÿldig og dette skal da strax
blive betalt – det mig tilkommende Beløb for 1600 Muursteen á 8 rbd. pr. Tusinde er jo 12 rbd. 4
mk. 12 sk., som bliver at afdrage.
Vadumtorp den 31de October 1843, Forbindtlig P.L. Birk.
Velædle Hr. Skomagermester N. Christensen.

Nr. 156
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hallund Sogn, Hollensted Bÿe den 31de December 1842.
Jens Christian Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Hollensted Bÿe Hallund Sogn hører et betydeligt Areal af raae
Jord tjenlig til Opdyrkning og som ligger Gaarden nærmere end en stor Deel af de hidtil til
Dyrkning anvendte Jorder, men som Mangel af tilstrækkelig Driftscapital endnu hidtil har sindet
mig fra ar faae opdyrket. For at afhjelpe denne Mangel har jeg nu solgt nogle af de fjerneste Jorder,
til Niels Thomsen Musted deels til et Fæstehuus for Peder Albretsen som er gift og trænger til
Bopæl, og deels noget blødbundsjord til at henlægges under hans iboende Sted i Hallund som
trænger til Høeavl, og da jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalde Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst paa Grund af de anførte
Omstændigheder og i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17 om det høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen, underdanigst Jens Christian Christensen.
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 157
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed tvende Udstykningsforetninger med tilhørende befalede Bilage, den
ene over Niels Pedersens Gaard i Sønderbye i Jetsmark Sogn og den anden over Jens Christian
Christensens Gaard Klemgaard kaldet i Hollensted Bÿe Hallund Sogn, til udbedende høigunstigst
Anbefaling.
Skulle disse Forretninger ikke kunde indsendes i Kongelig Tjeneste – hvilket jeg mener de maatte
kunne efter det ovenfor anførte Lovsted, ogsaa stedse er skeet her i Aalborg Amt, men som blev
mig nægtet af Kammerherre Amtmand Graah for Hjørring Amt – da tillader jeg mig allerærbødigst
at tilføie det Ønske, at mit Bud om mueligt maatte faae den med tilbage igjen, for at jeg kunne
indsende dem herfra med første Post, da det nu er Vedkommende meget af Vigtighed at faae dem
ind snart. – At den ene Forretning har henligget i meget lang Tid er for en Deel foranlediget derved
at Hartkorns Attesten var for Vedkommende forkommet, og siden maatte erstattes af en nÿe.
Vadumtorp den 2den November 1843, allerærbødigst P.L. Birk..
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 158
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Jerslev Bÿe den 11te November 1843.
Lars Bertelsen, Selveier Gaardmand, ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til sin
Gaards Nedlæggelse og om Approbation paa dens udstykning.
Til Kongen
Da min eiende og hidtil beboede Gaard i Jerslev Bÿe Bolet kaldet, som staaer for Ager og Engs
Hartkorn 1 Td. 2 Skp. 3 Fk. 1½ alb. har sin Jord beliggende paa 5 forskjellige Steder og det
formedelst denne adspredte Beliggenhed ikke er mueligt med en i Forhold til udbyttet taalelig
Bekostning at dyrke disse Jorder samlet efter Grundsætningerne for et forbedret Agerbrug, fordi en
alt for stor Deel af Arbeidskraften spildes ved at passere Veien mellem Stedets Bygninger og de
forskjellige fraliggende Lodder; men jeg derimod finder Stedet fortrinligt egnet til deraf at oprette 3
særskilte Huuslodder, nemlig Toftelodden og Englodden samt Hedelodden, som er tjenlig til
Opdyrkning i een Parcel, og begge de fraliggende Agerlodder hvorfor jeg i en særskilt Parcel til
Bebyggelse, saa har jeg bestemt mig til at foretage en saadan Deling, den førstnævnte af disse
Parceller har jeg solgt til Vogn Thomsen som allerede for over ½ Aar siden har taget Eiendommen i
Besiddelse og beboer den; den nærmeste af de fraliggende Agerlodder har jeg solgt til Christen
Jacobsen Smed til Bebyggelse, og den fjerneste Udlod agter jeg selv at bebygge for derefter at
afhænde den ved Auction, Saasom jeg har tilkjøbt mig en anden Eiendom af større Omfang og mere
fordelagtig Beliggenhed – Paa Grund af disse Omstændigheder vover jeg herved i allerdybeste
underdanighed at bønfalde Deres Majestæt om at forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens eller
Stedets Nedlæggelse, og da jeg i Haab om at saadan allernaadigst Bevilling ikke skulle vorde mig
nægtet, i Særdeleshed med Hensyn til at Delingen skeete alene i hele Lodder, allerede har foretaget
Delingen og ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, saa vover jeg, lige
allerunderdanigst herved at fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede Udstykningsdocumenter, der oplyser den attraaede deling hvortil allernaadigst Bevilling
og approbation allerunderdanigst Ansøges. – Endnu vover jeg i allerdybeste Underdanighed at
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fremføre den Bemærkning: at efter de Handler jeg har fordristet mig til at indgaa og de Penge
udfællinger som jeg har forbunden mig til at præstere i forestaaende December Termin dette Aar, er
det en Velfærds Sag for mig at faae denne Udstykning approberet; thi jeg staar (i) fare for at miste
Huus og Hjem, om jeg i anstundende Termin ikke kan blive istand til at give Skjøde paa de solgte
Parceller, efterdi i saa Fald de Penge ville udeblive hvormed jeg skal betale den nÿ Eiendom som
jeg har tilkjøbt mig, allerunderdanigst, Lars Bertelsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 159
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Klæstrup Bÿe den 12te November 1843.
Jens Christian Jensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Klæstrup som staar for Ager og Engs Hartkorn 4 Td. 3 Skp.
hører et meget betydeligt Areal af raae Jord tjenligt til Opdyrkning men som jeg hidtil af Mangel
paa tilstrækkelig Driftscapital ikke har seet mig istand til at faa opdyrket. For at afhjelpe denne
Mangel har jeg solgt den mindste af mine tvende langt fraliggende Agerlodder til Jacob Christensen
Mand som har bebygget og beboer den, og Gaardens fraliggende Hedelod som ligeledes er
bebygget og beboes af Fæster Lars Poulsen, har jeg bestemt til for bestandig at henlægges til dette
paa Parcellen beliggende jordløse Huus og at afhændes ved Auction, og da Hovedparcellen endnu
har et Areal af 69 Tønder Land, hvoraf den største Deel er raae Jord tjenlig til Opdyrkning saa
haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst approbation paa
udstykningen ikke skulle vorde mig nægtet, og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste approbation paa
udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted, underdanigst Jens Christian Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 160
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Øsløs Sogn og Bÿe den 13de November 1843.
Christen Olesen Christensen, hidtil Gaardfæster under Kokkedal ansøger underdanigst om
Approbation paa sin nu tilkjøbte Fæstegaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig min iboende og hidtil i Fæste havte Gaard af Kokkedal Gods i Øsløs Sogn
og Bÿe, og denne Gaard har foruden Andeel i en Fælleds Tørvelod, sin Jord beliggende i 6
hinanden vidt fraliggende Lodder, hvoriblandt er en meget betydelig Deel af raae Jord tjenlig til
Opdyrkning men hvis Opdyrkning i høi Grad besværliggjøres formedelst Jordernes saavidt
adspredte beliggende, saa har jeg for at afhjelpe noget paa denne Mangel og til deels for at skaffe
mig den, til de raae Jorders Opdyrkning, fornøden Driftscapital samt i Haab om at naadigst
Approbation dertil ikke skulle vorde mig nægtet i Henhold til Forordningen af 3die December 1819
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§ 17, solgt den fjerneste Agerlod i Forening med Lodder i Bønskjær samt Gaardens Andeel i den
fælleds Tørvelod Matr. No 96 til Anders Nielsen Vixøe til bebyggelse, og da jeg nu har ladet denne
Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted, underdanigst Christen Olesen Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 161
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Øsløs Sogn og Bÿe den 13de November 1843.
Christen Andersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Øsløs Sogn og Bÿe, som staar for Ager og Engs Hartkorn 4 Td. 5
Sk. 3 Fk. ¾ alb. hører foruden Andeel i en fælleds Tørvelod 7 hinanden vidt fraliggende Lodder,
hvoriblandt er en meget betydelig Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning; men da den adspredte
Beliggenhed hvorved en stor Deel af Arbeidskraften spildes ved at passere Veien fra den en Lod til
den anden, i høi Grad besværliggjør disse Jorders Dyrkning under et samlet Brug, saa har jeg dels
for at bøde paa denne Mangel, deels for at tilveiebringe den fornødne større Driftscapital til de raae
Jorders Opdyrkning, samt i Haab om at naadigst Approbation dertil i Henhold til Forordningen af
3die December 1819 § 17 ikke skulle vorde mig nægtet, solgt den fjerneste Agerlod i Forening med
Lodden i Bønskjær samt Gaardens Andeel i den fælleds Tørvelod, til Iver Christensen til
Bebyggelse, og da jeg nu har ladet denne Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn
og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted, underdanigst Christen
Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 162
Efter Begjæring af Selveier Huusmand Søren Jensen i Hune Bÿe og Sogn tillader jeg mig
underdanigst paa hans Vegne at andrage for det høi Kongelige Rentekammer, at den Parcel som han
i afvigte September Maaned har ansøgt om Tilladelse til at maatte afhænde, som han i Aaret 1834
har tilkjøbt sig fra den vestlige Nordre Brogaard og hvorom det høie Collegium i Skrivelse til
Amtet af 23de September dette Aar har ladet ham tilkjendegive, at dets attraaede Afhændelse af
bemeldte Parcel som han melder at han nu har opdyrket og bebygget, vel kan ventes tilladt, men at
han forinden maae tilveiebringe og indsende de fornødne udstykningsdocumenter over hans Gaards
saavelsom bemeldt den med sammen lagte Parceller samtlige Jorder og Hartkorn, i
Overensstemmelse med Forordning ad 3die December 1819 § 8 er en fra Stedets øvrige Jorder
langtfra liggende Eiendom, der forsaavidt som den er opdyrket har modtaget denne
Grundforbedring ved sig selv, nemlig ved Hjælp af Mærgel og ved Hjælp af den Gjødning som er
falden af Loddens egen Production ved det paa den opførte Huus. Parcellen er saaledes hverken
bleven forringet eller forbedret som Følge af dens Forbindelse med hans Huus i Hune som staar for
særskilt Hartkorn 2 Skp. 2 Fk. 2½ alb. Bemeldte Parcel som Søren Jensen ønsker at maatte
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afhænde, som han har bebygget og for en Deel opdyrket og som han under Forudsætning af at det
kan tillades, har solgt til Christen Jensen, er Parcellen No 2 af den vestlige Nordre Brogaard, med
Hartkorn 1 Skp. 1 Fk. 1 alb. efter udstyknings Approbation af 22de Marts 1834, og imellem denne
og den jævnsides dermed beliggende Parcel No 2 af den østre Nørrebrogaard med Hartkorn 3 Fk. ¼
alb. efter udstykningsapprobation af samme Dato som Søren Jensen har indkjøbt til samme Tid og
som han agter at beholde under sit Huus i Hune, er det oprindelig Skjel endnu vedligeholdt, hvorom
medfølgende Attest bærer Vidnesbyrd. Med denne sidstnævnte Parcel er der ikke i Henseende til
grundforbedring eller deslige foretaget noget Forandring siden den blev afhændet fra
Nørrebrogaard. Over disse 2de Parceller har jeg forfattet et Kort som jeg underdanigst tillader mig
herved at lade følge til Oplysning. – Skulle det ikke kunde tillades at afhænde den ene af disse
Parceller uden at den anden følger med fordi den østerste Parcel er noget smal i Forhold til sin
Længde, da er han villig til at lade begge Parceller forblive samlet og enten at afhænde dem begge
ved Auctionen, eller at afhænde Huset i Hune og selv beboe Parcellen; men da det i ethvert Tilfælde
er ham af megen Vigtighed om mueligt at spare de med en formelig udstykning forbunden
Omkostninger, saa tillader jeg mig herved underdanigst paa hans Vegne at andrage paa, om det ikke
paa Grund af de anførte Omstændigheder kunde tillades ham at afhænde enten dem ene eller begge
de her omhandlede Parceller med det for samme beregnede Hartkorn, respective 1 Skp. 1 Fk. 1 alb.
og 3 Fk. ¾ alb. uden at en formelig ny udstykning skulde være uundgaaelig fornøden.
Vadumtorp den 4de December 1843, underdanigst P.L. Birk Stiftslandinspecteur.
Til
Det høikongelige Rentekammer.
Da det Kongelige Rentekammer har nægtet Bevilling til Delingen af Gaarden Aabenholts
Hovedlod paa Grund af de uregelmæssige Deling som Vedkommende har ladet foretage, og hvorom
jeg forud havde sagt dem det gandske bestemt at jeg fandt det aldeles usandsynligt at Approbation
eller Bevilling kunde erholdes, og men nu har spurgt mig om jeg troede at Bevilling til Gaardens
Nedlæggelse maatte kunne ventes naar Hovedlodden deles i 2 Dele ved en Linie i Øst og Vest og
den ene af Parcellerne blev tillagt hele den fraliggende Hedelod No 1 med Indbegreb af den i samme
afsatte Tørvelod No 2, samt at den søndre Parcel i Hovedlodden forsynes med fornøden Bygning, da
maa jeg dertil svare, at jeg finder det vel rimeligt at en saadan Deling kunne ventes approberet ved
Kongelige Bevilling; men jeg maa dog tilstaae at jeg finder det meget rimeligere at faae Delingen
bevilget naar den foretages efter en Linie i Syd og Nord Parallel med Hovedretningen af den
nuværende Delingslinie, og at i dette Tilfælde den østre Parcel bebygges og tillægges hele den
fraliggende Hedelod No 1 og 2.
Vadumtorp den 4de December 1843, P.L. Birk.

Nr. 163
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn dem 8de December 1843.
Jens Bertelsen, Selveier Gaardmand, ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til sin
Gaards Nedlæggelse og om Approbation paa dens udstykning.
Til Kongen
Til min eiende Gaard Miilholt kaldet i Dronninglund Sogn som staar for Ager og Engs Hartkorn 3
Td. 2 Skp. 3 Fk. 2 alb. og Skovskyld ¾ alb. hører et temmelig betydeligt Areal af raae Jord tjenligt
til Opdyrkning men som det ikke hidtil har staaet i den enkelte Besidders Magt at faa bragt under
hensigtsmæssig Opdyrkning – Gaardens Jorder ere beliggende paa 6 forskjellige Steder i en meget
stor Afstand fra hinanden, og da jeg desuden eier og beboer en anden Gaard og jeg ikke finder min
Regning ved at beholde begge Gaarde, og jeg ikke har seet mig istand til at kunne afhænde Gaarden
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Miilholt samlet, paa saadanne Vilkaar som jeg kunde være tjent med, saa vover jeg paa Grund af
disse Omstændigheder i allerdybest underdanighed at bønfalde Deres Majestæt om at forundes
allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse. Gaardens Hovedlod har jeg solgt i 4 veldannede
Parceller til bebyggelse, af hvilke de 3 rigelig have den for Parceller til Bebyggelse bestemte
boniterede Størrelse; men den 4de som indeholder en forholdsviis større Deel af raae Jord saaledes at
dens Areal er 21 Tønder Land alt sammen skikket til Ager og Eng, mangler endnu en liden Deel
omtrent 1/12 i den til Bebyggelse befalede boniterede Størrelse 1½ Tønde Land; men da den
geometriske Størrelse 21 Tønder Land, som alt er skikket til Ager og Eng, er alt hvad en Huusmand
kan overkomme at faae dyrket, og det som mangler i den befalede boniterede Størrelse vil meget
snart blive mange Gange indvunden ved blot at opdyrke en liden Deel af de raae Jorder, saa vover
jeg allerunderdanigst at yttre det Haab at dette ikke vil vorde ansat som nogen Mangel i den lovlige
Form. Disse 4 Parceller er nu alle bleven forsynede med Bygning og Beboere siden Opmaaling og
Taxation til Udstykningen i sidstafvigte Foraar fandt Sted, saa som Kjøberne alle sammen trængte
til Bopæl og ikke kunde oppebie udstykningens Tilendebringelse, særdeles fordi denne blev
forsikret ved Stiftslandinspecteurens undersøgelses Forretninger i Anledning af den nÿe Matricul –
Af de 5 fraliggende Lodder som jeg har ladet beregne i lige saa mange Parceller agter jeg selv at
beholde Parcellen No 6 til at forenes med min eiende og iboende Gaards umiddelbar tilgrændsende
Jorder, Møgelmose kaldet og de andre 4 Parceller ønsker jeg at afhænde ved Auction for at
henlægges under andre Eiendomme eller til beleiligt beliggende jordløse Huse; og da jeg nu har
ladet samtlige 9 Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn vover jeg herved i
allerdybest underdanighed at fremsende udstykningsdocumenterne i det jeg paa de anførte Grunde
allerunderdanigst ansøger om at forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse, og
Approbation paa dens Udstykning, Allerunderdanigst Jens Bertelsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 164
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Lysehøi den 8de December 1843.
Anders Jensen, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Eiendoms
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til mit eiende og iboende Huus eller Sted Lysehøi kaldet, som staar for Ager og Engs Hartkorn 5
Skp. 1 Fk. og Skovskyld 1 ¾ alb. hører 4 meget vidt fra hinanden beliggende Lodder, hver af de 3
er beliggende i saa stor Afstand fra Stedet at det ikke er mig mueligt at have en saadan Nytte af dem
at denne kan staa i noget rimeligt Forhold til Eiendommens Værdie, jeg har saaledes paa Grund af
disse Omstændigheder solgt den langt fraliggende Lod i Rørengen til Johannes Knudsen i Skjælet,
som boer den omtrent dobbelt saa nær, og Lodden i Strandfjerding har jeg solgt til Mads Jensen i
Vandaaen som boer den omtrent 12 Gange saa nær og da jeg desuden endnu til Huset har et Areal
af 47 Tønder Land hvoraf en meget stor Deel er raae Jord tjenlig til Opdyrkning, saa haaber jeg at
naadigst Approbation paa udstykningen ikke skal vorde mig nægtet i Henhold til Forordningen af
3die December 1819 § 17, og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn, og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det
høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen paa Grund af de anførte
Omstændigheder og i Henhold til det nævnte Lovsted, underdanigst Anders Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 165
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed tvende udstykningsforretninger med tilhørende befalede Bilage. Den
ene over Jens Bertelsens Gaard Miilholt og den anden over Anders Jensens Huus eller Sted Lysehøi
kaldet, begge i Dronninglund Sogn, til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det
Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 8de December 1843, allerærbødigst P.L. Birk
Høivelbaarne Herr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 166
Deres Høivelbaarenhed har ved Skrivelse af 16de forige Maaned og samme Underøvrigheden
communiceret Fæstegaardmændende af Voergaards Gods Niels Peter Jensen og Jens Jensen det
Kongelige Rentekammers Skrivelse af 11te samme Maaned, hvori Høisammme har nægtet dem
approbation paa udstykningen af en dem tilhørende Gaards Jorder, som de i Forening have Kjøbt fra
bemeldte Gods, nemlig forsaavidt som Parcellen No 1 og 2 angaar; men det høie Collegium har
derimod givet dem Haab om at erholde Tilladelse til at afhænde Parcellerne No 3 og 4, naar den
første forenes med det derpaa opførte jordløse Huus og den sidste forenes med andre beleiligt
beliggende Eiendomsjorder. For at komme ud af den Forlegenhed som de havde indviklet sig i ved
at sælge Parcellen No 1 til Michel Schiønning uden at betænke at approbation paa Delingen kunde
vorde dem nægtet, have de nu med Tab seet sig nødsagede til at overdrage ham begge de nævnte
Parceller No 1 og 2, og ønsker saaledes nu at forundes Approbation paa Afhændelsen af Parcellerne
No 3 og 4 paa de foreskrevne Vilkaar, hvilke Parceller de agter at afhænde ved Auction. Og da det
er dem om at gjøre at erholde dem belovede Tilladelse det allersnarest mueligt saa tillader jeg mig
herved paa deres Vegne allerærbødigst atter at fremsende Udstyknings Documenterne bedende at
Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville udvirke dem den attraaede Tilladelse.
Vadumtorp den 23de December 1843, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 167
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Jelstrup Sogn, Hundelev Bÿe den 30de December 18(43)
Christen Christensen, Selveierhuusmand, ansøger underdanigst om Approbation paa udstykningen
af sin Eiendomsjord.
Til Rentekammeret
Til min eiende Jordlod paa Hundelev Bÿes Mark som staar for Ager og Engs Hartkorn 5 Skp. 3 Fk.
bestaaende af Parcellerne Matr. No 12b og 18b hører 3de hinanden fraliggende Lodder, hvoraf den
ene er en Englod som er de andre Lodder meget langt fraliggende; denne Lod som er beliggende i
ikkun 110 Alens Afstand fra Parcellist Anders Jespersens paaboende Selveierlod paa Seilstrup
Hovedgaards Mark har jeg nu paa Grund af den nære beliggenhed solgt til denne Mand til at
forenes med bemeldte hans paaboende Selveierlod, og da jeg nu har ladet denne Parcel paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
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Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, underdanigst Christen
Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en Udstykningsforretning med tilhørende Bilage over Christen
Christensens Selveierlod paa Hundelev Bÿes Mark til udbedende Høigunstigst Anbefaling og
Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 30de December 1843, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Herr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 168
Deres Høivelbaarenhed har ved Skrivelse af 16de forige Maaned igjennem Underøvrigheden
communiceret Selveier Gaardmand Christen Pedersen af Aabenholt i Dronninglund Sogn til
Kongelige Rentekammers Skrivelse af 11te November dette Aar, hvorved det er bleven ham nægtet
at afholde allernaadigst Bevilling til sin Gaards udstykning i 4 Parceller fordi Rentekammeret fandt
den attraaede Deling af Hovedlodden uhensigtsmæssig, hvorimod der gaves ham Tilsagn om, paa
nærmere Begjæring derom at erholde Approbation paa adskillige af Parcellerne No 3 og 4 – Denne
nærmere Begjæring tillader jeg mig herved paa hans Vegne allerærbødigst at fremføre, bedende at
Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville for ham udvirke denne belovede Approbation. – Men da
det er bleven en Velfærds Sag for ham at faa Tilladelse eller Bevilling til at maatte Dele
Hovedparcellen i 2de lige Dele, da han ikke paa andre Maader kan redde sig ud af den Forlegenhed
han er kommen i ved at have taget Søren Heilesen i Interessentskab med sig, og han resiqverer at
komme til at gaae fra Huus og Hjem og med Kone og Børn at falde Fattigvæsenet til byrde dersom
han skal nødsages til at sælge Hovedparcellen samlet, saa har jeg under disse Omstændigheder og
efter hans indstændige Begjæring foretaget en nye Deling af Hovedparcellen i fuldkommen
regelmæssige og veldannede Figurer og tillader mig saaledes paa hans Vegne allerærbødigst at
anmode Deres Høivelbaarenhed om, at De høigunstigst ville foranledige at hans indgivne
allerunderdanigste Ansøgning om at forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse
maatte paa nye komme i Betragtning med Hensyn til den nu foretagne hensigtsmæssigere Inddeling
– De befalede udstyknings Documenter tillader jeg mig herved allerærbødigst at fremsende, og
skulle, imod Formodning, den nu udførte regelmæssige Deling af Hovedparcellen ikke kunne
bevilges, da forventes i al Fald den belovede endelige Approbation paa Afhændelsen af Parcellerne
No 3 og 4.
Vadumtorp den 31de December 1843, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten

Nr. 169
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Thorup Bÿe den 31de December 1843.
Christen Thomsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret.
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Til min eiende og iboende Gaard i Thorup Bÿ, Dronninglund Sogn, som staar for Ager og Engs
Hartkorn 2 Tønder, hører 5 meget fjernt fra hinanden beliggende Lodder hvori blandt en meget
betydelig Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning men som jeg ikke hidtil har seet mig istand til at
faa opdyrket af Mangel paa den fornødne Driftscapital, og da den adspredte Beliggenhed gjør at jeg
ikke kan have den Nytte af de fraliggende Lodder som deres Grundbeskaffenhed ellers burde yde
mig, saa har jeg solgt den største Deel af disse for ved de indkomne Kjøbesummer at forbedre min
Stilling ved at afdrage paa min Gjeld og forskaffe mig Evnen til at drive Hovedparcellen bedre end
hidtil. Hovedparcellen har et Areal af 43 Tønder Land, hvoraf en stor Deel er raae Jord, alt sammen
tjenlig til Opdyrkning. Parcellen No 2, som er en Kjærlod, beliggende afsides fra Gaarden i en Dal
hvor jeg ikke kan have Fred paa den, da den opgræsses af de tilgrændsende Naboers Kreature, har
jeg solgt til Jens Andersen i Gammelkirk til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende
Toftelod. – Parcellen No 3, som er Hede og Tørvejord, har jeg solgt til Selveier Gaardmand Jens
Christensen i Lunden som har bestemt den til at henlægges til det ham tilhørende paa Parcellen
beliggende jordløse Huus som haves i Fæste af Anders Pedersen; Parcellen No 4, som er en
Tørvelod har jeg solgt til Selveier Boelsmand Jens Christian Jensen i Lille Lunderager til at forenes
med hans paaboende Selveiersted som trænger til Tørvejord. Parcellen No 5 har jeg solgt til Selveier
Gaardmand Otte Larsen i Holtet til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom;
Parcellen No 6 den søndre Deel af den største Englod, har jeg solgt til Christen Nielsen i
Zidselousen i Dorf Fjerding til at henlægges under hans Selveiergaard som trænger til Høeslet, og
Parcellen No 7 ønsker jeg at afhænde ved Auction om saadant kan tillades, i andet Fald skal den
forblive til Hovedparcellen. Og da jeg nu har ladet de anførte Parceller paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det
Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen
af 3die December 1819 § 17. Skulle det høie Collegium ikke ville tillade at den store Englod deles i
2de Parceller eller afhænder sin Gaard uden allernaadigst Bevilling, da skal den forblive samlet til
Hovedparcellen; Ja skulle, imod Formodning, ikke videre udstykning kunde tillades uden
allernaadigst Bevilling, da haaber jeg dog, i al Fald at naadigst Approbation paa afhændelsen af
Parcellerne No 2, 3 og 4 ikke skulle vorde mig nægtet efter det anført Lovsted, og hvortil jeg da i
saadant Tilfælde indskrænker min underdanigste Begjæring, underdanigst Christen Thomsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 170
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Lyngmose den 31de December 1843.
Jens Christian Larsen eier af Lars Dahls Enkes Sted i Lyngmose, ansøger underdanigst om
approbation paa sammes udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819

17.

Til Rentekammeret
Da jeg er bleven Eier af min Moders Lars Dahls Enkes, Maren Larsdatters Sted i Lyngmose i Ørsøe
Fjerding, Dronninglund Sogn med den Forpligtelse at skulle til min Broder Anders Larsen udstæde
Skjøde paa /:Parcellen No 2:/ den søndre Deel af Stedets Græsningslod i Storskoven, som er bestemt
til at henlægges til det min Broder tilhørende nordvestlig paa bemeldte Grundstykke beliggende
jordløse Huus og da jeg nu har ladet denne af raae Skovjord bestaaende Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen
med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om
det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17, underdanigst Jens Christian Larsen.
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 171
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed tvende Udstykningsforretninger med tilhørende Bilage, den ene
over Christen Thomsens Gaard i Thorup og den anden over Jens Christian Larsens Sted i
Lyngmose, begge af Dronninglund Sogn til udbedende Høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til
det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 9de Januar 1843, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 172
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Qvorup Bÿ den 31de December 1843.
Niels Christian Sørensen, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om Approbation paa Delingen
af en ham tilhørende Parcel i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Parcel N 2 med Hartkorn 5 Skp. 2 Fk 1 ¾ Alb. af Lars Pedersens med Approbation
af 4de Januar 1842 udstykkede Gaards Jorder i Qvorup Bÿe Jetsmark Sogn hører 3de hinanden
fraliggende Lodder, hvoraf Agerlodden, som den betydeligste er, i Overensstemmelse med
Udstyknings Approbationen forsynet med fornøden Bygning og beboes af Jens Hansen; men da jeg
selv beboer et i circa 1000 Alens Afstand derfra beliggende jordløse Huus, som jeg agter at flytte
hen paa Kjærlodden og tillige at henlægge Tørvelodden til samme, saa har jeg solgt den bebyggede
Agerlod til Brugeren Jens Hansen, og da jeg nærer det Haab at naadigst Approbation paa Delingen
ikke skulle blive mig nægtet i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, saa har jeg i
dette Haab ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen me tilhørende Korter og øvrige udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det høi Kongelig Rentekammers naadigste Approbation
paa udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted, underdanigst Niels Christian Sørensen.
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en udstykningsforretning med tilhørende Bilage over Niels Christian
Sørensen Parcel i Qvorup i Jetsmark Sogn til udbedende høigunstigst Anbefalinger og Indsendelse
til det Kongelige Rentekammer. Forretningen har længe været færdig til Indsendelse med da
Hartkorns Attesten var forkommet og en nye maatte tilveiebringes, har jeg forlangt en Attest for
Hartkornet efter den nye Matricul i den Tanke da at ville have forandret Beregningen derefter; men
under 15de denne Maaned fik jeg med hosfølgende Attest den Efterretning at Attesten efter den ny
Matricul ikke endnu kunde meddeles fra Amtstuen.
Vadumtorp den 22de Januar 1844, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Amtmand Baron Holsten.
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Ansøgninger til Forretninger som have henligget efter Attester af den ny Matricul.

Nr. 173
No 11 1843 & 1844
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hallund Sogn, Hallund Bÿe den 22de Marts 1844.
Anders Bak Christiansen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 17 i Hallund Bÿe hører 5 hinanden vidt fraliggende
Lodder hvorunder er indbefattet en stor Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning; men hvoraf den
største Deel ligger ubeleilig til at kunne opdyrkes under Gaarden. Gaarden er udflyttet paa
Hovedlodden og i denne har den en stor Deel raae Jord tjenlig til Opdyrkning, ligesom den ogsaa i
samme Lod har den fornødne Blødbundsjord til Eng og Tørveskjær, og egner sig saaledes fortrinlig
til at udgjøre en samlet Eiendom. Paa den sydøstlige Hedelod har min Fader som forhen har havt
Gaarden opført sig et Huus og forbeholdte sig Lodder til Eiendom i stedet for Aftægt af Gaarden.
Paa den fraflyttede Huusplads i Bÿen er et Jordløs Huus som beboes af Fæster Lars Jørgensen; til
dette Huus ønsker jeg at henlægge Toftelodden som ligger ubeleilig for Gaarden, og at afhænde den
ved Auction enten til Fæsteren eller til en anden Liebhaver. Paa den nordvestlige Hedelod er et
jordløs Huus som eies og beboes af Peder Thomsen, til hvem jeg agter at afhænde den søndre Deel
af Lodden som han har i Arvefæste og Resten af Lodden, som ligeledes er tjenlig til Opdyrkning
agter jeg at afhænde ved Auction til at henlægges under en anden Eiendom for hvilken den maatte
falde mere beleiligt for en hensigtsmæssig Afbenyttelse. – Da Gaarden har det fornødne Tørveskjær
i Hovedlodden ønsker jeg ligeledes at afhænde den fraliggende Tørvelod Saltengen kaldet og da jeg
nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig maade beregne i Hartkorn, og jeg herved
underdanigst fremsender udstykningsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17,
Underdanigst Anders Bak Christiansen. – (Reenskreven 24/3 44)
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 174
No 12 1843&44
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hallund Sogn, Hallund Bÿe den 24de Marts 1844.
Søren Thomsen, Selveier Gaardmand, ansøger allerunderdanigst om allernaadigste Bevilling til sin
Gaards Nedlæggelse og approbation paa sammes udstykning.
Til Kongen
Foruden min eiende og iboende Gaard Matr. No 4 i Hallund Bÿe er jeg tillige bleven Eier af
Gaarden Matr. No 7 sammesteds. Denne Gaard Matr. No 7 har en Kjærlod af Størrelse 27 Tønder
Land geometrisk Maal som grændser umiddelbar sammen med min iboende Gaards Kjærlod
hvormed jeg ønsker den forenet tillige med et Stykke Eng og Tørvejord for i Forbindelse med
hinanden at faae det hele bragt under en hensigtsmæssig Opdyrkning; Gaardens Agerjorder ere
beliggende i 3 Lodder som ere særdeles velegnede til Bebyggelse hver for sig og et Par mindre
fraliggende Lodder kunde hensigtsmæssigere forenes med tilgrændsede eller andre beleilig
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beliggende Eiendomme. Ved saaledes at afhænde disse fraliggende Lodder hver for sig ville jeg
opnaa den høieste Fordeel ved Salget og derved saa meget desto bedre vorde sat istand til at have
det betydelige Areal af raae Jord bragt under hensigtsmæssig Opdyrkning. Paa Grund af disse
Omstændigheder vover jeg i allerdybeste Underdanighed at bønfalde Deres Majestæt om at
forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse, og da jeg nærer der Haab at saadan
allernaadigst Bevilling ikke skulle vorde mig nægtet, har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og vover lige allerunderdanigst herved at fremsende
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstyknings Documenter som
oplyser den attraaede Udstykning hvortil allernaadigst Bevilling og Approbation herved ansøges,
allerunderdanigst Søren Thomsen – Reenskr. 25/3 44.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 175
No 15 1843&44
Hjørring Amt, Børglum Herred, Seilstrup Sogn, Smidstrup Bÿe den 24de Marts 1844.
Jens Thomsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Parcels
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til mit eiende og iboende Huus paa Smidstrup Bÿes Mark Matr. No 6b, hører 3 hinanden temmelig
vidt fraliggende Lodder, hvoraf den ene er raae Hedejord tjenlig til Opdyrkning og den ene er en
Englod som ligger særdeles beleiligt for Selveier Huusmand Christen Olesen, i hvis Lod den gjør et
ufordelagtigt Indsnit, men ved Sammenlægning dermed danner en god Figur, og da denne Lod
ligger mig saaledes af Øiesynet at jeg ikke vel kan have den i Fred, men den derimod ligger saa
beleilig for Christen Olesens Huus at den kan oversees derfra, saa har jeg solgt denne opdyrkede
Lod til bemeldte Christen Olesen, og da jeg nu har ladet den paa anordningsmæssig Maade beregne
i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstyknings Documenter, saa ansøger jeg underdanigst om at forundes naadigst
Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 - saa meget
mere som Christen Olesen har Parcellen i arvefæste for et Tidsrum af 200 Aar nemlig fra 30te Juni
1842 til 30te Juni 2042, underdanigst Jens Thomsen. – Skr. 25/7 44.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 176
No 29/1833&34
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn den 30te Marts 11844.
Johan Peter Hoff, J. M. Terndrup og Krigsassessor Boucke, ansøger underdanigst om Approbation
paa Udstykningen af en dem tilhørende ubeboet Jordlod, som de i Interessentskab have tilkjøbt sig
af Lundergaards Gods.
Til Rentekammeret
Af hidtilværende Lundergaards Gods i Jetsmark Sogn have vi undertegnede Johan Peter Hoff, J.M.
Terndrup og Krigsassessor Boucke i Interessentskab tilkjøbt os en ubeboet Eiendom Skadbak kaldet
ansat for Gammelskat 27 rd. 32. sk. og ny Matriculs Hartkorn 2 Tdr. 2 Fkr. anført under Matriculs
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No 53 i Sognets sydlige Deel og No 57 i sammes mellemste Deel – Jorderne til dette Hartkorn er
beliggende i 9 hinanden vidt fraliggende Lodder, og da denne vidt adspredte Beliggenhed i
Forening med Hovedloddens ringe bonitet og dens som Følge deraf store udstrækning der fordrer en
forholdsviis større Arbeidskraft end dens tarvelige udbytte kan lønne giør det umueligt at anvende
de fraliggende Lodder paa en hensigtsmæssig Maade og det af den Aarsag ikke er rimeligt at nogen
som har Evne til at dyrke den saa godt som disse ufordelagtige Omstændigheder kunne giør det
mueligt, vilde eller kunde være tjent med at sætte sin Formue i en saa ussel Eiendom, saa er det ikke
rimeligt at den kan lade sig drive samlet saaledes at en familie kunde leve og ernære sig ved den, og
svare de deraf gaaende Skatter og Afgifter. – Vi have derfor ladet Hovedlodden inddele i 4 Parceller
af anordningsmæssig Størrelse til Bebyggelse og tillagt enhver af disse et passende Stykke af
Kjærlodden, som er Hovedlodden nærmest beliggende og tjenlig til Høeavl . De øvrige fraliggende
Lodder har vi ladet ansætte til Parcellen hver for sig til at forenes med andre mere beleiligt
beliggende Eiendomme, og da vi nu have ladet alle Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne
i Hartkorn og vi herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger vi underdanigst om det høikongelige
Rentekammers høigunstige Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17, underdanigst Paa Interessentskabets Eieres Vegne og efter den forlangende
P.L. Birk.

Nr. 177
No. 30 1843&44
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Store Panderup den 30te Marts 1844.
Jens Pedersen, hidtil Fæster til Lundergaard, nu Selveier ansøger underdanigst om Approbation paa
udstykningen af sit Huus´s Jorder i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da jeg nu har tilkjøbt mig mit hidtil i Fæste havte Huus af Lundergaards Gods i Jetsmark Sogn,
anført under Matr. No 11 i Sognets nordlige Deel og No 97 i sammes sydlige Deel, ansat for
Gammelskat 9 rbd. 58½ sk. og ny Matriculs Hartkorn 5 Skp. 3 Fk. ¾ alb. saa har jeg derfor næret
det Ønske at blive istand til at indføre en bedre Dyrkning og afbenyttelse af Jorden end hidtil har
været mig mueligt; men da de til dette Hartkorn henhørende Jorder ere beliggende i 8 hinanden vidt
fraliggende Lodder i saa ufordelagtige Figurer at dens Længde sammenlagt udgjør 12120 Alen og
den indbyrdes Afstand imellem dem er endnu meget større Længder, saa er det ikke mueligt for mig
at foretage nogen væsentlig Forbedring saalænge som disse saa ufordelagtig fra hinanden
beliggende Jorder skal drives samlet – Jeg haaber derfor at naadigst Approbation paa udstykningen
af disse Jorder i saa fordelagtige Parceller som Beliggenheden kan tilstæde ikke skulle vorde mig
nægtet i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og da jeg nu i dette Haab har ladet
Eiendommen inddele i Parceller og disse paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste
approbation paa udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted, underdanigst Jens Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 178
No 23/1843&44
Hjørring Amt, Østerhanherred, Torslev Sogn og Bÿe den 12te April 1844.
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Hans Jørgen Rasmussen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da jeg i sidstnævnte Aar er bleven Eier af min iboende Gaard af hidtilværende Kokkedals Gods og
ønsker nu som Selveier at indføre et bedre Agerbrug end der hidtil har været anvendt paa denne
Eiendom men dens vidt adspredte Beliggenhed lægger mig hindringer i Veien for en hensigtsmæssig benyttelse af den hele Eiendom som et samlet heele, og der iblandt Gaardens Jorder er en
stor Deel raae Jord tjenlig til Opdyrkning men som til deels ligger i saa lang Afstand fra Gaarden at
de ikke med Fordeel kan dyrkes under denne, hvorimod der ogsaa ligger en Deel raae Kjærjord tæt
ved Gaarden som med stor Fordeel kan dyrkes under den og hvormed jeg allerede har gjort
Begyndelsen; men da Grunden er af den Beskaffenhed at den behøver en betydelig udgravning for
fuldstændig at befries for det skadelige Grundvand, og jeg dertil savner fornøden Driftscapital, saa
har jeg for at afhjelpe disse Mangler bestemt mig til at afhænde de længst fraliggende Jorder i
Parcellen, hvilke derved kan komme under hensigtsmæssigere afbenyttelse end hidtil og jeg kan ved
Salget af disse vorde sat i Stand til at dyrke Resten bedre, og da jeg haaber at naadigst approbation
paa udstykningen ikke skulle vorde mig nægtet i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 §
17, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i
det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigst Hans Jørgen Rasmussen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 179
No 28/1843&44
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Torslev Sogn, Attrup Bÿe den 1st April 1844.
Niels Hansen Væver, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17 og i fornødent Fald at erhverve
allernaadigst Bevilling til dens Nedlæggelse.
Til Rentekammeret
Da jeg i afvigte Aar er bleven Eier af min hidtil i Fæste havte Gaard af Kokkedals Gods og jeg ved
denne Forandring tragter efter at faae Jorden bedre dyrket end hidtil, men dette dog ikke kan
opnaaes med den Driftscapital som jeg er i stand til at kunne tilveiebringe saalænge Gaarden skal
drives samlet, og dens Beliggenhed for sin Jord ogsaa er saare ufordelagtig i det at Agerlandet
ikkun grændser til gaarden med en gandske smal Ende og den betydeligste Størrelse af samme
ligger længst fra Gaarden; Kjærlodden som er af betydelig Størrelse /:11 Tønder Land geometrisk
Maal:/ fortrinlig skikket til Opdyrkning ligger særdeles beleiligt for Gaarden; men formedelst den
gamle Agermarks ufordelagtige beliggenhed og af mangel paa Driftscapital har jeg ikke hidtil
kunnet faae den opdyrket. For at afhjelpe disse Mangler og i øvrigt at forbedre min Stilling ved at
faae min Eiendom afpasset i Størrelse, efter mine kræfter har jeg solgt den halve Deel af Gaardens
Jorder til Anders Christensen Smed og agter selv at beholde den anden Halvdeel og til den Ende at
bebygge og beboe Udlodden, og da de raae Jorder ved denne Forandring vil kunne komme under
hensigtsmæssig Opdyrkning saa haaber jeg at naadigst approbation paa Delingen ikke skulle vorde
mig nægtet i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17; og da jeg nu i dette Haab har
ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
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fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted, og paa Grund af de
anførte Omstændigheder. Men skulle imod Formodning naadigste Approbation paa Udstykningen
ikke kunne forundes mig efter det nævnte Lovsted men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden,
da ansøger jeg lige underdanigst at det Høikongelige Rentekammer naadigst ville udvirke mig
saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere Udstykningen, Underdanigst Niels Hansen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 180
No 38/1843&44
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Store Kokkenborg den 1st April 1844.
Jens Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og i fornødent Fald om at
erhverve allernaadigst Bevilling til dens Nedlæggelse.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard i Store Kokkenborg, Ørsøe Fjerding, Dronninglund Sogn, har jeg
solgt en fraliggende Hedelod til Christen Svendsen til at forenes med hans paa langs med vestre
Side umiddelbar tilgrændsende Lod, ligeledes har jeg solgt den fjerneste Deel af Agerlandet i
Hovedlodden i Forbindelse med en Deel raae Jord tjenlig til Opdyrkning til Christen Nielsen, til at
henlægges til det ham tilhørende paa Parcellen beliggende jordløse Huus som han beboer Et Stykke
sydligst i Lodden som var arveforpagtet til Selveier Lars Christensen har jeg solgt til ham til at
forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Selveier Lod, og et mindre Stykke ved den søndre
Grændse som Selveier huusmand Peder Jensen i Aakjer i mere end Hævds Tid har brugt som sin
Eiendom skjønt det efter udskiftnings Kortet rettelig hører under min Gaard, har jeg ligeledes
behandlet som en Parcel, og da jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn og herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter saa ansøger jeg underdanigst om at forundes
naadigst Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 –
Skulle imod Formodning naadigst Approbation paa Udstykningen ikke kunne meddeles mig efter
dette Lovsted, da ansøger jeg lige underdanigst om at det høikongelige Rentekammer naadigst ville
udvirke mig den dertil fornødne allernaadigste Bevilling og derefter approbere udstykningen,
Underdanigst Jens Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 181
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte 2de udstykningsforretninger med tilhørende Bilag over en
Deel af hidtilværende Lundergaards Gods i Jetsmark Sogn, nemlig den ene over en ubeboet Jordlod
som er solgt til Forvalter Hoff og for 2de Medinteressenter og den anden over et Huus i Store Panum
som er solgt til Fæsteren Jens Pedersen, begge til udbedende høigunstigst Anbefaling og
Indsendelse til det Kongelige Rentekammer. – Da Kjøberne have andraget for mig at det er dem af
høieste Vigtighed og til deels en Velfærds Sag for dem at faa disse udstykninger approberet det
allersnareste mueligt, saa tillader jeg mig endnu i denne Henseende allerærbødigst at tilføie den
101

Bøn, at Deres Høivelbaarenhed gunstbehageligen ville udvirke, at saadant saavidt mueligt kunde
skee.
Vadumtorp den 3die April 1844, Allerærbødigst P.L. Birk
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 182
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 6 udstykningsforretninger med tilhørende Bilage,
nemlig for Jens Christensen i Kokkenborg, Hans Jørgen Rasmussen i Torslev, Niels Hansen i
Attrup, Søren Thomsen og Anders Bak Christiansen i Hallund og Jens Thomsen i Smidstrup til
udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 3die April 1844, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 183
No 24/1843 & 44
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Gjøttrup Sogn, Gjøttrup Bÿe den 9de April 1844.
Søren Pedersen hidtilværende Fæster af Aagaards Gods af en Gaard som han nu har tilkjøbt sig,
ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til udstykning uden Hovedparcel af befalet
Størrelse af bemeldte sin Gaards Jorder.
Til Kongen
For at komme i en mere selvstændig Stilling end hidtil har jeg tilkjøbt mig min hidtil i fæste havte
Gaard af Aagaards Gods i Gjøttrup, men da jeg ikke har Evnen til (at) opfylde de Forpligtelser som
jeg ved denne Handel har paadraget mig og Gaardens Jorder ere beliggende i 7 hinanden saa vidt
fraliggende Lodder at det ikke er mueligt at noget forbedret Agerbrug kan indføres paa denne
Eiendom i samlet Tilstand saaledes at de dertil tjenlige raae Jorder kunne komme under en
hensigtsmæssigere Afbenyttelse end hidtil ved navnlig at vorde opdyrkede, saa vover jeg herved i
allerdybeste Underdanighed at bønfalde Deres Majestæt om at forundes allernaadigste Bevilling til
Gaardens Udstykning uden Hovedparcel af den befalede, og da jeg nærer det Haab at saadan
allernaadigst Bevilling ikke skulle vorde mig nægtet saa har jeg i Tillid til dette Haab solgt den
fjerneste Deel af Gaardens Agerland og en Deel af de længst fraliggende Eng og Kjærlodder, og
ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, hvilke Udstyknings
Documenter jeg allerunderdanigst vover herved at lade følge, i det jeg paa Grund af de anførte
Omstændigheder allerunderdanigst ansøger om at forundes allernaadigst Bevilling til og
Approbation paa Udstykningen, allerunderdanigst Søren Pedersen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 184
No 4/1843 & 44
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kollerup Sogn, Fjerritslev Bÿe den 9de April 1844.
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Peder Andersen, hidtilværende Fæster af Aagaards Gods af en Gaard som han nu har tilkjøbt sig
ansøger underdanigst om approbation paa sammes Udstykning i Henhold til Forordningen af 3
December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da jeg for at komme i en mere selvstændig Stilling har tilkjøbt mig min iboende og hidtil i Fæste
havte Gaard af Aagaards Gods i Fjerritslev og jeg som Selveier ønsker at indføre et bedre Agerbrug
end hidtil og at faae de raae Jorder under hensigtsmæssig Opdyrkning, men jeg mangler den dertil
fornødne Driftscapital og Gaardens Jorder ere beliggende i 8 hinanden temmelig vidt fraliggende
Lodder hvor iblandt er en stor Deel Tørvejord mere end der er fornødent for Gaarden, saa har jeg
deels solgt og deels agter at sælge 4 af de Gaarden længst fraliggende Lodder til at henlægges under
anden Eiendom som trænger til Tørvejord i Haab om at naadigst tilladelse dertil ikke skulle vorde
mig nægtet i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, og da jeg nu i dette Haab har
ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om naadigst approbation paa Udstykningen i
Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Peder
Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 185
No 5/1843 & 44
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kollerup Sogn, Kollerup Bÿ den 9de April 1844.
Stephan Andersen hidtilværende Fæster af Aagaards Gods af en Gaard som han nu har tilkjøbt sig,
ansøger underdanigst om Approbation paa samme Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at komme u en mere selvstændig Stilling end hidtil har jeg tilkjøbt mig min iboende og hidtil i
Fæste havte Gaard af Aagaards Gods i Kollerup og da denne Gaards Jorder ere beliggende i 10
hinanden viidt fraliggende Lodder, af en saa betydelig Størrelse at det ikke staaer i min Magt at
anvende dem alle paa en tilstrækkelig hensigtsmæssig Maade, saa har jeg solgt en Deel af dem til at
henlægges under andre umiddelbar tilgrændsende Eiendomme og et Par mindre betydelige Lodder
agter jeg at afhænde ved Auction, alt i Haab om at naadigst Tilladelse dertil ikke skulle vorde mig
nægtet /:i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17:/ og da jeg nu i dette Haab har ladet
Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted, underdanigst Stephan
Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 186
No 6/1943 & 44
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Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kollerup Sogn, Kollerup Bÿe den 9de April 1844.
Jens Sørensen, hidtil værende Fæster af Aagaards Gods af en Gaard som han nu har tilkjøbt sig,
ansøger underdanigst om approbation paa sammes udstykning i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at komme i en mere selvstændig Stilling har jeg tilkjøbt mig min iboende og hidtil i Fæste havte
Gaard af Aagaards Gods i Kollerup og da jeg nu som Selveier ønsker at indføre et bedre Agerbrug
end hidtil og at faae en Deel af de til Opdyrkning tjenlige raae Jorder bragt under en hensigtsmæssig
Behandling, men jeg mangler den dertil fornødne Driftscapital, og Gaardens Jorder som ere
beliggende i 6 hinanden vidt fraliggende Lodder i øvrigt ere af et saa betydeligt Omfang at det ikke
staaer i min Magt at faa dem alle sammen anvendt paa en hensigtsmæssig Maade, saa har jeg solgt
en Deel af de mindst beleiligt beliggende Jorder deels til Bebyggelse og deels til Forening med
andre umiddelbar tilgrændsende Eiendomme, og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December
1819 § 17 og paa Grund af de anførte Omstændigheder nærer jeg det Haab at naadigst Tilladelse
dertil ikke skulle vorde mig nægtet, saa har jeg nu i dette Haab ladet Parcellen paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i
Henhold til det anførte Lovsted, underdanigst Jens Sørensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 187
No 26/1843 & 44
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kollerup Sogn, Fjerritslev Bÿe den 9de April 1844.
Jens Christensen hidtil værende Fæster af Aagaards Gods af en Gaard, som han nu har tilkjøbt sig,
ansøger underdanigst om Approbation paa dennes udstykning i Henhold til Forordningen af 3die
Decemebr 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende og hidtil værende Fæstegaard af Aagaards Gods i Fjerritslev, som jeg nu
har tilkjøbt mig. hører en stor Deel raae Jord tjenlig til Opdyrkning. Gaardens Jorder er beliggende i
7 Lodder, hvoraf blot de 2de ere sammengrændsende men de øvrige derimod beliggende i en
temmelig viid Afstand fra hinanden og da der til Gaarden findes en saa stor Overflødighed af
Tørvejord mere end jeg eller mine Efterkommere nogen sinde kan faae brug for og jeg paa den
anden Side for at opfylde de ved Handelen indgaaede Forpligtelser behøver flere Penge end jeg for
Øieblikket paa nogen Maade kan tilveiebringe, saa har jeg solgt de længst fraliggende Dele af
Tørvejorden til Beboere her paa Egnen som har Trang (til) samme, nemlig af Lodden Norden Enge
har jeg solgt den østre Halvdeel til Pastor Jørgensen i Kollerup til at bruge under Præstegaarden
som har total Mangel paa Tørvejord, og som jeg paa Grund deraf haaber at det høie Collegium
naadigst ville tillade i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 5, og den anden Halvdeel af
samme Lod har jeg solgt til Christen Mathiasen i Brøndum; Tørvelodden i Sønderaaeskifteren har
jeg solgt til Selveierhuusmand Anders Christian Nielsen i Fjerritslev som boer den omtrent 1000
Alen nærmere end jeg. Hovedparcellen har jeg solgt til min Svigersøn Niels Christian Larsen, og da
jeg nu har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstyknings Documenter saa ansøger jeg underdanigst om det høi Kongelige Rentekammers
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naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die december 1819 § 17 og
paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Jens Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 188
No 25/1843 & 44
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Hjortdal Sogn, Vester Svenstrup Bÿe den 9de April 1844.
Jens Christian Jensen, Selveier Gaardmand, ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til
sin Gaards Udstykning uden Hovedparcel af den befalede Størrelse.
Til Kongen
Da min Gaards Bygninger haver en temmelig ufordeelagtig Beliggenhed for sin Jord formedelst den
skjønt rigtig nok ikke lange men som Følge af Grundens Beskaffenhed dog meget besværlige Vei
over Bakker og Dale og Bygningerne desuden ere saa forfaldne at de behøve en Hovedreparation
saa er det mit Ønske at flytte Gaarden ud paa den mellemste Deel af Hovedlodden og at sælge
Toften med en passende Deel af de derpaa staaende Bygninger, og da endvidere den vestre Deel af
Hovedlodden er adskilt fra det Øvrige ved en saa overordentlig Dybt beliggende Huulvei at det ikke
er mig mueligt at komme over den anderledes end ved en Omvei sønden om Dalen over Naboernes
Grund, og jeg desuden har en trykkende Gjeld som jeg kunde blive befriet for ved at sælge denne
Parcel i Forbindelse med de fjerneste Dele af Hedelodden og Klitlodden til Søren Knudsen til
Bebyggelse, og da jeg ved en saadan Udstykning kunde faae Eiendommen afpasset efter min
Kræfter og vorde i stand til at dyrke Resten bedre end hidtil, saa vover jeg herved i allerdybeste
Underdanighed at bønfalde Deres Majestæt om at forundes den til saadan udstykning fornødne
allernaadigste Bevilling. Parcellen No 4, som er den østre Deel af Hovedlodden og som har en
ufordelagtig Beliggenhed formedelst den i samme indsluttede Huuslod ønsker jeg ligeledes at
maatte afhænde med mindre jeg maatte være i stand til at kunne tilkjøbe mig den deri indsluttede
Huuslod – I Haab om at den ansøgte allernaadigste Bevilling ikke skulle vorde mig nægtet har jeg
allerede ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og vover saaledes
herved allerunderdanigst at lade følge de befalede Udstykningsdocumenter der fremstille
Udstykningen hvortil allernaadigst Bevilling og Approbation ansøges, allerunderdanigst Jens
Christian Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 189
No 42/1843 & 44
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Overdorf Fjerding, Torsholm den 15de
April 1844.
Jens Sørensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da der til min eiende og iboende Selveiergaard i Torsholm, hører en stor Deel raa Jord tjenlig til
Opdyrkning, men Mangel paa fornøden Driftscapital hidtil har gjort mig det umueligt at bringe
disse under en hensigtsmæssig Behandling, og en Deel af samme nemlig en Englod som er vel
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skikket til Dyrkning er beliggende i 1¼ Miils Afstand fra Gaarden og derfor ikke med nogen
rimelig Fordeel kan benyttes til samme, saa har jeg solgt denne i Hjallerup Fjerding beliggende
Lod, til Jesper Pedersen Kjær, til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom,
Frederikshvile kaldet, hvorunder den vil vorde opdyrket og kommer under videre hensigtsmæssig
Behandling, og da jeg nærer det Haab at naadigst Approbation paa saadan Afhændelse ikke skulde
vorde mig nægtet /: i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17:/ saa har jeg i dette
Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig maade beregne i Hartkorn, og idet jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted, og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, Underdanigst Jens Sørensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 190
No 43/1843 & 44
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Overdorf Fjerding, Torsholm den 15de
April 1844.
Anders Jensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Torsholm, hører en stor Deel raa Jord tjenlig til Opdyrkning,
men som Mangel paa Driftscapital har forhindret mig i at faae bragt under hensigtsmæssig
Behandling, og en Deel af samme, nemlig en Englod som er vel skikket til Opdyrkning er
beliggende i 1 ¼ Miils Afstand fra Gaarden, og derfor ikke med nogen rimelig Fordeel kan benyttes
under samme, saa har jeg solgt bemeldte i Hjallerup Fjerding beliggende Lod til Jesper Pedersen
Kjær, til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom Frederikshvile kaldet, hvorunder
den vil vorde opdyrket og komme under videre hensigtsmæssig Behandling, og da jeg nærer det
Haab, at naadigst Approbation paa Udstykningen, i Henhold til Forordningen af 3die December
1819 § 17, ikke skulle blive mig nægtet, saa har jeg ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn, og idet jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte
Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder – Hovedparcellen har jeg nu ogsaa formedelst
Alderdom og Svagelighed, solgt til Simon Christian Jensen, Underdanigst Anders Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 191
No 40/1843 & 44
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Hjallerup Fjerding, Tolstrup Bÿe den
15de April 1844.
Thøger Andersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die december 1819 § 17.
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Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Tolstrup hører en stor Deel raae Jord tjenlig til Opdyrkning, men
som jeg af Mangel paa fornøden Driftscapital endnu kun for en Deel har faaet dyrket; og da en deel
af samme, nemlig 2 Englodder ere beliggende i henimod 1 Miils Afstand fra Gaarden og saaledes
ikke kan benyttes under denne paa en saadan Maade at Fordelen ved dens Dyrkning kan staae i
Forhold til Jordens sande værd, fordi den er Gaarden alt for langt fraliggende, saa har jeg solgt den
ene af disse fraliggende Englodder til Jesper Pedersen Kjær, til at forenes med, og bruges under
hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom, Frederikshvile kaldet, og bestemt den anden til at
afhændes ved Auction til at henlægges under en anden Eiendom, og da jeg nærer det Haab, at
naadigst Approbation paa saadan Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 §
17, ikke skulde vorde mig nægtet, saa har jeg nu i dette Haab ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og idet jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, ansøger
jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i
Henhold til det nævnt Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, Underdanigst Thøger
Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 192
No 41/1843 & 44
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Hjallerup Fjerding, Tolstrup Bye den
18de April 1844.
Christen Nielsen, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Eiendoms
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til mit eiende og iboende Huus i Tolstrup, hører en Deel raa Jord som er tjenlig til Opdyrkning,
men som af Mangel paa Driftscapital kun for en Deel er bragt under saadan Behandling, og da en
Deel af samme, nemlig en Englod er beliggende i henimod 1 Miils Afstand fra min Bopæl, og
saaledes ikke kan dyrkes under samme, med en Fordeel der kan staae i rimeligt Forhold til Jordens
sande Værdi, fordi den er alt for langt fraliggende, saa har jeg solgt bemeldte Englod til Jesper
Pedersen Kjær til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom Frederikshvile kaldet, og
da jeg nærer det Haab, i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, at naadigst
Approbation paa saadan Udstykning ikke skulle vorde mig nægtet, saa har jeg nu i dette Haab ladet
Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og idet jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen, i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Christen Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 193
No 33/1843 & 44
Hjørring Amt, Børglum Herred, Lyngbye Sogn, Lyngbyterp Bÿe den 20de April 1844.
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Thomas Mikkelsen, Kjøber af en Gaard af Børglumcloster Gods, ansøger underdanigst om
Approbation paa denne sin Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 §
17, og i fornødent Fald om dertil at erhverve allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Da jeg nu har tilkjøbt mig min afdøde Faders Fæstegaard af Børglumcloster Gods, Matr. No 2 i
Lyngbyterp, som jeg har bestyret for min Moder i hendes Enkestand som Fæsterinde af Gaarden, og
jeg som Selveier agter at indføre en forbedret Dyrkning og at faae de raae Jorder hvoraf Gaarden
har et ikke ubetydeligt Areal, bragt under hensigtsmæssig Opdyrkning, saa har jeg, for at blive
istand til at bestride de dermed forbundne forøgede Omkostninger og at kunne opfylde de ved
Gaardens Kjøb indgaaede Forpligtelser, deels solgt deels agter at sælge de fjerneste Dele af
Eiendommen, deels til Bebyggelse og deels til at henlægges under andre Eiendomme, og en Deel af
Hedelodden har jeg henlagt til og solgt med et paa samme beliggende jordløse Huus; og da jeg i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, nærer det Haab at naadigst Bevilling dertil
ikke skulle vorde mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte
Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder. – Skulle imod Formodning, naadigst
Approbation paa Udstykningen ikke kunne meddeles mig efter det nævnte Lovsted, da ansøger jeg
lige underdanigst om at det høie Collegium, i saadan Tilfælde, naadigst vilde udvirke mig den
fornødne allernaadigste Bevilling og derefter approbere udstykningen, underdanigst Thomas
Mikkelsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 194
No 31/1843 & 44
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Alstrup Sogn og Bÿe den 20de April 1844.
Poul Jensen, Selveier Gaardmand, ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til sin
Gaards udstykning, uden Hovedparcel af den befalede Størrelse.
Til Kongen
Da jeg sidder i meget trykkende Omstændigheder og af den Aarsag ikke har været i Stand til at
dyrke og drive min Gaards Jorder, saa godt som jeg ønskede og som Nødvendigheden kræver for at
leve af den med Familien og svare de af Eiendommen gaaende Skatter og Afgifter og der til
Gaarden er en stor Deel af raae Jord tjenlig til Dyrkning men som Mangel paa Evne hidtil har
forhindret mig fra at faae opdyrket, og Eiendommen desuden er adspredt beliggende i 5 Lodder
temmelig vidt fra hinanden, saa vover jeg under disse Omstændigheder i allerdybeste
underdanighed at bønfalde Deres Majestæt om at forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens
udstykning uden Hovedparcel af den befalede Størrelse, og da jeg nærer det Haab at saadan
allernaadigst Bevilling ikke skulle blive mig nægtet saa har jeg alt for længere Tid siden solgt den
fraliggende Agerlod og den fjerneste Deel af Englodden og af Kjærlodden, i Parcellen til
Bebyggelse, og Lodden i Nymarken har jeg bestemt til at henlægges til det paa samme beliggende
jordløse Huus og at sælge denne Parcel ved Auction, ligesom jeg ogsaa har ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og vover saaledes herved allerunderdanigst at lade
følge Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter der
fremstiller udstykningen hvorpaa allernaadigst Bevilling og Approbation ansøges, allerunderdanigst
Poul Jensen.
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 195
No 48 1843 & 44
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Torslev Sogn, Attrup Bye den 20de April 1844.
Bertel Nielsen Furrebye Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og i fornødent Fald om dertil at
erhverve allernaadigst Bevilling .
Til Rentekammeret
For nogen Tid siden har jeg tilkjøbt mig min iboende Gaard af Kokkedals Gods, hvortil er en stor
Deel af raa Jord tjenlig til Dyrkning, men da Gaardens Jorder ere beliggende i 8 Lodder hvoraf
neppe 1 Tønde Land er beliggende umiddelbar ved Gaarden og denne adspredte beliggenhed
fordrer en større Driftscapital end jeg er i besiddelse af og jeg ved Gaardens Kjøb har paadraget mig
Gjældsforpligtelser som jeg ikke kan opfylde naar jeg skulle beholde Gaarden samlet, saa har jeg
under disse Omstændigheder solgt som Hovedparcel de Gaarden nærmest beliggende Jorder og
forbeholdt mig Udlodden til bebyggelse og dertil den raa Kjærlod og den ene Englod, og da jeg i
Henhold til Forordningen af 3die December 1810 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa
en saadan Udstykning i hele Lodder ikke skulle vorde mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet
Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og idet jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder. – Skulle imod Formodning, naadigst Approbation paa Udstykningen ikke kunne
meddeles mig efter det nævnte Lovsted, da ansøger jeg lige underdanigst om at det høie Collegium i
saadant Tilfælde naadigst ville udvirke mig den fornødne allernaadigste Bevilling og derefter
approbere udstykningen, underdanigst Bertel Nielsen Furrebye
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 196
No 39/1843 & 44
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Frederikshvile den 20de April 1844.
Jesper Pedersen Kjær, Gaardeier, ansøger underdanigst om approbation paa udstykning af Jorden til
sin Gaard Fransborg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Fransborg kaldet Matr. No 19 i Hjallerup Fjerding Dronninglund Sogn hører
en stor Deel raae Jord tjenlig til Opdyrkning men hvoraf den største Deel er Gaardens saa langt
fraliggende at den ikke med nogen rimelig Fordeel kan opdyrkes under den; derimod er den større
Englod umiddelbar sammengrændsende med min iboende og ligeledes eiende Gaards Jorder
Frederikshvile kaldet og Hedelodden har jeg ved et Magelæg med Jens Peter Thomsens Gaard
Overdal kaldet ligeledes bragt i umiddelbar Forening med bemeldte min eiende og iboende Gaards
Jorder, hvormed jeg agter at forene disse 2de Lodder for at faae dem under hensigtsmæssig
Opdyrkning En Gaarden tilhørende langt fraliggende Kjærlod har jeg magelagt til Anders Olesen i
109

Tolstrup imod at faae Parcellen No 2 af hans Gaard inddraget under min iboende Gaard
Frederikshvile for hvilken den ligger særdeles beleilig og hvor jeg kan faae den bragt under
hensigtsmæssig Opdyrkning; og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17
nærer det Haab at naadigst Approbation paa saadan udstykning og Magelæg ikke skulle vorde mig
nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn
og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Magelægget og udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted,
underdanigst Jesper Pedersen Kjær.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 197
No 44/1843 & 44
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Tolstrup Bÿe den 20de April 1844.
Anders Olesen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1919 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 5 i Tolstrup hører et betydeligt Areal af raae Jord tjenlig
til Opdyrkning hvormed jeg alt har gjort Begyndelsen; men da der iblandt samme er en Englod som
er beliggende i henimod en Miils Afstand fra Gaarden og derfor ikke med sand Fordeel kan
benyttes under denne saa har jeg solgt eller magelagt den til Kromand Jesper Pedersen Kjær til at
forenes med hans eiende og iboende Gaard Frederikshvile som den ligger 3½ Gange saa nær, og
hvor den kan komme under en saadan Behandling at Fordelen ved dens Dyrkning kan komme til at
staa i Forhold til Jordens egentlige Værdi, og jeg har til Vederlag modtaget en min Gaard nærmere
beliggende Lod /:Parcellen No 3 af Jesper Pedersen Kjers anden Gaard Fransborg kaldet:/ og da jeg
i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa
saadan udstykning og Magelæg ikke skulle vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet
Parcellerne af min Gaards Jorder paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og idet jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted og paa Grund af de berørte
Omstændigheder, underdanigst Anders Olesen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 198
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13, tillader jeg mig herved, allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 6 Udstykningsforretninger med tilhørende Bilage,
nemlig: for Jesper Pedersen Kjers Gaard Fransborg kaldet, for Anders Jensens og Jens Sørensens
Gaarde Torsholm kaldet og for Thøger Andersens og Anders Olesens Gaarde samt Christen
Nielsens Huus i Tolstrup, alle i Dronninglund Sogn, til udbedende høigunstigst Anbefaling og
Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 20de April 1844, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.
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Nr. 199
No 20/1843 & 44
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albek Sogn, Lyngsaae Bÿe den 30te April 1844.
Lars Pedersen og Peder Larsen Interessentskabs Eiere af en Bondegaard, ansøger underdanigst om
Approbation paa en Deling af Gaardens Jorder som har bestaaet i 25 Aar og i al Fald ansøger Peder
Larsen om Tilladelse til at faa sit Skjøde tinglæst.
Til Rentekammeret
Ved Skjøde af 14de December 1812, tinglæst 7de Januar 1814 har Lars Sørensen tilkjøbt sig sin
Faders Fæstegaard af Voergaards Gods og ved Skjøde af 15de December 1813, tinglæst 7de Februar
1814 har Lars Sørensen solgt den halve Deel af Gaarden til undertegnede Lars Pedersen, som
saaledes har lovlig Hjemmel paa sin Halvdeel. Den anden halve Deel af Gaarden har Lars Sørensen
solgt til sin halvbroder medundertegnede Peder Larsen ved Skjøde af 27de Februar 1815 men som
ikke er bleven tinglæst fordi Retten har nægtet at læse det. – Nogen Tid efter at dette Skjøde var
bleven udstædt henvendte vi os til Landinspecteur Westerholt for at faae Gaardens Jorder lovlig
delte imellem os; han indfandt sig paa Stedet og delte alle Lodderne imellem os, saavidt vi kan
mindes var det i Aaret 1819, og vi betalte ham 36 rbdl. for at forskaffe os lovlig Approbation paa
Delingen, hvilket han lovede os, men aldrig fuldførte – Vi have nu i de siden den Tid forløbne 25
Aar brugt Jorderne hver for sig saaledes som de ved ham bleve delte og vi have aldrig funden os
uleiliget derved at Lodderne ere delte paa langs, og da vi begge ere gamle og ingen af os har Evne
til at flytte ud, og vi uden ved flytning ikke kan finde at Jorden kan deles fordelagtigere for os end
de ere, saa have vi formaaet Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk til at forfatte en lovlig
Hartkornsberegning over den Deling som vi een Gang tilforn have betalt en Kongelig
Landinspecteur for at udføre paa lovlig Maade, hvilket ved Tingsvidne kan bevises, om saadant
forlanges, og i det vi herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter
og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger vi underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Delingen paa Grund af de anførte Omstændigheder –
Skulle imod Formodning naadigst Approbation paa Delingen ikke kunne erholdes, da ansøger jeg,
Peder Larsen, underdanigst om, at det Høikongelige Rentekammer dog i al Fald naadigst ville
tillade at det af min Halvbroder Lars Sørensen under 27de Februar 1815 til mig udstædte Skjøde
som hermed følger, maatte vorde tinglæst til Hjemmel for mig, ligesom min Medinteressent Lars
Pedersen har paa sin Halvdeel af Gaarden samt sit under 15de December 1813 af min Halvbroder
Lars Sørensen udstædte Skjøde – tinglæst den 7de Februar 1814 – Lars Sørensens Skjøde der for
tiden tiener til at supplere min Eiendomsret til den halve Deel af Gaarden tillader jeg mig at lade
medfølge, Lars Pedersen, Peder Larsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 200
No 35/1843 & 44
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albek Sogn Nørre Vaarsaae Bÿe den 1st Mai 1844.
Christen Christensen Kjøber af en gaard af Voergaards Gods, ansøger underdanigst om
Approbation paa bemeldte sin Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819
§ 17, i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
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Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig Gregers Christensens Fæstegaard af Voergaards Gods Matr. No 5 i Nørre
Voersaae Bÿe Albek Sogn, men jeg ikkun agter at beholde en Gaarden langt fraliggende englod
som er opdyrket og forvandlet til Agerland og som jeg agter at bebygge saa har jeg solgt
Hovedparcellen bestaaende af Gaardspladsen grændsende Hovedlodden samt den nordre Deel af
Hedelodden /:som er fortrinlig til Opdyrkning og som udgjør et større Areal end den opdyrkede Lod
som jeg har forbeholdt mig:/ til Christen Rasmussen. – Parcellen No 3 som er den søndre Deel af
Hedelodden /:adskilt fra Hovedparcellen ved Landeveien mellem Sæbye og Hals:/ agter jeg at
afhænde ved Auction til at henlægges under en anden Eiendom eller til et beleiligt beliggende
jordløs Huus og Parcellen No 4 som er en langt fraliggende Hedelod tjenlig til Opdyrkning har jeg
solgt til Christen Rasmussen til at henlægges under hans Fæstegaards umiddelbar tilgrændsende
Jorder som han er i Begreb med at tilkjøbe sig, og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa saadan Udstykning ikke skulle
vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn, og idet jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter
og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa
Grund af de anførte Omstændigheder. Skulle naadigst Approbation paa udstykningen ikke kunne
meddeles mig efter det nævnte Lovsted da ansøger jeg lige underdanigst om det høie Collegiums
naadigst ville udvirke mig den i saa Fald fornødne allernaadigst Bevilling og derefter approbere
udstykningen, underdanigst Christen Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 201
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albek Sogn, Lyngsaae Bÿe den 4de Mai 1844.
Søren Christiansen Kjøber af en gaard af Voergaards Gods som han hidtil har havt i Fæste, ansøger
underdanigst om Approbation paa denne sin Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
For at komme i en mere selvstændig Stilling end hidtil har jeg tilkjøbt mig min iboende og i Fæste
havte Gaard af Voergaards Gods Matr. No 3 i Lyngsaae Bÿ Albek Sogn, og da jeg nu som Selveier
tragter efter at indføre et bedre Agerbrug end hidtil men jeg mangler den dertil fornødne
Driftscapital, ligesom jeg i øvrigt mangler Evne til at opfylde de ved Kjøbet af min Gaard
indgaaede Forpligtelser, naar jeg skulle beholde den hele Eiendom samlet, saa har jeg, for at
afhjelpe disse Mangler, solgt en Deel af de Gaarden længst fraliggende Jorder, nemlig den søndre
Englod som er allerlængst fra Gaarden har jeg solgt til Jens Jørgensen Kold til at henlægges under
hans Selveiergaard Lille Rugtved kaldet som han har tilkjøbt sig af Voergaards Gods, og den nordre
eller længst fraliggende Deel af Kjærlodden og den nordre eller længst fraliggende Deel af den,
samme tilgrændsende Englod har jeg solgt til Peder Jensen til bebyggelse hvorved en stor Deel raa
Jord vil komme under hensigtsmæssig Opdyrkning, og da Gaarden derefter endnu beholder saa
megen raae Jord tilbage som jeg kan skjønne at der med Fordeel kan opdyrkes under samme og som
jeg tør gjøre mig Haab om at kunne faae opdyrket, saa haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 at naadigst Approbation paa en saadan udstykning ikke skulle vorde mig
nægtet, og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede Udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige
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Rentekammers naadigst Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa
grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Søren Christiansen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 202
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 8 udstykningsforretninger med tilhørende Bilage,
nemlig for Thomas Mikkelsen i Lyngbyterp, Poul Jensen i Alstrup, Bertel Nielsen Fuurbye i Attrup,
Christen Nielsen i Bonderup, Lars Pedersen og Peder Larsen i Lyngsaae, Christen Christensen i
Nørre Vaarsaae, Søren Christiansen i Lyngsaae og Anders Pedersen Smed i Nørre Vaarsaae, til
udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 5te Mai 1844, ærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 203
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 5 udstykningsforretninger med tilhørende Bilage,
nemlig for Stephan Andersens og Jens Sørensens Gaarde i Kollerup, Peder Andersens og Jens
Christensens Gaarde i Fjerritslev og Søren Pedersens Gaard i Gjøttrup til udbedende høigunstigst
Anbefaling og Indsendelse, til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 6te Mai 1844, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Rosenkrantz.

Nr. 204
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte udstykningsforretning med tilhørende Bilage over Selveier
Jens Christian Jensens Gaards Jorder i Vester Svenstrup Bÿe Hjortdal Sogn, til udbedende
Høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelig Rentekammers, og da det er Eieren saae
meget om at gjøre at faae den ansøgte allernaadigste Bevilling og Approbation til forestaaende 13de
Juni Termin, saa tillader jeg mig allernaadigst at anmode Deres Høivelbaarenhed om, Høigunstigst
at ville udvirke at saadant, saafremt mueligt kunde skee.
Vadumtorp den 9de Mai 1844, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Rosenkrantz.

Nr. 205
De ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 13de forrige Maaned mig tilstillede udstyknings
Documenter over Niels Hansens Vævers Gaards Jorder i Attrup Bÿe i Torslev Sogn, tillader jeg mig
her allerærbødigst at tilbagesende, i det jeg i Anledning af det Kongelige Rentekammers Skrivelse
113

til Deres Høivelbaarenhed af 6te samme Maaned tillader mig lige allerærbødigst at bemærke
følgende:
Den ved Revisionen forefundne uoverensstemmelse imellem Matriculeringskortet og i mit hermed
følgende udstyknings Kort, er naturlig en Feil i Matriculs Kortet – Jeg har nu atter været paa Stedet
for at undersøge om nogen Forandring maatte være foregaaet med dette Skjel i Tidens Løb, og har
til den Ende havt begge de paagjeldende Eiere saavelsom nogle flere med Eiendommen bekjendte
Mænd tilstede paa selve Stedet, og de have alle enstemmig erklæret at Skjællet saaledes som det
staaer paa Marken, nemlig saaledes som det er afsat paa Udstyknings Kortet, er det Skjel som
Udskiftningen i sin Tid har afsat og som ingensinde har været forandret – Nabo Loddens Eier Peder
Sørensen, har beboet sin Gaard i 26 Aar og der er ikke nogen Forandring foregaaet i hans Tid.
Breden af Peder Sørensens tilgrændsende Lod har jeg udmaalt paa Marken og fundet den saaledes
som jeg med Blyant har indtegnet den paa Kortet. – Peder Sørensen er bleven gjort opmærksom paa
at han vil have et lidet Tillæg i sit Hartkorn som Følge af at Skjellet imellem ham og Niels Hansen
Væver enten som Følge af urigtig Paaviisning eller paa hvilken som helst anden Maade, er blevet
indført i Matriculen anderledes end det staaer paa Marken.
Hvad dernæst angaaer det Spørgsmaal hvorfor Parcellen No 2 ikke er bleven tillagt det hele
Grundstykke norden for Veien, da beroer dette derpaa at Anders Christensen Smed havde kjøbt den
halve Deel af Gaarden efter Areal og Taxt, og ved Erklæring tilfaldt det ham at faae Indlodden og
Niels Hansen Væver tilfaldt det at flytte ud paa Udlodden hvor han nu har opført sin Bygning paa
Taxationsstykket Lit. g, som han allerede beboer; og da Anders Christensen Smed havde kjøbt den
halve Deel af Gaarden kunde han ikke finde sig i at afstaae nogen Deel deraf, og at dele Gaarden i
tvende lige Parter kunde ikke skee paa nogen hensigtsmæssig Maade. – Jeg foreholdt dem at jeg
ansaa det for rimeligt at de kunde vente Udstykningen approberet uden at løse Kongelig Bevilling
til Delingen naar de foretog den i hele Lodder, men at jeg aldeles ikke torde give dem noget Haab
om at denne Bekostning kunde ventes spart naar der skulde skjæres et Stykke af Udlodden for at
gjøre Parcellerne lige i boniteret Størrelse og Hartkorn; men dette kunde dog ikke bevæge Kjøberen
Anders Christensen Smed til imod en passende Godtgjørelse at afstaae den Deel der efter hans
Kjøbecontract kunde tilfalde ham norden for Veien, og da Niels Hansen Væver nu allerede har
bebygget og beboer Udlodden, vil det være ruinerende for ham om udstykningen ikke skulde blive
approberet og Handelen derved komme til at gaa overstyr.
Vadumtorp den 5te August 1844, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 206
Da det ved det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Deres Høivelbaarenhed af 13de forrige
Maaned er oplyst, at Parcellen No 5 i min Udstykningsberegning over Skadbaks Eiendomme i
Jetsmark Sogn dat. 29de Marts dette Aar er en Deel af en under Matr. No 110 særskilt matriculeret
Fælledslod, hvorom det ikke var mueligt at erholde nogen Oplysning enten af eiere eller af Beboere
i Sognet, saa har jeg tilføiet Beregningen den som Følge heraf fornødne Forandring og tillader mig
nu herved allerærbødigst at tilbagesende de af Deres Høivelbaarenhed under 22 forrige Maaned
mig tilstillede Udstykningsdocumenter.
Vadumtorp den 6te August 1844, allerærbødigst P.L Birk
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 207
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Da det ved det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Deres Høivelbaarenhed af 13de f. M. er
oplyst, at den Jord som i min udstykningsforretning over Jens Christensens Gaards Jorder Store
Kokkenborg kaldet i Ørsøe Fjerding Dronninglund Sogn af Datoen 18de Marts dette Aar er anført
under Parcel No 4 allerede ved Matriculen er anført under Peder Jensens sydlig tilgrændsende
Eiendoms Huus, hvorom det ikke var mueligt at erholde nogen Efterretning af de vedkommende
Eiere, saa har jeg nu tilføiet Beregningen den som Følge heraf fornødne Forandring og tillader mig
nu herved allerærbødigst at tilbagesende de Deres Høivelbaarenhed under 22de forrige Maaned mig
tilstillede Udstykningsdocumenter.
Vadumtorp den 6te August1844, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 208
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte Udstykningsforretning med tilhørende Bilage over Jens
Jørgensen Kolds Gaards Jorder i Sønder Vaarsaae Bÿe Albek Sogn, til udbedende høigunstigst
Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 9de August 1844, allerærbødigst P.L Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 209
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Horne Sogn og Bÿe den 13de August 1844.
Johanne Christensdatter Enke efter Selveiergaardmand Thomas Madsen ansøger underdanigst om
Approbation paa sin Gaards Deling imellem sine Børn i Henhold til Forordningen af 13de Mai 1769
§ 6 og 3die Dec. 1819 § 17, og i fornødent Fald om dertil at forundes allernaadigst Bevilling
(Se Fr. 22 Nov. 1837, Resol. 23 januar 1796 og 22de Juni 1791)
Til Rentekammeret
Da min salig mand fandt at den os tilhørende Selveiergaard i Horne Sogn og Bÿe godt kunne ved
god Behandling ernære flere Familier paa en anstændig Maade, saa var det hans Agt at ville benytte
den Selveierbønder ved Forordningen af 13de Mai 1760 givne Frihed til at dele Gaardens Jorder
imellem vore trende Børn, 2 Sønner og 1 Datter, men en uventet temmelig hastig Død hindrede ham
i at faae denne Plan fuldført medens han levede; og da Alderdom og Skrøbelighed bebuder at ogsaa
min Tid snart kan være endt iler jeg med at faae Planen realiseret medens jeg endnu lever. –
Overensstemmende med min salig Mands Ønske har jeg nu Deelt Gaardens Jorder imellem vore 3
Børn paa den Maade som han havde bestemt og ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det
høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen
af 13de Mai 1769 § 6 og 3die Dec. 1819 § 17. Skulle imod Formodning naadigst Approbation paa
Udstykningen ikke kunne forundes mig efter de anførte Lovsteder, men allernaadigst Bevilling
dertil være fornøden da ansøger jeg lige underdanigst om at det høie Collegium i dette Tilfælde
naadigst ville udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen, Paa
Thomas Madsens Enkes vegne og efter hende Begjæring P.L. Birk Stiftslandinspecteur.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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I Henhold til Forordningen af 3die dec. 1819 § 13 tillader jeg mig herved allernaadigst at tilstille
Deres Høivelbaarenhed hoslagte udstykningsforretningen med tilhørende Bilage over Selveier
Thomas Madsens Enkes Gaards Jorder i Horne til udbedende høigunstigst anbefaling, og vover jeg
derhos paa Enkens Vegne at tilstille det Ønske at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville
foranledige at Approbation kunde erholdes det allersnarest mueligt da dette er hende af særdeles
megen Vigtighed.
p. t. Hjørring den 14de August 1844, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 210
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Beistrup Sogn den 20de August 1844.
Anders Sørensen Clemensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da Sogneforstanderskabet for Haverslev og Beistrup Sogne har afkjøbt mig et Stykke Jord af
udlodden til min Gaard Matricul No 10 i Beistrup saaledes som samme findes afsat paa det hermed
følgende Udstyknings Kort, og som det Kongelige Danske Cancellie har bifaldt ved Skrivelse til
Skole Directionen af 1st April dette Aar og Sogneforstanderskabet nu har ladet denne Parcel, paa
hvilken Skolen allerede er opført, paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, saa tillader jeg
mig herved underdanigst at fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede Udstykningsdocumenter idet jeg underdanigst ansøger om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die Dec.
1819 § 17 saa som Gaarden har en stor Deel af raa Jord tjenlig til Opdyrkning, underdanigst paa
Anders Sørensen Clemensens Vegne efter Begjæring P.L. Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte udstykningsforretning med tilhørende Bilage over Anders
Sørensen Clemensens Gaards Jorder i Beistrup, til udbedende høigunstigst Anbefaling og
Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 25de August 1814, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 211
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Torslev Sogn, Store Thamstrup den 10de September 1844.
Christian Mortensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard Store Thamstrup i Torslev Sogn har jeg solgt den fjerneste Deel
af Jorden i en Parcel til Bebyggelse, og da jeg nu har ladet denne Parcel paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn, og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen og øvrige
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befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen, Underdanigst Christian Mortensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte udstykningsforretning med tilhørende Bilage over
Christian Mortensens Gaard Store Thamstrup i Torslev Sogn Dronninglund Herred til udbedende
høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 10de September 1844, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 212
Underdanigst Promemoria
Da jeg ikke har nogen Commissionairer i Kjøbenhavn til hvem jeg kan henvende mig om
Indløsningen af den under 31de August dette Aar for mig udfærdigede allernaadigst Bevilling til
Nedlæggelse af min Gaard i Nørre Vaaersaae Bÿe Albek Sogn Dronninglund Herred, Hjørring Amt,
saa vover jeg herved underdanigst directe at indsende Beløbet 14 ½ rbdl. rede Sølv til det
høikongelige Rentekammers Danske Secretariat, Underdanigst Anders Pedersen Smed.
Nørre Vaaersaae Bÿe i Albek Sogn den 8de November 1844.

Nr. 213
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Huult den 10de November 1844.
Jacob Jensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard i Huult kaldet Matr. No 3a i Jerslev Sogns nordøstlige Deel har
jeg solgt en fjærntliggende deel af Hovedlodden til min Svigersøn Peder Christian Jensen til at
forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom og en fjerntliggende Hedelod ønsker jeg at
afhænde ved Auction til at henlægges under en anden Eiendom eller et beleiligt beliggende Jordløs
Huus, og da jeg har ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste approbation paa udstykningen, underdanigst Jacob Jensen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 214
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vreilev Sogn, Skovbakken den 10de November 1844.
Hans Christian Iversen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa
udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
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Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Skovbakken kaldet i Vreilev Sogn, hører et betydeligt Areal af
raae Jord tjenlig til Opdyrkning, hvoraf en stor Deel ligger langt mere beleiligt for Afbygger Jens
Christian Nielsens Huus end for min Gaard, jeg har derfor solgt den fjerneste Deel af Lodden til
ham, til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Selveierhuus som han tidligere har tilkjøbt
sig men som ogsaa først nu søges lovlig fraskilt; fremdeles har jeg solgt en fjerntliggende englod til
Selveier Christen Jensen i Høyriis som boer den mere end 3 Gange saa nær, og som har en langt
beqvemmere Vei til den end fra min Gaard, hvorfra den falder over mange staaende Bakker, og da
jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17,
underdanigst Jens Christian Iversen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 215
Da det Høikongelige Rentekammer, ifølge høisammes Skrivelse til deres Høivelbaarenhed af 17de
October forrige Aar ikke har funden sig foranlediget til at approbere Udstykningen af Niels Hansen
Vævers Gaard i Attrup Bÿe Torslev Sogn, Østerhan Herred fordi Parcellen har tillagt et lidet Stykke
af udlodden, og det dog er vedkommende af høieste Vigtighed at faa udstykningen approberet da
derom ikke kan (?) den anden ud og enhver af dem har taget sin andeel i Besiddelse og Niels
Hansen Vævers allerede har bebygget og nu beboer udlodden, saa er de nu af Nødvendighed bleven
enige om at dele Eiendommen i hele Lodder, og som til den Ende anmodet mig om at foretage den
som Følge deraf fornødne Forandring i Beregningen og paa Korterne, og da de tillige have anmodet
mig om atter at indsende Forretningen, for sig, saa tillader jeg mig herved, i det jeg fremsender
Documenter allerærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed om at De høigunstigst vilde udvirke
for dem, at Deres tidligere indsendte Ansøgning nu maatte vorde approberet.
Vadumtorp den 10de Januar 1845, allerærbødigst P.L. Birk.

Nr. 216
Hjørring Amt, Hune Sogn, Hvetboe Herred, Blokhuus den 12te October 1845
Kjøbmand Jens Carl Bang Klitgaard ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning med Hensyn til et paa dens Gaard anlagte Gjæstgiverie.
Til Rentekammeret
Foranlediget ved den stærke conflex(?) af Reisende som her saa hyppig indtræffer formedelst den
her tæt forbiløbende Landevei mellem Hjørring og Thisted, og som paa dette afsides beliggende
Sted saa ofte savnede den fornødne Beqvemmelighed har jeg ansøgt om og erholdt allernaadigst
Bevilling til her at anlægge et Gjæstgiverie – Et saadant hensigtsmæssig indrettet Locale har jeg nu
opført paa den østre ende af min Toftelod paa en beqvem Plads tæt ved Siden af den forbiløbende
Vei og i en passende Afstand fra min Gaard; og da jeg har bortforpagtet Giæstgiveriet og ønsker at
kunne afhænde det ved offentlig Auction som en særskilt Gaarden uafhængig Eiendom, saa har jeg
ladet den det tillagte Grund paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers høigunstige
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Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og paa
Grund af de anførte Omstændigheder, Underdanigst, Paa Kjøbmand Klitgaards Vegne og efter hans
Forlangende, P.L. Birk.

Nr. 217
No 75/1844
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Qvorup Bÿe den 25de November 1844.
Jens Nielsen Skomager, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 5a i Qvorup Bÿe Jetsmark Sogn, som er Hovedparcellen
af min tidligere i fæste havte Gaard af Lundergaards Gods hvis første Udstykning det Høikongelige
Rentekammer har approberet under 11te Januar 1842, hører endnu 10 hinanden vidt fraliggende
Lodder, hvoriblandt især Kjærlodden indeholder en betydelig Deel af raae Jord tjenlig til
Opdyrkning og Resten er fortrinligt til Eng; men da Gaardens Bygninger vare forfaldne og
beliggende paa et efter Gaardens beskaffenhed mindre fordelagtigt Sted, saa har jeg flyttet Gaarden
hen paa Hovedlodden, og opført den hele Gaard af Grundmuur med teglhængt Vaaningshuus hvortil
jeg selv har brændt samtlige Muur og Tagsteen, da imidlertid disse Bygningers Opførelse have
medtaget større Bekostninger end jeg var istand til at forudsee, saa mangler jeg nu den fornødne
Driftscapital til at kunne opdyrke mine raae Jorder saa hensigtsmæssig som jeg ønskede, og for at
afhjelpe paa denne Mangel har jeg solgt den Gaarden langt fraliggende Englod /:som er mig af
mindst Vigtighed saasom jeg fuldkommen kan erstatte Savnet af den ved at omdanne en Deel af
min Kjærlod til fortrinlig Eng:/ til Selveier Anders Jensen i Engesgaard i Hune sogn, som trænger
til Høeavl, og en mindre Englod vesten for Bÿen, som jeg ligeledes godt kan undvære har jeg solgt
til Christen Johansen Smed til at henlægges til et ham tilhørende i ikkun omtrent 150 Alens Afstand
derfra beliggende jordløs Huus som han beboer; og da jeg nu har ladet disse 2de Parceller paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, underdanigst Jens Nielsen
Skomager.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 218
No 54 / 1844
Hjørring Amt, Venneberg Herred, St. Olai Sogn, Skibsbye den 23de November 1844.
Mikkel Larsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard hører en meget fjernt liggende Hedelod som er fortrinlig skikket
til Opdyrkning, men som formedelst den lange Afstand fra Gaarden ikke kan benyttes derunder paa
nogen hensigtsmæssig Maade, jeg har derfor deelt denne Lod i 2de Parceller for at henlægge disse til
2de paa Lodden beliggende jordløse Huse, hvorunder den kan ventes opdyrket, og jeg har i det Sted
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tilkjøbt mig tvende sammengrændsende og i ikkun 1120 Alens Afstand fra Gaarden beliggende
Hedelodder, som jeg agter at lægge til Gaarden da de hensigtsmæssig kan dyrkes under samme;
ligeledes har jeg solgt den fjerneste Deel af min Gaards Agerland til at forenes med umiddelbar
tilgrændsende Jorder, og jeg har i det Sted kjøbt til Gaarden en Agerlod som er beliggende langs
med østre Side af Toftelodden i umiddelbar berørelse med denne, og da jeg nu har ladet de solgte
Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, underdanigst Mikkel Larsen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 219
No 16/1844
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hallund Sogn og Bÿ den 25de November 1844.
Jørgen Olesen Broen, Selveiergaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Broen kaldet i Hallund By og Sogn hører et meget betydeligt
Areal af raae Jord tjenlig til Opdyrkning, men som ligger saa ubeleiligt for Gaarden fordi Veien
dertil er leeret og falder over en dyb Dal at det faldt mig alt for besværligt at faae det
hensigtsmæssig opdyrket under denne medens den laae i Byen; jeg har derfor bestemt mig til at
flytte Gaarden ud paa den østre Udlod, midt i den til Opdyrkning fortrinligt skikkede raae Jord og
har allerede i denne Sommer opført den største Deel af Bygningerne, og for at bestride de dermed
forbundne Omkostninger og at komme i Besiddelse af den til de raae Jorders Opdyrkning fornødne
Driftscapital har jeg solgt den fraflyttede Gaardsplads og Toftelod med derpaa værende
Vaaningshuus til Jørgen Jørgensen til beboelse, da denne Lod nu ikke længere falder fordelagtig for
Gaarden, og den længere fraliggende Udlod nordvestlig for Gaarden agter jeg af samme Grund at
afhænde ved Auction til bebyggelse, saa som jeg nærer det Haab at naadigst Tilladelse til disses
Afhændelser i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 ikke skulle vorde mig nægtet
og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og
jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede Udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa
Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Jørgen Olesen Broen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 220
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretninger med tilhørende Bilage, nemlig
for Ole Pedersen af Flyvbjerg i Jerslev Sogn, for Jens Nielsen Skomager af Qvorup i Jetsmark
Sogn, samt for Niels Jacobsen af Hollensted og Jørgen Olesen Broen af Hallund begge af Hallund
Sogn, til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 26de November 1844, allerærbødigst P.L. Birk.
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Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 221
No 20/1844
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vraae Sogn, Steenvad Bÿe den 27de December1844.
Anders Bak Christiansen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaard udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Af min Svoger Jacob Jensen som er kommen i Besiddelse af sin og min Kones Forældres Gaard i
Steenvad har jeg kjøbt Gaarden med Undtagelse af Parcellen No 2 som han har bebygget og beboer,
og da jeg ved Kjøbet af Gaarden har forbunden mig til at lade denne Parcel paa lovlig Maade
fraskille, og Gaarden derforuden har en stor Deel raae Jord tjenlig til Opdyrkning, hvoraf en Deel
nemlig Hedelodden allerede er opdyrket ved hjælp af Mergel, men da den er Gaarden saa langt
fraliggende at den ikke kan blive gjødet og behandlet hensigtsmæssig derfra saa har jeg ladet den
længst fraliggende mindre Englod afsætte i en Parcel til enten af følge med Hedelodden eller at
henlægges under en anden Eiendom, og da jeg ved at afhænde disse længst fraliggende Jorder kan
blive sat i Stand til at faae de øvrige under Gaarden henhørende raae Jorder bragt under
hensigtsmæssig Opdyrkning saa haaber jeg u Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17
at naadigst Approbation paa Udstykningen ikke skulde vorde mig nægtet og da jeg nu i dette Haab
har ladet Gaardens Jorder paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted, underdanigst Anders Bak
Christiansen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 222
No 18/1844
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Torpet Bÿe den 28de December 1844.
Christen Villadsen og Niels Christian Larsen, Selveiere, ansøger underdanigst om approbation paa
udstykningen af en dem tilhørende Gaards Jorder i Henhold til Forordningen af 3die December 1819
§ 17 og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Ved Skjøde af 25de April 1843 tinglæst 14de Juni samme Aar have vi undertegnede: Niels Christian
Larsen og Christen Villadsen i Interessentskab tilkjøbt os Godske Christensens Gaard i Torpet i
Saltum Sogn, som vi derefter have deelt imellem os i tvende Dele og da Lars Peter Christensen
allerede tidligere for et Tidsrum af 100 Aar er bleven bortforpagtet af en Deel af Eiendommen som
han har bebygget og beboer saa har jeg Niels Christian Larsen i hvis Deel de bortforpagtede Jorder
ere beliggende bestemt mig til at overdrage ham denne Deel af Gaardens Jorder til Eiendom for
Forpagteren og da der findes en Deel raae Jord i Hovedlodden som ved denne Deling af
Eiendommen vil komme under hensigtsmæssig Opdyrkning og alle Parcellerne ere bebyggede
hvorfor jeg fordi vi alle trængte til Husly og Erhverv saa nærer vi det Haab i Henhold til
Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17 at naadigst approbation paa delingen ikke skulle vorde os
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nægtet, og da vi i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig maade beregne i Hartkorn
og vi herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger vi underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted. Skulle naadigst
Approbation paa udstykningen ikke kunde meddeles os efter det nævnte Lovsted, maa
allerunderdanigst Bevilling dertil være fornøden, da ansøger vi lige underdanigst om at det Høie
Collegium naadigst ville udvirke os saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere
Udstykningen, underdanigst Christen Villadsen, Niels Christian Larsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 223
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Ørsøe Fjerding Kyllingborg den 29de
Decb. 1844.
Jens Christensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaard
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Kyllingborg kaldet i Ørsøe Fjerding Dronninglund Sogn hører et
meget stort Areal af raae Hedejord tjenlig til Opdyrkning, men da den største Deel deraf, nemlig
den egentlige Hedelod er Gaarden saa langt fraliggende at den aldeles ikke kan opdyrkes derunder
saa har jeg ladet den inddele i 3 veldannede Parceller, hvoraf jeg har solgt den ene i Forening med
det paa samme beliggende jordløse Huus til Fæster Søren Larsen som beboer Huset og allerede har
begyndt paa Parcellens Opdyrkning; den anden Parcel har jeg solgt til Selveier Huusmand Søren
Hansen til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Selveierlod som han beboer, og den
søndre Deel af Lodden som indeholder et Stykke god Eng agter jeg at beholde til Hovedparcellen til
Høeavl og Tørveskjær i Heden; og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17
nærer det Haab at naadigst Approbation paa saadan Deling ikke skulde vorde mig nægtet saa har jeg
i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen, paa Grund af de anførte Omstændigheder og i Henhold til det
nævnte Lovsted, underdanigst Jens Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 224
Hjørring Amt, Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn og Bÿe den 11te Januar 1845.
Christen Laursen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 13de Mai 1769 og Fr. 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Østerbrønderslev som staaer for nyt Hartkorn 3 Td. 5 Skp. ¼ alb.
hører 7 hinanden vidt fraliggende Lodder af en saa ufordelagtig Figur at alle 7 Lodder
Længdesammenlagt udgjør en Strækning af 10100 Alen hvorimod Middelbreden af alle 7 Lodder
sammenlagt ikkun udgjør omtrent 970 Alen eller næppe 1/14 af Længden – Af disse Jorder er en
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saare stor Deel raae (Jord) særdeles vel skikket til Opdyrkning naar den ufordelagtige Figur af
Lodderne i Forbindelse med den vidtadspredte Beliggenhed gjør det umueligt for mig at
overkomme at faae det hele dyrket paa en hensigtsmæssig Maade, og da min Søn Lars Christensen
var trængende til at komme i besiddelse af en passende Eiendom til beboelse og Ernæring for sig
selv og familie saa har jeg i Henhold til Forordningen af 13de Mai 1769 afstaaet til ham en saadan
Parcel som jeg troer at han passende kan leve af med Familie og da han derunder vil være istand til
at faae den ham tillagte betydelig Andeel af Hedelodden bragt under hensigtsmæssig Opdyrkning,
saa haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst Approbation paa
Delingen ikke skulle vorde mig nægtet; og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
udstykningen i Henhold til de nævnte Lovsteder og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
Underdanigst Christen Laursen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 225
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn Lyngmose den 11te Januar 1845.
Jens Christian Larsen, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Jordlods
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til mit eiende og iboende Huus eller Sted i Lyngmose som egentlig bestaaer af 2de Huuslodder
Matr. No 45 og 46 hører en meget lang fraliggende Græsningslod Matr. No 28a i Dronninglund
Storskov paa hvilken et mig tilhørende jordløs Huus er beliggende som jeg nu beboer, eftersom
trykkende Omstændigheder har nødsaget mig til at sælge Hovedlodden Matr. No 45 og 46 med
derpaa værende ældre Bygninger, og da jeg ved dette Salg har forbeholdt mig Græsningslodden for
at henlægge den til mit derpaa beliggende jordløse Huus hvorunder den hensigtsmæssig kan vorde
opdyrket, hvilket formedelst den lange Afstand ikke kunde skee under det gamle Huus, og jeg troer
derved at kunne redde mig og min Familie fra at falde Sognet til byrde saa haaber jeg i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst Approbation paa denne Deling ikke skulde
vorde mig nægtet og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte
Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Jens Christian Laursen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 226
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Tranum Sogn og Bÿe den 10de Januar 1845.
Christen Kronborg, Gaardeier og Handelsmand, ansøger allerunderdanigst om allernaadigst
Bevilling til at nedlægge en ham tilhørende Gaard i Jarmsted for at inddrage en Deel af dens Jorder
under sin iboende Gaard i Tranum og at afhænde Resten af Parcellen.
123

Til Kongen
Foruden min eiende og iboende Gaard i Tranum By er jeg tillige for nogen Tid siden bleven Eier af
forhenværende Christen Jensens Gaard i Jarmsted, hvis betydelige til Opdyrkning vel skikkede men
i meget raae Tilstand henliggende Kjærlod grændser umiddelbar samme med min iboende Gaards
Jorder og da jeg har særdeles Lyst til at anvende en Deel Bekostning paa at faae den største Deel af
denne Lod bragt under hensigtsmæssig Cultur og at forene den med min iboende Gaards Jorder
hvortil jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at allernaadigst
Bevilling ikke skulde vorde mig nægtet, og da Gaardens Jorder ere beliggende i 10 for største delen
meget vidt fra hinanden beliggende Lodder som for en meget stor Deel bestaar af raae Jord tjenlig
til Dyrkning; men som formedelst den meget vidt adspredte Beliggenhed ikke med nogen som helst
rimelig Grad af Fordeel kan opdyrkes under Gaarden, og da der ikke forud er noget Huus i Byen
med Jord men da derimod her paa Egnen stedse flere Familier der trænger til Huuslÿ og Erhverv og
ikke har Evne til at kjøbe af de større Eiendomme saa vover jeg i allerdybeste Underdanighed at
bønfalde Deres Majestæt om at forundes allernaadigst Bevilling til at nedlægge Gaarden og at
udstykke dens Jorder saaledes at Agerlodden deles i 4 veldannede Parceller som jeg har tillagt hver
en Lod i Kjæret til Græsning eller Høeavl og til Tørvskjær. En saadan deling har jeg iværksat og af
disse Parceller har jeg solgt No 1 som er bebygget, til Mads Christian Christensen som trænger til
Huusly og Erhverv for sig og Familie, og som ikke har Evne til at kjøbe sig en større Eiendom. –
Parcellen No 2 har jeg solgt til Selveier Gaardmand Søren Christensen Kudsk i Jarmsted til at
henlægges under hans iboende Selveiergaard som har nok af langtliggende Jorder, men som trænger
til at faae noget hvilende Jord skikket til Rugavl, hvilken Trang denne Parcel kan afhjelpe ham. –
Parcellen No 3 agter jeg at afhænde ved Auction til bebyggelse, hvortil den er særdeles vel egnet.
Parcellen No 4 har jeg solgt til Selveier Huusmand Søren Christensen Bek i Tranum som har en stor
Familie at underholde og som derfor trænger til at udvide sit Huses Tilliggende, men som dog ikke
har Evne til at kjøbe sig en større Eiendom – Da der er flere Huse i Tranum Bÿe som haver Mangel
paa nærliggende dyrkbar Jord saa har jeg deelt den søndre Klitlod som overalt er tjenlig til
Opdyrkning, i to Parceller /:No 10 og 11:/ for at kunne forsyne 2de Huse med Jord; men dersom det
ikke bifaldes at denne Lod deles i 2de Parceller, da kan No 10 og 11 ogsaa gjerne bestemmes til at
sælges samlet, i øvrigt er hver enkelt særskilt Lod bestemt til at udgjøre en særskilt Parcel for at
kunne hver for sig henlægges under mere beleilig beliggende Eiendomme eller til beleiligt
beliggende jordløse Huse, og da jeg har ladet alle disse Parceller paa anordningsmæssig Made
beregne i Hartkorn vover jeg ogsaa herved i allerdybeste underdanighed at fremsende
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, i det jeg
paa den anførte Grund allerunderdanigst ansøger om at forundes allernaadigst Bevilling til og
approbation paa den attraaede Deling, allerunderdanigst Christen Kronborg.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 227
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vraae Sogn Søndervraae Bÿe den 15de Januar 1845.
Peder Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Tilladelse til at afhænde en
Parcel som er bleven kjøbt til Gaarden i Aaret 1810.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Søndervraae Bÿ hører en ikke ubetydelig Deel raae Jord tjenlig
til dyrkning men som jeg ikke kan faa opdyrket fordi jeg mangler den fornødne Evne dertil. For at
afhjelpe denne Mangel paa Evne har jeg solgt en Kjærparcel som jeg eier efter Skjøde fra min
Svigermoder Peder Poulsens Enke dateret 1st August 1828 grundet paa Skjøde af 13de Juni 1810 fra
Jacob Hansen Rubek til min Svigerfader Peder Poulsen, og da Paategningen paa Skjødet ikke
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indeholder nogen Forpligtelse til at lade denne Parcel forblive samlet med Gaarden og den
nuværende Eier af Gaarden, nemlig en Søn af den Mand som solgte Parcellen til min Svigerfader
ønsker at faae den forenet med Gaarden igjen hvorfra den er kommet saa har jeg solgt Parcellen til
ham, antagende at saadan Afhændelse ligefrem maatte være mig tilladt; men da Parcellen er
indbefattet under det for min Gaard beregnede ny Hartkorn saa har jeg ladet dette saavelsom
Gammelskatten paa sædvanlig lovbefalet Maade Dele, og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om at Høikongelig Rentekammers naadigste approbation paa Delingen paa Grund
af de anførte Omstændigheder som og med Hensyn til Forordningen af 3die Dec. 1891 § 17,
underdanigst Peder Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 228
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 5 udstykningsforretninger med tilhørende Bilage,
nemlig for Christen Kronborg af Tranum, Anders Bak Christiansen af Steenvad, Jens Christensen af
Kyllingborg, Christen Laursen af Østerbrønderslev og Christen Willadsen og Niels Christian Larsen
af Torpet, alle til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 14de Januar 1845, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 229
Aalborg Amt, Kjer Herred, Horsens Sogn, Kinderup by den 31de December 1844.
Lars Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Vester Kinderup som jeg nylig har tilkjøbt mig af Langholts
Gods hører et meget betydeligt Areal af raae Jord tjenligt til Opdyrkning; men foruden det at det
ikke er beliggende i samme Strækning saaledes at det passende kan opdyrkes under eet samlet Brug
saa er det ogsaa langt over min ringe Evne at bringe det Hele under en hensigtsmæssig Behandling,
saameget mere som jeg ved nylig at have kjøbt Gaarden har paadraget mig Gjelds forpligtelser som
det falder mig temmelig vanskelig at opfylde og som jeg alene har fordristet mig til i det sikre Haab
at i Henhold til Forordningen af 3die December ikke skulde vorde mig nægtet at afhænde en Deel af
de længst fraliggende Jorder, og da jeg nu i dette Haab har ladet en Deel Parceller som jeg deels har
solgt og deels agter at sælge, paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigst Lars Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

125

Nr. 230
Aalborg Amt, Kjer Herred, Horsens Sogn, Vester Kinderup Bÿe den 31de December 1844.
Anders Christian Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Vester Kinderup som jeg nyeligen har tilkjøbt mig af Langholts
Gods, hører et meget betydeligt Areal af raae Jord tjenlig til Opdyrkning; men da det langt
overstiger min ringe Evne, at faae det hele bragt under hensigtsmæssig behandling som et samlet
Jordbrug, hvortil det efter sin Beliggenhed heller ikke saa vel egner sig og jeg desuden ved nylig at
have kjøbt Gaarden har paadraget mig Gjældsforpligtelser som jeg ikke seer mig istand til at
opfylde naar jeg skulde beholde den hele Eiendom samlet, og som jeg ikke havde vovet mig ved at
indgaae naar jeg ikke i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 havde næret det sikkre
Haab at naadigst Approbation paa en hensigtsmæssig udstyk(ning) ikke vil vorde mig nægtet, saa
har jeg i dette Haab ladet de fjerneste Dele af Eiendommen afsætte i Parcellen, hvoraf Proprietair
Ahlmann, som har solgt mig Gaarden, modtager Parcellen No 5 som en Deel af Kjøbesummen, og
de øvrige agtes afhændet ved auction, og da jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst det
høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen paa Grund af de anførte
Omstændigheder og i Henhold til det nævnte Lovsted, underdanigst Anders Christian Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 231
Aalborg Amt, Kjer Herred, Frue Sogn, Øen Egholm den 21de Januar 1845.
Selveier Gaardmand Jens Nielsens Arvinger ansøger underdanigst om Approbation paa bemeldte
Stervboegaards udstykning.
Til Rentekammeret
Den afdøde Selveier Gaardmand Jens Nielsen havde før sin Død deelt sin Gaard i 2de Dele mellem
tvende af sine Børn, ligesom han og selv foranstaltede Delingens Fuldførelse ved
Hartkornsberegning paa lovbefalet Maade paabegyndt medens han levede men døde forinden den
blev fuldført; og da Forretningen nu er tilendebragt og vi herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstyknings Documenter saa
ansøger vi underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
udstykningen, underdanigst Paa Jens Nielsens Arvingers Vegne og efter deres Forlangende P.L.
Birk Stiftslandinspecteur.

Nr. 232
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 3de udstykningsforretninger for Anders Christian
Nielsen og Lars Nielsen begge af Vester Kinderup i Horsens Sogn og for Jens Nielsens Arvinger
paa Egholm, alle til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det Kongelige
Rentekammer.
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Fremdeles tillader jeg mig i Henhold til Forordningen af 25de Juni 1810 § 10 og 11 paa
Vedkommendes Vegne at fremsende Indberetning om et Magelæg imellem en Selveier og en
Fæster af Nørlunds Gods ledsaget med Kort og beregning, ligeledes til gunstbehagelig Indsendelse
til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 23de Januar 1845, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Hoppe constitueret Stiftamtmand for Aalborg Stift.

Nr. 233
Hjørring Amt, Venneberg Herred, St. Olai Sogn, Skibsbye den 27de Januar 1845.
Mikkel Christensen og Jens Christian Larsen, Selveiergaardmænd, ansøger underdanigst om
allernaadigst Bevilling til at nedlægge en dem tilhørende Gaard og at dele dens Jorder imellem sig.
Til Kongen
Da vore Formuers omstændigheder ikke tillader os det og vi ønsker at udvide vor Avlsbrug saa have
vi til den Ende i Interessentskab kjøbt Simon Larsens Gaard, hvis Jorder er beliggende imellem
vores saaledes at vi grændse til dem hver fra sin Side og vi haver ladet dem dele imellem os
saaledes at vore hidtil havte Jordlodder derved erholde langt fordelagtigere Figurer end hidtil.
Gaardens Hedelod som er fortrinlig til Opdyrkning og som har et Areal af 29 Tønder Land og
hvorpaa der allerede er opført et Huus ønsker vi at matte træde i den nedlagte Gaards Sted til
bestandig at vedligeholde med Bygning og Beboere. Vel er denne Lod efter den nu paasatte Taxt i
sin raa Tilstand fortiden ikkun Omregnet til 10000 Alen boniteret Jord; men der behøves ikkun at
Kultivere en liden Deel af den for at frembringe den for en Huuslod bestemt Størrelse 1½ Tønde
Land boniteret Jord, hvortil vi i al Fald er villige at forpligte os da vi finde dette at være den
hensigtsmæssigste Maade at anvende denne langt fraliggende Lod paa, som formedelst sin lange
Afstand fra Byen ikke kan komme under hensigtsmæssig behandling uden ved at vorde behandlet
som et forskjellig Jordbrug. Gaardens Toftelod som ligger særdeles beleilig for Mikkel Larsen, der
ikkun har en liden Deel af sin Jord beliggende ved Gaarden have vi solgt til ham for at bøde paa
denne Mangel, og en langt fraliggende Eng og Hedelod have vi solgt til at forenes med umiddelbar
tilgrændsende Eiendomme hvorved en Deel langt fraliggende raae Jord vil komme under
hensigtsmæssig Opdyrkning da Kjøberen Christian Ferdinand Sørensen boer saa godt som tæt ved
Parcellen. - Paa Grund af de anførte Omstændigheder vover vi herved i allerdybeste Underdanighed
at bønfalde Deres Majestæt at forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse og da vi i
Haab om at saadan allernaadigst Bevilling ikke ville vorde os nægtet have ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, saa vover vi ogsaa herved allerunderdanigst at lade
følge Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter til
Oplysning om den Deling hvortil allernaadigst Bevilling og approbation ansøges, allerunderdanigst
Mikkel Christensen, Jens Christian Larsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 234
Hjørring Amt, Venneberg Herred, St. Olai Sogn, Skibsbye den 27de Januar 1845.
Christen Stephansen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa 2de ham
tilhørende Huuslodders udstykning.
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Til Rentekammeret
Da jeg eier tvende Huuslodder hvis Jorder for en Deel er beliggende saa nær ind paa min Gaard at
de indknibe Gaarden paa begge Sider men en Deel af Jorden til samme ligge mindre beleilig for
Gaarden saa har jeg bestemt mig til at inddrage de nærmeste Jorder under Gaarden, en Deel af dem
har jeg skjenket min Søster Morten Andersens Enke som eier Huset Matr. No 20 hvortil ikkun er
liden Jord og for hvilket disse Jorder ligger meget beleiligt, og de længere fraliggende raae Jorder
som er fortrinlige til Opdyrkning men hvortil jeg er for gammel til at anvende dem, har jeg solgt til
Mikkel Larsen som alt er i Færd med at opdyrke dem og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa denne Deling ikke vil vorde mig
nægtet og jeg i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn,
saa tillader jeg mig herved underdanigst at fremsende Hartkornsberegningerne med tilhørende
Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter i det jeg underdanigst ansøger om naadigst
Approbation paa Udstykningerne i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, Underdanigst Christen Stephansen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 235
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Torslev Sogn, Attrup Bÿe den 28de Januar 1845.
Peder Jørgensen Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig mine Forældres Fæstegaard af Kokkedal Gods i Attrup Bye og ved den
Leilighed paadraget mig Forpligtelser som jeg ikke seer mig istand til at opfylde om jeg skulde
beholde den hele Eiendom samlet og der til samme er en langt større Deel af raae Jord tjenlig til
Opdyrkning end jeg ved mine ringe Evner er istand til at bringe under hensigtsmæssig Behandling,
saa er det især i Haab om at naadigst Approbation paa en hensigtsmæssig udstykning i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17 ikke ville vorde mig nægtet, at jeg har vovet mig til at
indgaa denne Handel. – Jeg har forbeholdt mig den Englod som er bedst skikket til Høeavl og solgt
den som er ringest til Høeavl men bedst til Opdyrkning /:Parcellen No 3:/ og som ved at vorde
særskilt bebygget vil blive en særdeles fortrinlig Huuslod. – Den længst fraliggende Agerlod
/:Parcel No 2:/ har jeg solgt til samme Mand, men som han atter agter at afhænde ved Auction til
bebyggelse, og da jeg nu i det nævnte Haab har ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen paa Grund af de anførte
Omstændigheder og i Henhold til det nævnte Lovsted, underdanigst Peder Jørgensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 236
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Østemellerup Bÿe den 4de Februar 1845.
Jens Christian Jensen Strandbÿe, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa
sin Gaards Udstykning, og om i fornødent Fald dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
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Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig Christen Jensens Gaard Matr. No 2 og 3b i Øster Mellerup som har et meget
betydeligt Areal af raae Jord tjenlig til Opdyrkning men som efter sin Beliggenhed ikke falder
beqvem til at dyrke under eet samlet Brug deels formedelst den betydelig Afstand der er imellem
enkelte af Lodderne deels formedelst mellemliggende Dale som gjør Veien til de fjerne Jorder
mindre beqvem, og da en Deel af Jorderne for længere Tid siden er tagen under særskilt Brug saa
nærer jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 det Haab at naadigst Approbation
paa en passende udstykning hvorved de raae Jorder kunde ventes at komme under hensigtsmæssig
Behandling ikke ville vorde mig nægtet, saa meget mere som Parcellerne alle er beboede af
Familier som trænger til dem, og som ikke have Evnen til at kjøbe sig større Eiendomme –
Hovedparcellen som det var min Agt selv at beboe og som jeg er i Færd med at bebygge og som
bestaar af en samlet Lod i en veldannet Figur med en stor Deel raae Jord fortrinlig skikket til
Dyrkning, har jeg senere solgt til Niels Jensen Tveden da jeg eier en anden Gaard i Klæstrup Bÿe
som jeg beboer og som jeg ikke har kunnet sælge saa fordelagtigt; og da jeg i det nævnte Haab har
ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelig Rentekammers naadigste Approbation
paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder –
Skulde imod Formodning naadigst Approbation paa udstykningen ikke kunde meddeles mig uden
efter allernaadigst Bevilling, da ansøger jeg lige underdanigst om at det Høikongelige Rentekammer
naadigst vilde udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere Udstykningen.
Endnu vover jeg underdanigst at tilføie den Bemærkning at det er en Velfærdssag for mig at faae
Udstykningen approberet inden Juni Termin dette Aar, underdanigst Jens Christian Jensen
Strandbye.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 237
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Sterup Bye den 4de Februar 1845.
Christian Mortensen, Selveier, ansøger underdanigst om approbation paa sin Eiendoms udstykning
og om i Fornødent Fald dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Da jeg er bleven Eier af Jorderne til Jens Christian Nielsens Huus eller Sted Matr. No 10b og 12e i
Sterup Bÿe i Jerslev Sogn og jeg finder disse at være af en saa adspredt beliggenhed at det ikke vel
er mueligt at dyrke dem samlet med nogen rimelig Grad af Fordeel, eftersom Eiendommen
formedelst den adspredte Beliggenhed er vel lille til med Fordeel at holde Huse paa og dog for stor
til at faae dreven tilbørlig ved leiet Arbeidskraft, og da den adspredte Beliggenhed gjør det endmere
vanskelig at faae de raae Jorder bragt under hensigtsmæssig Behandling, saa har jeg bestemt mig til
at afhænde Eiendommen i Parceller deels til Forening med umiddelbar tilgrændsende Eiendomme
og deels til særskilt at bebygges. Eiendommen er oprindelig sammenkjøbt af flere mindre Parceller
og da dens udstykning i hele Lodder vil have til Følge at Jorderne kan ventes bedre behandlede end
hidtil i den adspredte Beliggenhed, saa nærer jeg det Haab i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 at naadigst approbation paa en saadan Deling ikke vil vorde mig nægtet, og da
jeg i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder. Skulde naadigst approbation paa udstykningen ikke kunde meddeles
129

ligefrem efter det nævnte Lovsted fordi Eiendommen, skjønt uden at være megen Hovedparcel
tilsammen er over 1 Tønde Hartkorn, men allernaadigst Bevilling dertil kan forundes, da ansøger
jeg lige underdanigst om at det høie Collegium naadigst vilde udvirke mig saadan allernaadigst
Bevilling og derefter approbere udstykningen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 238
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerunderdanigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 8 udstykningsforretninger nemlig for Jens Christian
Jensen Strandbye og Christian Mortensen begge af Sterup i Jerslev Sogn, for Peder Jørgensen af
Attrup i Torslev Sogn, for Mikkel Larsen, Christen Stephansen og Interessentskabseiere Mikkel
Christensen og Jens Christian Larsen alle af Skibsbye i St. Olai Sogn, for Jens Christian Larsen af
Lyngmosen i Dronninglund Sogn og for Peder Christensen af Søndervraae Bye i Vraae Sogn aller
til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer. Endvidere
følger en af mig forfattet Indberetning med et Bilag for Jens Nielsen af Borup i Vraae Sogn
ligeledes til høigunstigst Betænkning og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer og endelig en
af mig forfattet Forestilling til Deres Høivelbaarenhed for Niels Christensen om at paategne et
hosfølgende Skjøde paa Kobber Mølle i Dronninglund Sogn for at faae en Bemærkning paa Skjødet
udslettet.
Vadumtorp den 4de Februar 1845, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 239
Aalborg Amt, Hellum Herred, Nørre Kongerslev Sogn og Bÿe den 12te Februar 1844.
Jens Pedersen Skomager, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin
Gaards udstykning.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard i Nørre Kongerslev som staaer for nyt Matriculs Hartkorn 4 Td. 3
Skp. 2 Fk. 2 ¾ alb. har jeg solgt den fjerneste Deel af Hovedlodden og den nordre og østre Deel af
den i Forbindelse med samme mig tilhørende Eng og Græsningslod, til Gaardeier Frands Thygesen
til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom, hvorved saa hans tvende af sin Gaards
særskilt beliggende Lodder sat i umiddelbar Forbindelse med hinanden og Hovedparcellens til min
Gaard erholder derved en noget smukkere Figur end hidtil; den længstfraliggende Agerlod agter jeg
at afhænde ved Auction til at forenes med en mere beleilig beliggende Eiendom; og da jeg nu har
ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen, underdanigst Jens Pedersen Skomager.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 240
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Aalborg Amt, Hellum Herred, Nørre Kongerslev Sogn og Bÿe den 18de Februar 1845.
Anders Andersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Nørre Kongerslev hører 4 hinanden fraliggende Lodder foruden
Andeel i 6 Fælleds Lodder; Af de mig saaledes tilhørende Jorder er en meget stor Deel raae Jord
fortrinlig skikket til Opdyrkning, men formedelst den vidt adspredte Beliggenhed er det ikke
mueligt at bringe det hele under hensigtsmæssig Behandling som en samlet Eiendom; og da jeg har
en Søn og en Svigersøn som begge trænger til Jord, som jeg vilde afstaa til dem, og jeg i Henhold
til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst approbation paa en
hensigtsmæssig udstykning ikke vil vorde mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet en Deel
Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation
paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
underdanigst Anders Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 241
I Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at tilstille
Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 2de Udstykningsforretninger med tilhørende Bilage for Jens
Pedersen Skomager og Anders Andersen begge af Nørre Kongerslev, til udbedende høigunstigst
Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerjunker Hoppe constitueret Stiftamtmand for Aalborg Stift.

Nr. 242
Da Vedkommende Eier af Niels Hansen Vævers Gaard i Attrup By Torslev Sogn havde forsømt,
blandt de ved Deres Høivelbaarenhed Skrivelse til Herredsfoged Kammerjunker Lilienskjold af 17de
October forrige Aar tilbagesendte udstykningsdocumenter over bemeldte Gaards Jorder, at sende
mig Taxationsforretningen, troede jeg at den var forbleven i det Kongelig Rentekammer, og af den
Aarsag fulgte den ikke med de øvrige udstyknings Documenter som jeg allerærbødigst tillod mig at
tilstille Deres Høivelbaarenhed ved Skrivelse af 10de forrige Maaned. – Da de vedkommende Eiere
imidlertid have sendt mig Taxationsforretningen senere, saa tillader jeg mig allerærbødigst herved
at fremsende den, da den ellers vil savnes ved Forretningens Revision i det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 18de Februar 1844, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 243
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Hjørring Amt, Østerhan Herred, Torslev Sogn, Attrup Bye den 22de Februar 1845.
Christen Nielsen Fuurebye, Selveier Gaardmand, ansøger allerunderdanigst om allernaadigst
Bevilling til sin Gaard Nedlæggelse og approbation paa dens Deling i 2de Dele.
Til Kongen
Da min eiende Gaard Matr. No 9a i Attrup Bye Torslev Sogn af forhenværende Kokkedals Gods
hører et ikke ubetydeligt Areal af raa Jord tjenligt til Opdyrkning, men min ringe Formues
Omstændigheder har gjort mig det umueligt hidtil at faae disse anvendt paa en passende Maade og
da jeg nu ikke længere har seet mig istand til at tilfredsstille mine Creditorer og jeg ved at sælge
Gaarden samlet aldeles ikke kan faae noget tilovers for mig og min Familie men maatte ligefrem
falde Communen til Byrde, saa har jeg for at undgaae denne sørgelige Skjæbne solgt omtrent den
halve Deel af Eiendommen til Peder Pedersen Lund og jeg har bebygget og beboer selv den anden
Halvdeel og da jeg paa denne Maade kan redde mig og min Familie fra Undergang saa vover jeg
herved i allerdybeste Underdanighed at bønfalde Deres Majestæt om, paa de anførte Grunde at
forundes allernaadigst Bevilling og Approbation paa denne Deling, og da jeg nærer det sikre Haab
at saadan allernaadigst Bevilling efter Omstændighederne ikke vil vorde mig nægtet, saa har jeg i
dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og vover saaledes
allerunderdanigst hermed at lade følge Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede Udstykningsdocumenter til Oplysning om Delingen for hvilke allernaadigst Bevilling og
approbation ansøges, allerunderdanigst Christen Nielsen Furrebye.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
Ved i Anledning af Deres Høivelbaarenhed ærede Skrivelse af 6te denne Maaned allerærbødigst at
tilbagesendte hoslagte Forespørgsel fra Christen Nielsen Furrebye i Attrup, tillader jeg mig tillige at
lade følge den omspurgte Udstyknings Forretning som formedelst indtruffen Sygdomstilfælde og
andre tilstødte Omstændigheder er bleven opholdt hos mig længere end jeg havde ønsket, og som
jeg derfor allerærbødigst og indstændig beder at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville anbefale
paa bedste Maade til hurtigst muelige Expedition, saameget mere som det er en Velfærdssag for
Manden, at faa den om mueligt, approberet inden 1ste (?) dette Aar.
Vadumtorp den 7de Marts 1845, allerærbødigst P.L. Birk
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 244
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Ørum Sogn, Vester Glindvad den 12te Marts 1845.
Jesper Pedersen Kjær, Kroemand og Gaardeier, ansøger underdanigst om Approbation paa
udstykningen af sin Gaard Vester Glindvad i Ørum Sogn i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Vester Glindvad i Ørum Sogn, hører et meget stort Areal af raae Jord tjenlig
til Opdyrkning og deriblandt en Englod beliggende i Sønderkiers Eng i Hellevad Sogn. Denne Lod,
som af Naturen er langt bedre skikket til Opdyrkning end til Høeavl er imidlertid beliggende i saa
lang Afstand fra Gaarden at den ikke kan opdyrkes derunder med nogen rimelig Fordeel, hvorimod
den grændser umiddelbar sammen med Jorderne til min eiende og iboende Gaard Frederikshviles
Kjær i Dronninglund Sogn; og da jeg allerede har opdyrket noget mere end Halvdelen af den under
denne Gaard og agter at opdyrke det hele og at forene den med bemeldte min iboende Gaard
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Frederikshvile, og jeg allerede har solgt Gaardens øvrige Jorder til Proprietair N. W. Køhler som
har taget den i Besiddelse og beboer den, og jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 §
17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa denne Deling ikke vil vorde mig nægtet, saa har jeg
i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Jesper Pedersen Kjær.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 245
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Torslev Sogn, Alsberg Bye den 12te Marts 1845.
Niels Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Anledning af et Magelæg.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 4a i Alsberg Bye Torslev Sogn hører en Deel Agerland
som ligger meget ubeleiligt for Gaarden da det baade er forlangt fraliggende og Selve Parcellen
formedelst Situationens Beskaffenhed temmelig ubeqvem; Dette Agerland har jeg solgt til
Gaardeier Ottesen i Haven til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom hvormed det
danner en særdeles veldannet Figur og jeg har i det Sted tilkjøbt mig nogle meget nærmere og mere
beqvemt for Gaarden beliggende Jorder, nemlig Parcellen Matr. No 7f og 9c i Attrup den første af
nyt Hartkorn 1 Skp. 3 Fr. 1 alb. og den sidstnævnte af nye Hartkorn 6 Skp. 1 Fr. 2 alb. som jeg har
forenet med Gaarden i stedet for den Parcel som jeg nu har solgt til Gaardeier Ottesen og da jeg
nærer det Haab at naadigst approbation paa saadan udstykning eller Magelæg ikke skulle vorde mig
nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet den nævnte Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn, og idet jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter
og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen, underdanigst Niels Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 246
Hjørring Amt Østerhan Herred Haverslev Sogn og Bye den 14de Marts 1845.
Christen Pedersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, og i fornødent Fald om dertil at
erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 6 i Haverslev Bye hører 11 hinanden fraliggende
Jordlodder bestaaende til deels af saa ufordelagtige Figurer og i saa viid Afstand fra hinanden at det
ikke er mueligt for mig at dyrke det hele samlet paa en hensigtsmæssig Maade efter Regler for et
forbedret Agerbrug, en stor Deel deraf er raae Jord, tjenlig til Opdyrkning, men som det formedelst
den vidtløftige adspredte beliggenhed ikke er mig mueligt at faae opdyrket naar jeg skulle beholde
det hele samlet; jeg har derfor solgt den fjerneste Agerlod til Bebyggelse og da den er den største og
133

tillige den mest veldannede har jeg bestemt den til at være Hovedparcel, og jeg har i Forbindelse
med den solgt de 2de lange Englodder i Videngene og den nordre Deel af Kiærlodden som alt er
tjenlig til Opdyrkning, samt Hedelodden. Hovedlodden eller den nærmeste Agerlod med
tilgrændsende Gaardsplads og Tofte, samt Englodder vesten for Byen som bedst egner sig til
Opdyrkning, og de 3 store Englodder sydlig i Videngene samt den søndre Deel af Udlodden som
jeg agter at omdanne til Eng, agter jeg selv at beholde; Den fraliggende Toftelod i Byen agter jeg at
afhænde til at forenes med en af de tilgrændsende Eiendomme eller til at henlægges til et for den
beqvemt beliggende Jordløs Huus, og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17
nærer det Haab at naadigst approbation paa denne Deling ikke skulde vorde mig nægtet saa har jeg i
dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om Det høi Kongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder. – Skulde imod Formodning naadigst Approbation paa Udstykningen ikke kunne
meddeles mig efter det nævnte Lovsted men allernaadigst Bevilling dertil være nødvendig, da
ansøger jeg lige underdanigst om at det høie Collegium i saa Fald naadigst vilde udvirke mig saadan
allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen, underdanigst Christen Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 247
Hjørring Amt, Børglum Herred, Emb Sogn, Vollerup Bye den 14de Marts 1845.
Anders Peter Christensen, Selveiergaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da min eiende og iboende Gaards Matr. No 6 i Vollerup Bye Emb Sogn er saa ufordelagtig
beliggende for sin Jord at jeg med Indbegreb af Gaardsplads og Have ikke har mere end omtrent 4
Tønder Land geometrisk Maal ved Gaarden og da under Gaardens Jorder er indbefattet en betydelig
Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning, men sammes hensigtsmæssige Behandling forhindres eller
forsinkes i høi Grad ved den Tidsspilde som dens dyrkede Jords fjerne Afstand fra Gaarden
foranlediger saa har jeg bestemt mig til at udflytte Gaarden paa den største af de fraliggende
Agerlodder og for at kunne bestride de der med forbundne Omkostning som og for at faa
Driftscapital til de raae Jorders hensigtsmæssige Opdyrkning har jeg solgt Toftelodden med en Deel
af de gamle derpaa værende Bygninger samt den Deel af Hedelodden som ligger sønden for Veien
til Vrensted, til Anders Hansen til beboelse, og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December
1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa denne Deling ikke skulle vorde mig nægtet
saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og idet
jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, Underdanigst Anders Peter Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 248
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Hjørring Amt. Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Strandfjerdingens nordlige Deel den 14de
Marts 1845.
Lars Larsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards Udstykning
i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 38 i Strandfjerdingens nordlige Deel hører et betydeligt
Areal af raae Jord, tjenlig til Opdyrkning hvoraf den største Deel er i selve Hovedlodden af hvilke
jeg allerede har opdyrket en ikke ubetydelig Deel; men da jeg mangler Evnen til at opdyrke og
grundforbedre saa godt som jeg gjerne vilde har jeg for at skaffe mig den dertil fornødne
Driftscapital solgt den ringeste Halvdeel af min langt fra Gaarden beliggende Englod til min Nabo
Andreas Johansens Enke som har aldeles Mangel paa Høeavl, og da jeg i Henhold til Forordningen
af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation dertil ikke skulle vorde mig
nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og
i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigst Lars Larsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 249
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Ugilt Sogn, Lørslev Bye den 14de Marts 1845.
Niels Pedersen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 14 i Lørslev Bye Ugilt Sogn hører et betydeligt Areal af
raae Jord tjenlig til Opdyrkning men som jeg af Mangel paa Driftscapital ikke hidtil har seet mig
istand til at faae bragt under hensigtsmæssig Behandling, og da jeg desuden sidder i fortrykte
Omstændigheder og Niels Christensen Rævskjer trænger til at faae en Lod til Bebyggelse og
Ernæring for sig og Familie saa har jeg for at forbedre min oekonomiske Forfatning og at faae
Evnen til at faae mine raae Jorder bragt under hensigtsmæssig Opdyrkning solgt ham den fjerneste
Deel af min Agerlod og jeg har i det Sted tilkjøbt mig en umiddelbar tilgrændsende Lod af raae Jord
nordøstlig for min Gaard, som jeg allerede er i Færd med at opdyrke men som dog ikke endnu ikke
er lovlig skielt fra Niels Olesens Eiendom. – Sydvestlig paa min Lod ligger et jordløst Huus
tilhørende Jens Nielsen som beboer det og til at forenes med dette Huus har jeg solgt ham en
passende Lod omkring Huset og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og
paa Grund af de anførte Omstændigheder nærer jeg det Haab at naadigst Approbation paa denne
Udstykning ikke skulle vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og idet jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i
Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, Underdanigst Niels
Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 250
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Strandfjerdingens nordlige Deel Asaae
By den 16de Marts 1845.
Lars Peder Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 15a & 15b i Asaae Bye hører et meget stort Areal af raae
Jord tjenlig til Opdyrkning og hvoraf jeg allerede har opdyrket en Deel, men da jeg mangler den
fornødne Driftscapital og Gaardens Jorder findes meget adspredt beliggende i en temmelig
vidtløftig Udstrækning som spilder en stor Deel af den Arbeidskraft som man hensigtsmæssig
kunde anvendes til de raae Jorders Opdyrkning saa har jeg for at bøde en Deel paa disse Mangler
solgt den fjerneste Agerlod samt Lodden i Gaden og den fjerneste Deel af de Lodder som i
sammenhængende Strækning grændser til Gaarden til Selveier Gaardmand Peder Jensen og da jeg i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa
denne Deling ikke skulle vorde mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Parcellen paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykning i
Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, Underdanigst Lars
Peder Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 251
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig hermed allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 9 udstykningsforretninger, nemlig fra Niels Christensen
i Alsberg, Christen Pedersen i Hauerslev, Niels Pedersen Johnsen i Sønder Saltum, Anders Peter
Christensen i Vollerup, Jesper Pedersen Kjer af Vester Glindvad, Lars Larsen Asaae, Lars Peder
Nielsen af Asaae, Niels Pedersen i Ugilt og Hans Andersen i Qvelhals alle til udbedende
høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer. Endvidere følger et
andragende fra mig til det Kongelige Rentekammer med Bilage betreffende en ved lovligt tinglæst
Skjøde iværksat Deling af Huset Matr. No 24 i Sterup Bye Jerslev Sogn som ligeledes bedes
indsendt med Deres Høivelbaarenheds høigunstige Betænkning og anbefaling, Allerærbødigst P.L.
Birk.
Vadumtorp den 16de Marts 1845.
Høivelbaarne Her. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 252
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kjettrup Sogn og Bÿe den 15de Marts 1845.
Melchior Madsen, Selveier Gaardmand, ansøger om Approbation paa sin Gaards Udstykning.
Til Rentekammeret
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Da jeg har tilkjøbt mig min Faders Fæstegaard af Aagaards Gods Matr. No 6 i Kjettrup og jeg finder
at dens beliggenhed for sin Hovedlod er meget byrdefuld og ubeqvem idet den ikke har en gandske
ubetydelig Deel af sin Jord ved Gaarden, nemlig kun lidet over 1 Tønde Land geometrisk Maal
foruden Gaardsplads og Hav, saa har jeg bestemt mig til at flytte Gaarden ud paa Hovedlodden og
at sælge Gaardspladsen og Toften som da falder ubeleilig for Gaarden samt den længst fraliggende
Englod, ligesom jeg ogsaa ønsker at afhænde min Hedelod, som ikke ligger beleilig til at opdyrke
under Gaarden; og da jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst paa de anførte Grunde om
det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen, underdanigst Melckior
Madsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 253
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kjettrup Sogn Trustrup den 15de Marts 1845.
Lars Christensen Voldum, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 §17 og i fornødent Fald om
dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig min forhen i Fæste havte Gaard af Aagaards Gods Matr. No 1 i Trustrup har
jeg ved den Leilighed paadraget mig Gjeldsforpligtelser som jeg ikke seer mig istand til at opfylde
om jeg skulde beholde den hele Eiendom samlet, og da Gaarden har et meget betydeligt Areal af
raae Jord som alt er tjenligt til Opdyrkning, men som det er langt over min Evne at faa opdyrket
samlet, saa har jeg solgt omtrent den halve Deel af Eiendommen til Philip Stibius Abrahamsen som
allerede har bebygget og beboer den, og da jeg i Betragtning heraf i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst approbation paa denne Deling ikke skulde vorde
mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter
og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa
Grund af de anførte Omstændigheder. – Skulle imod Formodning naadigst Approbation paa
Delingen ikke kunne meddeles mig efter det nævnte Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil
være fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst om det høie Collegiums i saa Fald naadigst vilde
udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen, underdanigst Lars
Christensen Voldum.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 254
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kjettrup Sogn, Drastrup den 15de Marts 1845.
Jens Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die december 1819 § 17 og i fornødent Fald om dertil at
erhverves allernaadigst Bevilling.
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Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig min forhen i Fæste havte Gaard af Aagaards Gods Matr. No 21 i Drastrup
har jeg ved den Leilighed paadraget mig Gjeldsforpligtelser som jeg ikke seer mig istand til at
opfylde om jeg skulde beholde den hele Eiendom samlet, og da Gaarden har en betydelig Deel af
raae Jord tjenligt til Opdyrkning men som det er langt over min Evne at faae opdyrket, saa har jeg
solgt omtrent den halve Deel af Eiendommen til Christian Rømer Nielsen til Bebyggelse, hvormed
han allerede har begyndt, og da jeg i Betragtning af det Anførte i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa denne Deling ikke skulle vorde
mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn, og idet jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter
og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigst approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa
Grund af de anførte Omstændigheder. Skulle imod Formodning naadig Approbation paa Delingen
ikke kunne meddeles mig efter det nævnte Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil være
fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst om at det Høie Collegium i saa Fald naadigst ville
udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen, Underdanigst Jens
Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 255
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kjettrup Sogn, Huusbye den 15de Marts 1845.
Niels Christian Holm, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og i Fornødent Fald om dertil at
erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig min forhen i Fæste havte Gaard af Aagaards Gods Matr. No 5 og 11 i
Huusbye har jeg ved den Leilighed paadraget mig Gjeldsforpligtelser som jeg ikke seer mig istand
til at opfylde om jeg skulde beholde den hele Eiendom samlet, og da Gaarden har en ikke
ubetydelig Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning men hvortil jeg mangler den fornødne
Driftscapital, og Gaardens Udlod efter sin Beliggenhed bedst egner sig til et særskilt Jordbrug i
Forbindelse med den fjerneste Deel af Hovedlodden, nemlig den Deel som ligger sønden for Veien
til Skjærpinggaard, saa har jeg solgt Hovedparcellen til Niels Jensen og forbeholdt mig den mindre
Parcel som jeg har bebygget og nu beboer og da jeg i Betragtning af disse Omstændigheder i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa
denne Deling ikke skulle vorde mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i
Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder – Skulle imod
Formodning naadigst Approbation paa Delingen ikke kunne meddeles mig efter det nævnte Lovsted
men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden da ansøger jeg lige underdanigst om at det høie
Collegium i saa Fald naadigst ville udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og derefter
approbere Udstykningen, underdanigst Niels Christian Holm.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 256
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 6 udstykningsforretninger med tilhørende Bilage for
Lars Christensen Voldum i Trustrup, Jens Christensen i Drostrup, Niels Christian Holm i Huusbye
og Melchior Madsen i Kjettrup, alle af Kjettrup Sogn, for Søren Andreasen af Fjerritslev i Kollerup
Sogn og for Lars Larsen Agensen af Stierslev i Gjøttrup Sogn alle til udbedende høigunstigst
anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer, allerærbødigst P.L. Birk.
Vadumtorp den 18de Marts 1845
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Rosenkrantz.

Nr. 257
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hellevad Sogn og Bye de 13de April 1845.
Niels Christensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 6 i Hellevad Bÿe hører et betydeligt Areal af raae Jord
tjenlig til Opdyrkning, men som jeg hidtil af Mangel paa Evne ikke har været i stand til at faae bragt
under hensigtsmæssig Behandling; jeg har derfor for at forbedre min Stilling og vorde istand til at
dyrke det øvrige med mere Kraft solgt de fjerneste Dele af Eiendommen og da jeg i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa Delingen
under disse Omstændigheder ikke skulde vorde mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Parcellen
paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i
Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Niels
Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 258
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hellevad Sogn, Kildedal den 13de April 1845.
Jens Christian Pedersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Kildedal kaldet i Hellevad sogn hører en stor Deel raae Jord
tjenlig til Opdyrkning men som det hidtil ikke har staaet i min Magt at faae bragt under
hensigtsmæssig Behandling fordi jeg mangler den der til fornødne Evne; Denne Mangel har jeg søgt
at afhjelpe ved at sælge den østre Deel af Eiendommen efter den over samme løbende Byvei og da
jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst approbation
paa denne Deling ikke ville vorde mig nægtet saa har jeg nu i dette Haab ladet Parcellen paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger
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jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste approbation paa Udstykningen i
Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Jens
Christian Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 259
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 2de udstykningsforretninger med tilhørende Bilage for
Jens Christian Pedersen i Kildedal og Niels Christensen i Østergaard begge af Hellevad Sogn til
udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer, Allerærbødigst
P.L: Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 260
Den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 22de forrige Maaned mig tilbagesendte
Udstykningsforretning over Anders Christian Nielsens Gaards Jorder i Vester Kinderup Bye
Horsens Sogn, tillader jeg mig allerærbødigst atter her at fremsende forsynet med de forlangte
Attester.
Vadumtorp den 15de Mai 1845, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerjunker v. Hoppe constitueret Stiftamtmand.

Nr. 261
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Jelstrup Sogn, Hundelev Bÿe den 21de Mai 1845
Jens Andersen Bek, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen.
Til Rentekammeret
Da Landeveien mellem Hjørring og Thisted har afskaaren et Stykke af min Gaards Hovedlod som
derved nu ligger mindre beqvem for Gaarden end før og jeg finder at jeg ikke kan undvære dette
Stykke fra Gaarden, saa har jeg solgt det til Morten Larsen, som beboer en tidligere afhændet Parcel
af samme, der ikkun omtrent 50 Alen fjernt fra den, og da jeg nu har ladet denne Parcel paa
anordningsmæssig maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen, underdanigst Jens Andersen Bek.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretning med tilhørende Bilage over Jens
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Andersen Beks Gaards Jorder i Hundelev til udbedende Høigunstigst approbation og Indsendelse til
det Kongelige Rentekammer, allerærbødigst P.L. Birk.
p.t. Nørre Elkjær den 26de Mai 1845.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 262
Den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 21de forrige Maaned mig tilbagesendte
udstykningsforretning over Christen Nielsen Furrebyes Gaards Jorder i Attrup har jeg nu undersøgt
paa Stedet, og forsynet den med den forlangte Attest. – Det vil deraf gunstbehageligen erfares at der
virkelig findes en feil i Matrikuls Kortet med Hensyn til den omhandlede Have vesten for Gaarden.
I øvrigt maae jeg tillade mig allerærbødigst at bemærke at det er en sand Vildfarelse at naar det
Kongelige Rentekammer antager at jeg selv i Aaret 1835 saaledes har overført udskiftningen paa
Matriculskortet; Thi vel har jeg i Aaret 1835 paa Matriculs Kortet overført den af mig foretagne
Deling af Byens Enge og Græsningsjorder; men det har aldrig været overdraget til mig hverken at
overføre Agerlandets Deling eller at undersøge om eller hvorvidt den ere bleven rigtig overført, da
dette formodentlig er foregaaet ved de Undersøgelser som det Kongelig Rentekammer lod udføre i
Aarene 1821 til 23; thi paa den i Aaret 1824 meddeelte Copie af Matriculs Kortet hvorefter jeg har
deelt Engen og Græsningsjorderne findes (?) Deling allerede udført. Hvad iøvrigt angaar det her
omhandlede Skjel imellem Christen Nielsen Furrebyes Toftelod og Hans Vævers eller nu Christen
Vævers tilgrændsende Lod, da staaer Skjellet endnu anderledes paa Marken end paa mit Kort, som
stemmer overens med Udskiftningskortet; men da denne Uoverensstemmelse imellem Kortene og
Marken er foranlediget ved et midlertidig Magelæg som Jordbrugerne selv har udført, men som de
nuværende Eiere ikke ere enige om at erklære som stedse gjeldende, og som desuden ikke er udført
paa lovlig Maade, har jeg ikke kunnet tage videre Hensyn dertil – der er imidlertid løselig antydet
paa det ene Kort med Blyant.
p.t. Nørre Elkjær den 26de Mai 1845, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 263
Paa Vedkommende Eieres Vegne og for deres Regning tillader jeg mig herved ærbødigst at anmode
Deres Velbaarenhed om, paa førstkommende Retsdag at udmelde Mænd til at taxere de 2de Gaards
Jorder i Venneberg som tilhører Selveier Niels Vrensted og Jens Nielsen Holland og som i den ny
Matricul er anført under Matr. No 58 & 59 med samlet nyt Hartkorn 3 – 4 – 3 – 2 til Deling af det
nye Hartkorn og til udstykning af Niels Vrensteds Gaard. Saafremt Retten som jeg haaber, ikke har
noget derimod da ønskes til denne Forretning udmeldt Selveier gaardmændene Anders Mikkelsen
Holland af Maarup Sogn og Hans Madsen af Haugaard i Venneberg Sogn.
p.t. Hestrupgaard den 19de Juni 1845, ærbødigst P.L. Birk.
Velbaarne Hr. Justitsraad By og Herredsfoged Koefoed.

Nr. 264
Hjørring Amt, Børglum Herred, Taars Sogn, Hvidsted Bÿe den 25de Juni 1845.
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Morten Sørensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa sin Eiendoms udstykning eller Omdeling i Henhold til Forordningen af
3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Hvidsted som bestaar af 3 forskjellige Matriculsnumre som der
ikke paahviler mig nogen Forpligtelse til at beholde samlet hører en stor Deel af raae Kjærjord
tjenlig til Opdyrkning, men da jeg ikke har Evne til at beholde det hele samlet og Gaarden til Matr.
No 18 og 19 hver for sig bestaar af flere forskjellige Lodder hvoraf jeg ønsker at beholde de
nærmeste Agerjorder og de nærmeste Kjærjorder og at sælge de fjerneste Dele saa har jeg ladet det
hele behandle ved nye udstykning som en Eiendom, hvorved Lodderne af de forskjellige Parceller
er bleven forenede paa en hensigtsmæssigere Maade end hidtil, idet jeg har solgt begge de
mellemste Agerlodder Matr. No 18 og 19 i Forening med den nordre Deel af Kjæret og Englodderne
Matr No 18 og 19 vesten for Byen til Lars Christian Nielsen til bebyggelse; den længst fraliggende
Kjærlod Matr. No 18 har jeg bestemt til at henlægges til det paa samme beliggende jordløse Huus
som for tiden beboes af Lars Christian Pedersens fraskilte Hustru og agter at afhænde samme ved
Auction; og de fjerneste Agerlodder Matr. No 18 og 19 med tilgrændsende Kjær og de 2de vesten for
samme beliggende Englodder No 18 og 19 har jeg solgt til Fæster Peder Thomsen til at henlægges
til det paa Parcellen beliggende jordløse Huus som han beboer; og da jeg nu har ladet disse
Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og paa Grund af at en bedre
Deling derved bevirkes end der hidtil har funden Sted imellem de forskjellige Jordbrug hvoraf
Eiendommen forhen har bestaaet og eller atter kunde komme til at bestaae, underdanigst Morten
Sørensen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 265
Da jeg ikke har nogen Commissionairer i Kiøbenhavn til hvem jeg kan henvende mig om
Indløsningen af den for mig under 9de forrige Maaned udfærdigede allernaadigst Bevilling til
Nedlæggelse af min Gaard Matr. No 3 og 27 af Hartkorn 4 Td. 2 Skp. 2 Fk. ¼ alb. i Jarmsted Bye
Tranum Sogn Østerhan Herred, Hjørring Amt saa vover jeg herved underdanigst directe at indsende
beløbet 14½ rbd. rede Sølv til det Høikongelige Rentekammers danske Secretariat..
Tranum i Østerhan Herred den 28de Juni 1845, underdanigst Christen Kronborg.

Nr. 266
Efter begjæring af Selveier Jens Olesen og Peder Pedersen Hvashøi Matr. No 36 og 37 under
Fuglsig Hovedgaard i St. Olai Sogn Venneberg Herred, Hjørring Amt har jeg nu deelt deres i
Fælledskab beliggende Jorder ligesom jeg og efter den i den Anledning foretagne Taxation har deelt
den for dem under Eet beregnede nye Hartkorn, og idet jeg herved allerærbødigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Kort in Duplo og øvrige fornødne Documenter ligesom for
en udstykning, tillader jeg mig allerærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed om at De
høigunstigst vilde foranledige at det nye Hartkorn kan vorde adskilt i Amtstuen til Skatters Svarelse
hver for sig.
Vadumtorp den 28de Juni 1845, allerærbødigst P.L. Birk.
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Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 267
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretning med tilhørende Bilag over
Selveier Morten Sørensens Gaards Jorder Matr. No 18, 19 og 31 i Hvidsted By Taars Sogn til
udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
p.t. Sønder Onsild Præstegaard pr. Hobro den 20de Juli 1845, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten
(Sendt til Hobro den 27de Juli 1845)

Nr. 268
Hjørring Amt, Børglum Herred, Taars Sogn, Koldbroe den 15de August 1845.
Christen Olesen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at erhverve allernaadigst Bevilling
til Nedlæggelse af en ham tilhørende Gaard, og om approbation paa dens udstykning.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 3 af Koldbro og Matr. No 27 af Boller Skov alt i Taars
Sogn, hører en meget betydelig Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning, og da jeg har særdeles lyst
til at faae denne i raa tilstand henliggende Jord bragt under en passende god Cultur men jeg har for
lidet Blødbunds Jord i Forbindelse med samme saa er Opdyrkningen mig meget besværlig, og da
Gaarden Matr. No 4 i Koldbro har forholdsviis meere Blødbundsjord tjenlig til Høeavl end dens
Agerjorder efter disses naturlige Beskaffenhed trænger til, saa har jeg tilkjøbt mig denne Gaard for
at inddrage en Deel af dens Jorder under min iboende Gaard, for derved at afhjelpe det nys nævnte
Savn og ved dette middel at faae mine raae Jorder under hensigtsmæssig Opdyrkning og tillige for
at faae Figuren af disse mere afsluttet, og Resten af Jorderne til Gaarden Matr. No 4 har jeg ladet
inddele i 2de Parceller hvoraf den ene /:Parcel No 2:/ er bestemt til bestandig at vedligeholdes med
Bygning og Beboere og den anden til at forenes med en af de tilgrændsende Lodder, og da jeg
nærer det Haab at allernaadigst Bevilling til Nedlæggelse af Gaarden Matr. No 4 under disse
Omstændigheder ikke ville blive mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Gaardens Jorder paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn efter forud at have ladet nogle i Forbindelse dermed
værende fælleds Grundstykker udskifte og et Magelæg med en Englod til Gaarden No 5 udføre, og i
det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med Indbegreb af Beregning over de
nævnte udstykninger og Magelæg, ansøger jeg underdanigst om at det Høikongelige Rentekammer
paa Grund af de anførte Omstændigheder naadigst ville udvirke mig denne Nedlæggelse af Gaarden
No 4 fornødne allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen, underdanigst Christen
Olesen.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretning med tilhørende Bilage over
Christen Olesens Gaards Jorder Matr. No 4 af Koldbro i Taars Sogn med min til udbedende
høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer. Det tillades mig at
bemærke at det er Manden af megen Vigtighed at faa udstykningen approbere det allersnarest
mueligt.
Vadumtorp den 15de August 1845, allerærbødigst P.L. Birk.
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Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 269
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Tranum Sogn, Jarmsted Bÿe den 21de August 1845.
Lars Christensen Dreier hidtil Gaard Fæster under Aagaard ansøger underdanigst om Approbation
paa sin tilkjøbte Fæstegaards Udstykning og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst
Bevilling.
Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig min hidtil i Fæste havte Gaard af Aagaards Gods i Jarmsted Bÿe Tranum
Sogn og ved den Leilighed paadraget mig Gjeldsforpligtelser som det ikke staaer i min Magt at
opfylde dersom jeg skal beholde den hele Eiendom samlet og da Gaarden har et meget stort Areal,
nemlig 220 Tønder Land som for størstedelen bestaar af raae Jord hvoraf en meget adspredt
Beliggenhed nemlig i 11 for størstedelen hinanden saavidt fraliggende Lodder at det ikke er muelig
at faae den anvendt paa en hensigtsmæssig Maade om de skulde forblive samlet, og da jeg paa
Grund af disse Omstændigheder og i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer
det Haab at naadigst approbation paa en hensigtsmæssig udstykning ikke skulde vorde mig nægtet,
saasom Hovedparcellen endnu har et Areal af 39 Tønder Land hvoraf den største Deel er raa Jord
fortrinlig skikket til Opdyrkning og beliggende tæt ved Gaarden, saa har jeg i dette Haab ladet de
attraaede Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder – Skulde imod Formodning naadigst Approbation paa Udstykningen ikke kunde
meddeles mig efter det nævnte Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden da
ansøger jeg lige underdanigst om at det høie Collegium naadigst ville udvirke mig saadan
allernaadigst Bevilling og derefter approbere Udstykningen. – Endnu vover jeg i dybeste
underdanighed at tilføie den Bemærkning at det er en Velfærds Sag for mig at faae Udstykningen
approberet det allersnareste mueligt for at kunne blive istand til at udstæde Skjøde paa Parcellerne i
11te December Termin dette Aar, da jeg ellers ikke kan see mig istand til at opfylde de ved min
Gaards kjøb indgaaede Gjælds Forpligtelser og kan i saa Fald risqvere at blive total ruineret,
underdanigst Lars Christensen Dreier.

Nr. 270
Aalborg Amt, Kjer Herred, Sundbye Sogn Lindholm Bye den 23de August 1945.
Søren Knudsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 44 i Lindholm hører 12 hinanden saavidt fraliggende
Lodder at det ikke er mueligt at anvende dem alle under Gaarden, paa en hensigtsmæssig Maade
blandt de længst fraliggende Lodder er en Englod der efter Grundens Beskaffenhed er bedre egnet
til Dyrkning som Agerland end som til Høeavl og paa denne Lod har Nicolai Alexander Petersen
anlagt sig et Teglværk som han agter at beboe og efter hans Ønske har jeg nu solgt ham Lodden
ligesom jeg ogsaa agter at afhænde et Par af de fjerneste Hedelodder som ikke med Fordeel kunne
opdyrkes under Gaarden og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det
144

Haab at naadigst Approbation paa disse Lodders Afhændelse ikke vil vorde mig nægtet, saa har jeg
i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Delingen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Søren Knudsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende Udstykningsforretning med tilhørende Bilag over
Søren Knudsens Gaards Jorder i Lindholm til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til
det Kongelige Rentekammer. Endnu tillader jeg mig den Bemærkning at det er Søren Knudsen af
megen Vigtighed at faae Udstykningen approberet inden December Termin dette Aar.
Vadumtorp den 23de August 1845, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Hoppe constitueret Stiftamtmand.

Nr. 271
Hjørring Amt Østerhan Herred, Torslev Sogn, Alsberg Bye, den 23de August 1845.
Niels Møller Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards udstykning
i Henhold til Forordning af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da min eiende og iboende Gaard Matr. No 3a i Alsberg ikke har mere Jord ved Gaarden end en
liden Tofte som foruden Gaardsplads og Have ikke indeholder een Tønde Land geometrisk Maal
men jeg derimod har en betydelig Udlod norden for Byen som formedelst dens Afstand ifølge
Veiens besværlige Beskaffenhed er mig alt for vanskelig at faae dyrket tilbørlig saalænge Gaarden
skal forblive i Byen, saa har jeg bestemt mig til at flytte Gaarden ud paa denne Lod, og for at vorde
istand til at bestride de dermed forbundne Omstændigheder som og for at formindske min Gjeld har
jeg solgt den søndre Agerlod og omtrent den søndre Halvdeel af Kjær og Hedelodden til
Sognefoged Niels Christensen til at forenes med hans Gaards umiddelbar tilgrændsende Jorder, og
den fraflyttede Gaardsplads og Have agter jeg ligeledes at afhænde til at forenes med en beleilig
beliggende Eiendom, og da i Særdeleshed Kjær og Hedelodden indeholder en stor Deel af raae Jord
som ved denne Forandring kan ventes at komme under hensigtsmæssig Opdyrkning saa haaber jeg i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst Approbation paa denne Deling
ikke skulle vorde mig nægtet og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellen paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigst Approbation paa Delingen i Henhold til det nævnte Lovsted
og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Niels Møller
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 272
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille
Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 2de udstykningsforretninger med tilhørende Bilage, nemlig for
145

Lars Christensen Dreier i Jarmsted og Niels Møller i Alsberg til udbedende høigunstigst Anbefaling
og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer, og tillader jeg mig allerærbødigst at tilføie den
Bemærkning at det især for Lars Christensen Dreier er en Velfærd Sag at faae udstykningen
approberet saa betids at han kan blive i stand til at udstæde Skjøde paa Parcellerne i førstkommende
11 December Termin, og tillader jeg mig derfor paa hans Vegne indstændig at bede Deres
Høivelbaarenhed om at De høigunstigst ville vise ham den særdeles Bevaagenhed at udvirke for
ham at Approbationen kunde faaes snart.
Vadumtorp den 23de August 1845, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 273
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Torslev Sogn, Lille Tamstrup den 4de September 1845.
Jens Jørgensen Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning og i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Lille Tamstrup kaldet hører et saa stort Areal af raae Jord tjenlig
til Opdyrkning at det langt overstiger mine ringe Evner at faae det anvendt paa en hensigtsmæssig
Maade og da jeg har en saa trykkende Gjeld, at jeg ikke er i Stand til at tilfredsstille mine Creditorer
saaledes at jeg kan beholde den hele Eiendom samlet og ved at sælge den samlet kan der ikke blive
noget tilovers til mig og Familie at leve af. – Under disse Omstændigheder har jeg bestemt mig til at
udstykke Gaarden i 4 Parceller saaledes at jeg selv beholder Hovedparcellen som jeg er i Færd med
at udflytte eller opføre en ny Gaard paa Parcellen No 2 og 3 har jeg solgt til 2de Familier som begge
trængte haardt til Bopæl og som allerede har bebygget og beboer dem og Parcellen No 4 har jeg
solgt til Jens Thomsen ligeledes til Bebyggelse og da ved denne Udstykning en stor Deel af raae
Jord vil komme under hensigtsmæssig Opdyrkning og jeg med min Familie vorde reddet fra
Bettelstaven, saa haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst
approbation paa Delingen ikke vil vorde mig nægtet, og da jeg i dette Haab har ladet Parcellerne
paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
Underdanigst Jens Jørgensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille
Deres Høivelærværdighed hosfølgende udstykningsforretning med tilhørende Bilage for Jens
Jørgensen i Lille Tamstrup til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det Kongelige
Rentekammer.
Vadumtorp den 5te September 1845, P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 274
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Hjortdals Sogn, Slettegaard den 15de September 1845.
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Maren Sl. Kjeldgaard, Eierinde af Hjortdals Præstegaards Jorder ansøger underdanigst om
Approbation paa disses udstykning.
Til Rentekammeret
Blandt de mig tilhørende Hjortdals Præstegaards Jorder er en meget langt fraliggende Klitlod som
formedelst dens store Afstand fra mine øvrige Jorder ikke kan være mig til nogen synderlig Nytte;
paa denne Lod har jeg ladet opføre et Fæstehuus som bruges og beboes af Fæster Lars Christian
Pedersen, og da denne Fæster ønsker at faae Lodder til Eiendom saa har jeg nu solgt ham den,
ligesom jeg ogsaa ønsker at afhænde den under Matr. No 2 opførte tidligere bebyggede Lod, og da
jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og Gammelskat og
jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen, underdanigst Maren Sl. Kjeldgaard.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
Indsendt ved Skrivelse til Amtet dateret Slettegaard den 15de September 1845 med Bemærkning at
det er Eierinden af Vigtighed at faa Approbation snarest mueligt.

Nr. 275
NB Klitgaard/Blokhuus – Kjøbmand Klitgaards Ansøgning er indført paa det 13de Blad her foran
(henvisning til nr. 216)
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretninger med tilhørende Bilage for
Kjøbmand Klitgaard i Blokhuus og for Jens Nielsen i Nørre Vaarsaae begge til udbedende
høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 12te October 1845, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 276
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretning med tilhørende Bilage for
Christen Baarup i Attrup til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det Kongelige
Rentekammer. Det tillades mig at bemærke at det er en Velfærds Sag for Christen Baarup at faae
udstykningen approberet det allersnarest mueligt.
Vadumtorp den 12te November 1845, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten
(afsendt samme Dag)

Nr. 277
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Hjørring Amt, Børglum Herred, Vesterbrønderslev Sogn Vrangdrup Gaarde den 12te Novmber.
1845.
Jens Christensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1919 § 17.
Til Rentekammeret
Paa den fjerneste Deel af Heden til min eiende og iboende Gaard Matr. No 3 i Vrangdrupgaard i
Vesterbrønderslev Sogn er et jordløst Huus beliggende som beboes af Fæster Christen Nielsen. Til
dette Huus har jeg henlagt et Fæsteren til Brug overladt Stykke af Heden hvoraf han allerede har
opdyrket en Deel; da Fæsteren imidlertid ønsker at blive Selveier og Gaarden i øvrigt har
overflødighed af raa Jord tjenlig til Opdyrkning, saa har jeg nu solgt ham Huset med det til samme
henlagte Stykke af Hede i Haab om at naadigst Tilladelse dertil i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 ikke skulde vorde mig nægtet, og da jeg i dette Haab har ladet den solgte
Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
udstykningen i henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
underdanigst Jens Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 278
Hjørring Amt, Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn, Stubdrup Bye den 12te November 1845.
Peder Christensen Kraghede hidtil værende Fæster af Nipstrup Gods ansøger underdanigst om
Approbation paa udstykning af sin Fæstegaards Jorder, som han nu har tilkjøbt sig.
Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig min hidtil i Fæste havte Gaard af Nipstrup Gods Matr. No 1 i Stubdrup Bye
Østerbrønderslev Sogn paa hvilken Eieren Kammerraad v. Støcken har forbeholdt sig en fjernt
liggende Englod og der iøvrigt til Gaarden er et saa betydeligt Areal af raae Jord tjenlig til
Opdyrkning at det langt overstiger mine Kræfter at faa det hele samlet behandlet paa en
hensigtsmæssig Maade saa har jeg ladet nogle af de fjernest dele af Eiendommen beregne i
Hartkorn som Parcellen til bebyggelse og da jeg nu har ladet den af Eieren forbeholdte Englod
saavelsom de andre Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrig befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst
Peder Christensen Kraghede.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 279
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved underdanigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretninger fra Peder Christensen
Kraghede af Stubdrup, Jens Christensen af Vrangdrup og Thomas Christian Jacobsen af Vesteraae
alle til underdanigst høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
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Vadumtorp den 14de November 1845, underdanigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 280
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Tranum Sogn, Jarmsted Bye den 26de November 1845.
Lars Christensen Dreier hidtilværende Fæster af Aagaards Gods, ansøger allerunderdanigst om
allernaadigst Bevilling til sin tilkjøbte Fæstegaards Nedlæggelse eller udstykning uden Hovedparcel
af den befalede Størrelse.
Til Kongen
Da jeg har tilkjøbt mig min hidtil i Fæste havte Gaard af Aagaards Gods og dermed paadraget mig
Gjeldsforpligtelser som jeg ikke paa nogen Maade seer mig istand til at opfylde uden det kan
tillades mig at afhænde en Deel af dens Jorder i Parcellen. Vel har det høie Collegium i Anledning
af min indsendte underdanigst ansøgning givet mig Haab om at faae udstykningen approberet naar
den blev indskrænket til at bestaa i hele Lodder, saaledes at de sammengrændsende Lodder som
udgjør Parcellerne No 1 til 6 incl. forblev samlede, men da jeg ikke derved kan vorde tilstrækkelig
hjulpen saa vover jeg herved i allerdybeste underdanighed at bønfalde Deres Majestæt om at
forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse uden Hovedparcel af den befalede
Størrelse, nemlig saaledes som Udstykningsdocumenterne fremstiller den som jeg til den Ende
herved allerunderdanigst vover at fremsende. Med Hensyn til at Parcellen No 4 er solgt til en Mand
som boer omtrent ½ Miil fra den, tillader jeg mig allerunderdanigst at bemærke at han trænger
haardt til at faa denne Trang afhjulpen ved nogen nærmere beliggende Eiendom. – Da det med de
anførte Omstændighed er en reen Velfærds Sag for mig at erholde den her ansøgte allernaadigste
Bevilling saa vover jeg paa Grund heraf i allerdybeste underdanighed at anmode om en
allernaadigst Bønhørelse, allerunderdanigst Lars Christensen Dreier
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 281
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Venneberg Sogn, Nørre Harritslev By den 31de December 1845.
Selveier Poul Pedersens Enke ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards Deling i
Henhold til Forordningen af 13de Mai 1769 og 3die December 1819 § 17, samt i fornødent Fald om
dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Da min Svigersøn Jens Nielsen Gjurup som boer paa Lodden Matr. No 58, som han eier i
Interessentskab med Jens Christian Larsen, har for lidt Jord til derpaa at holde Heste og for meget til
at faa dreven ved fremmed Arbeidskraft og jeg finder at min Gaard har mere Jord end der behøves
for en Gaardmands Familie at leve af saameget mere som den har en stor Deel raae Jord tjenlig til
Opdyrkning beliggende tæt ved Gaarden saa har jeg til bemeldte min Svigersøn solgt den mig
tilhørende Parcel Matr. No 14 d med Hartkorn 3 Skp. 1 Fkr. 1 ¾ alb. og Gammelskat 3 rbd. 60 ½ sk.
til at bruges under hans eiende og iboende Sted som er beliggende i ikkun 363 alens Afstand fra
Parcellen; men da denne Parcel endnu ikke er tilstrækkelig til at afhjelpe hans Trang til mere Jord
saa har jeg i Forbindelse dermed solgt ham den umiddelbar tilgrændsende Deel af min Gaards
Hovedlod som er fraskaaren fra det Øvrige med den over Lodden løbende indgrøftede By og
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Møllevei; - Vel gaar denne Parcel noget nær ind imod min Gaard men da der er afskaaren fra
Gaardens øvrig Jord ved den nysnævnte Vei og den dog ikke gaar saa nær til Gaarden som
Nabolodden, saa haaber jeg at det i Betragtning af de anførte Omstændigheder og i Henhold til
Forordningen af 13de Mai 1769 og Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst
Approbation paa denne Deling dog ikke skulle vorde mig nægtet, og da jeg i dette Haab har ladet
Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til de nævnte Lovsteder og paa Grund af de
anførte Omstændigheder – Skulde naadigst Approbation paa udstykningen ikke kunde meddeles
mig efter de anførte Lovsteder da ansøger jeg lige underdanigst om at det Høikongelige
Rentekammer naadigst vilde udvirke mig den dertil i saa Fald fornødne allernaadigste Bevilling og
derpaa approbere Udstykningen, underdanigst Paa Poul Pedersens Enkes Vegne og efter hendes
anmodning, P.L. Birk.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 282
(Denne Regning som henhører til min Conseptbog for Breve m.m. er ved en Feiltagelse bleven
indført heri.)
Regning
For den egentlige udstykning af Niels Christian
Christensens Gaard efter sædvanlig Taxt.
25 rbd.
For at dele den derunder indbefattede fælleds
Lod Matr. No 30c
3 rbd.
For Befordring til og fra Buurholt samt til stemplet
Papier og Postpenge, og for at skrive Ansøgningen
3 rbd.
For de Kort over Skovfogedhusets Lod
1 rbd.
for i alt
32 rbd.
p.t. Buurholt den 29de Januar 1846, P.L. Birk.

Nr. 283
Hjørring Amt, Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn og Bye den 31de December 1845.
Christen Zachariasen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 6 i Øster Brønderslev hører 9 fra hinanden vidt adspredt
beliggende Lodder, hvoriblandt er en meget stor Deel af raa Jorder fortrinlig skikket til Opdyrkning,
men da jeg nu er for gammel til selv at faae disse anvendt paa en hensigtsmæssig Maade ønsker jeg
at kunne overlade dette Arbeide til min ældste Søn Zacharias Christensen, men da min Formues
Omstændigheder ikke er saaledes at jeg kan overdrage ham dem hele Gaard paa saadanne Vilkaar
som han kan være tjent med saa har jeg for at bringe de fornødne Pengemidler til veie til Gjelds
Afbetaling og til fornøden Driftscapital solgt nogle af de fjerneste Jorder deels til at forenes med
andre umiddelbar tilgrændsende Jorder og deels til at henlægges under andre Eiendomme, og en
liden Lod /:Parcel No 8:/ har jeg forbeholdt mig til at henlægges til et mig tilhørende Selveierhuus
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Matr. No 49, af Hartkorn 1 Skp. 1 Fk. 2 ½ alb. og Gammelskat 1 rbd. 68 sk., som jeg selv agter at
beboe og for hvilket Parcellen ligger særdeles beleiligt. Parcellen No 2 er vel en lang og smal Lod
men da den er solgt til Selveierhuusmand Jens Møller Nielsen og forenes med hans umiddelbar
tilgrændsende Lod efter sin hele Længde og hans Huus er desuden beliggende saa nær ved min Lod
at hans Have gaaer umiddelbar til Skjællet. saa er Figuren for ham meget fordelagtig, uden i nogen
Maade at vanskabe min Lod. Den nordre Deel af udlodden som er afskaaren ved den over samme
løbende Byevei, har jeg solgt til Adam Myhrmann til at henlægges til et ham tilhørende nordlig i
Byen beliggende jordløst Huus men da han ikke kunde skaffe den fornødne Kjøbesum til veie for
det hele Stykke, saa har han igjen solgt Parcellen No 3 til Selveiergaardmand Heile Sørensen til at
forenes med dennes paa langs umiddelbar tilgrændsende Jord; dog dersom denne adskillelse af
Parcellerne No 3 og 4 ikke kan tillades da skal disse to Parceller forblive samlet til en af den nævnte
Kjøber; helst til Adam Myhrmann og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17
nærer det Haab at naadigst Approbation paa en saadan Deling ikke vil vorde mig nægtet, saa har jeg
i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder. Skulde imod Formodning naadigst approbation paa udstykningen ikke kunde
meddeles mig efter det nævnte Lovsted, men allernaadigste Bevilling dertil være fornøden, da
ansøger jeg lige underdanigst om at det høie Collegium i saa Fald naadigst vilde udvirke mig en
saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen, underdanigst Christen
Zachariasen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 284
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hørby Sogns sydlige Deel, Estrup Bye den 31de December
1845.
Morten Pedersen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard Matr. No 15 i Hørby Sogns sydligste Deel har jeg solgt en
fjerntliggende Græsningslod til Selveiergaardmand Thomas Madsen nu hans Søn Mads Christen
Thomsen som boer den mere end dobbelt saa nær og som derfor bedre kan benytte den til
Opdyrkning, og da jeg nu har ladet denne Parcel paa lovbefalet Maade beregne i Hartkorn og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen, underdanigst Morten Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 285
Hjørring Amt, Børglum Herred, Stenum Sogn og Bye den 31de December 1845.
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Niels Jespersen hidtil værende Gaardfæster til Børglumcloster ansøger underdanigst om
approbation paa sin ni tilkjøbte Fæstegaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig min hidtilværende Fæstegaard af Børglumcloster Gods Matr. No 11 i
Stenum har jeg ved denne Handel paadraget mig Forpligtelser som jeg ikke kan opfylde dersom jeg
skal beholde den hele Eiendom samlet, men da der til Gaarden hører en stor Deel af raae Jord
fortrinlig skikket til Opdyrkning men som tildeels er Gaarden saa langt fraliggende at den ikke med
passende Fordeel kan opdyrkes under den saa har jeg solgt den største til Opdyrkning fortrinlige
Hedelod til Hans Pedersen til at forenes med hans paa langs umiddelbar tilgrændsende Selveierlod
og den søndre Hedelod ønsker jeg af samme Grund at afhænde til at henlægges under en anden
Eiendom, og da Gaarden ikkun har en liden Toftelod men derimod sin Hovedlod saa langt
fraliggende at det falder besværlig at drive og dyrke den til gavns saa agter jeg at flytte Gaarden ud
paa Hovedlodden, og at sælge Toftelodden og den fraflyttede Gaardsplads til Peder Jensen Smed til
Beboelse og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at
naadigst Approbation paa saadan Deling ikke vil vorde mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet
Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste approbation
paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
underdanigst Niels Jespersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 286
Da det Høikongelige Rentekammer ved Resolution af 8de November forrige Aar har nægtet Lars
Christensen Dreier i Jarmsted Approbation paa sin Gaards udstykning i det hele Omfang som min
Udstykningsberegning af 19de August forrige Aar angaaer men Høisamme derimod har forskreven
disse Betingelser under hvilke udstykningen kunde ventes approberet i et snævere Omfang om
saadant attraaes, og da det hele Beliggende paa Mandens senere allerunderdanigste Ansøgning om
at forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse for derved at faae udstykningen
approberet har under 3die denne Maaned resolveret at det bør have sit Forblivende ved denne under
8de November forrige Aar Supplicanter meddelte Resolution; og da det er Manden om at gjøre at
faae udstykningen approberet efter denne Resolution saa har jeg nu tilføiet i Beregningen en ny
Fordeling hvori Parcellerne No 1 og 6 ere sammenlagte til Hovedparcel og tillader mig saaledes
underdanigst atter at indsende denne, tilligemed Hartkornsattester for Proprietair Storm, og en
Attest fra Herredsfoged Kammerjunker Lillienskjold om at Korterne ikke fulgte med Communicationen af det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 3die forrige Maaned, og som derfor formentlig
maae beroe i det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 6te Februar 1846, underdanigst P.L. Birk.
Til Høikongelige Rentekammer.

Nr. 287
Ved Resolution af 1ste November forrige Aar har det Høikongelige Rentekammer nægtet Morten
Sørensen i Hvidsted i Taars Sogn Approbation paa sine Jorders udstykning efter den af mig under
14de Juni samme Aar affattede udstykningsberegning deels fordi Hovedparcellen ikke har den
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anordnede Størrelse, ligesom ei heller Parcellen No 4 har den Størrelse som er foreskreven for
Parceller der bestemmes til Bebyggelse, deels fordi Parcellen No 2 er tillagt et Stykke af Gaardens
Hovedlod af en ufordelagtig Figur, hvorved tillige Figuren for Parcellen No 1 er bleven mindre
hensigtsmæssig. Da det er aldeles klart at denne Resolution maae være grundet paa en urigtig
opfattelse af Forholdende som min Forretning muelig kan have givet Anledning til fordi jeg har
behandlet det hele som en samlet Eiendom og blot ved Slutningen af min beregning tilføiet den
Bemærkning at den hele Eiendom bestaar af 3 forskjellige Matriculsnumre som der ikke paahviler
Eieren nogen Forpligtelse til at beholde samlet, saa byder min Embedspligt mig her at opklare
Forholdende noget nøiere.
Ved Skjøde af 4de Juli 1836 har Morten Sørensen tilkjøbt sig Gaarden Matr. No 18 med gl. Hartkorn
1 Td. 7 Skp. beliggende i 6 adskilte Lodder af saa ufordelagtige Figurer omkring og imellem
Lodderne til Gaarden Matr. No 19 at jeg har ansat dem for saa at sige, at udgjøre et Fælledsskab
med disse; Gaarden Mtr. No 19 med gammelt Hartkorn 2 Td. har han derimod senere tilkjøbt sig,
ved Skjøde af 29de Juni 1841, for derved at vorde bestemt til ved Magelæg eller Omdeling, at faae
sin Jord mere samlet end nogen af disse to Gaarde har været enkelt hver for sig. Det er saaledes ei
alene fuldkommen vist som jeg i Beregningen har anført at der ikke paahviler ham nogen
Forpligtelse til at beholde disse Eiendomme samlet men jeg burde maaske ligefrem have tilføiet at
han ikke er berettiget til at drive dem samlet, da dertil udfordres allernaadigst Bevilling, som han
ikke har erhvervet.
Hvad Parcellen No 4 angaar da er denne egentlig ikke, som det høie Collegie Resolution omtaler,
bestemt til Bebyggelse, men til at henlægges til det paa Parcellen beliggende jordløse Huus som er
belaant og har været til i mange Aar, og ved Forordningen af 3die December 1819 er den jo ikke
bestemt nogen Størrelse som en Parcel bør have for at kunne tillægges et for den beqvemt
beliggende jordløse Huus; og et Huus som allerede er til og som ligger paa Lodden maae jo dog
altid ligge beqvemt; imidlertid kan denne Anstødssteen bortfalde da Morten Sørensen nu har
tilkjøbt sig Huuset, og Lodden kan saaledes forenes med Parcellen No 3 til Fæster Peder Thomsen,
og dersom det har nogen vanskelighed mod at faae Approbation paa Afhændelsen at denne Lod til
Fæsteren kan den forblive som henhørende til Parcellen No 1. Da nu Parcellerne No 1, 3 og 4
saaledes kan betragtes som den ene Gaard og No 2 som den anden Gaard saa er det dog aldeles
klart at der er vunden noget ved denne Omdeling idet de omkring Gaarden samlet beliggende Jorder
nu er udlagte i een samlet Lod for hver Gaard, i stedet for at No 18 der havde 2de Lodder hvoraf den
ene heelt omsluttede een af Lodderne til No 19; og No 19 havde i samme Jord 5 adspredte Lodder
som nu ere samlede i een Lod, i saa passende Figur som Omstændighederne kunde tillade. – Det
bemærkes at Skjellet imellem Parcellerne No 1 og 2 i Jorderne ved Gaarden allerede ere adskilte ved
Lovligt Hegn. Jordernes indblandede Beliggenhed imellem hinanden er Grunden hvorfor jeg, da de
tilhørte een Mand, har ved Omdelingen befundet dem som een samlet Eiendom. Da nu Eieren ikke
er berettiget til at beholde begge Gaarde samlet hvilket han heller ikke ønsker, og Parcellen No 2
med sine nuværende 2de Lodder er en langt fordelagtigere Gaard end de under Matr. No 19
henhørende 7 mindre veldannede Lodder, saa kan jeg ikke skjønne rettere end at der er gyldig
Grund til, saaledes som jeg har gjort, at anbefale udstykningen, hvilken jeg atter tillader mig her
underdanigst at gjentage, da Morten Sørensen ellers imod sin Side kunde see sig nødt til at sælge
Gaarden Matr. No 19 ogsaa i sin oprindelige Skikkelse, i sine 7 ufordelagtigt beliggende og allerede
veldannede Lodder, i stedet for at Parcellen No 2 som han har solgt til Lars Christian Jensen ikkun
har to Lodder. Til Oplysning om Eiendomsretten følger Morten Sørensens 2de Skjøder med samtlige
Sagen vedkommende udstykningsdocumenter.
Vadumtorp den 6te Februar 1846, underdanigst P.L. Birk.
Til Høikongelige Rentekammer.

Nr. 288
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Hjørring Amt, Horns Herred, Raaberg Sogn, Skiveren den 31te December 1845.
Mads Christensen, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om approbation paa sine Jorders
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Af den mig tilhørende hidtil ubeboede Jordlod Matr. No 29 som jeg hidtil har dreven under mit
eiende og iboende Huus Matr. No 7, begge Dele i Skiveren i Raaberg Sogn har jeg solgt den nordre
Deel til Jens Nielsen Fisker for at henlægges til det ham tilhørende paa Parcellen beliggende
jordløse Huus som han beboer, og da Eiendommen indeholder et langt større Areal af raae Jord
tjenlig til Opdyrkning end der med Fordeel kan opdyrkes under mit Huus, saa har jeg for nogen Tid
siden overdraget ham denne Parcel i Arveforpagtning for et Tidsrum af 200 Aar; ligeledes har jeg i
Forbindelse dermed til samme Tid for et lige Tidsrum /:200 Aar:/ forpagtet ham den nordre Deel af
Hovedlodden til mit eiende Huus Matr. No 7, som er beliggende langs med vestre Side af
førstnævnte Parcel, og da han nu ønsker at blive virkelig Eier af disse to Parceller har jeg nu solgt
ham samme; fremdeles har jeg solgt en fraliggende Eng og Græsningslod til Morten Madsen i
Troldborg til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom og da jeg i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa saadan
Deling ikke vil vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet de nævnte Parceller paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og idet jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen
efter det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, Underdanigst Mads
Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 289
(Denne Consept hører til foregaaende Side)
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille
Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 9 Udstykningsforretninger med tilhørende Bilage, nemlig for
Morten Pedersen i Estrup, Morten Sørensen i Hvidsted, Niels Christian Thomsen i Serritslev, Søren
Hansen sammesteds, Niels Jespersen i Stenum, Poul Pedersens Enke i Nørre Harritslev, Christen
Andersen i Harken, Christen Zachariasen i Østerbrønderslev, Lars Dreier i Jarmsted alt til
udbedende Høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 7de februar 1846, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 290
Efter Begjæring af vedkommende Eier Proprietair Glerup til Knudseie og Selveier Gaardmand
Peder Frandsen, har jeg nu deelt den fælleds Lod Matr. No 32 & 33 i den mellemste Deel af Torslev
Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt og tillader mig herved underdanigst paa vedkommendes
Vegne at indsende udskiftnings og Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
Taxationsforretning samt Amtstuens Attest om Hartkornet og Gammel skatter for at Delingen kan
blive indført i Matriculen og Amtstuens tillagte Ordre om det nye Hartkorns Deling.
Vadumtorp den 21de Februar 1846, underdanigst P.L. Birk.
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Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 291
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende Udstykningsforretninger, nemlig fra Mads Christensens
Eiendomme Matr. No 7 og 29 i Skiveren i Raaberg Sogn, for Christen Sørensens Sted Matr. No 17 i
Lodskovad i samme Sogn, For Niels Andersens Gaard Matr. No 9 i Svenstrup Bye og Sogn, for
Proprietair Høyers Enkes og Medinteressenters Gaard Matr. No 13 i Broust Bye og Sogn samt en
Udstykningsforretning med Hartkornsberegning over Gaarden Matr. No 32 & 33 i Torslev Sogns
mellemste Deel i Dronninglund Herred, alle til udbedende Høigunstigst Anbefaling og Indsendelse
til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 21de Februar 1846, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 292
Hjørring Amt, Horns Herred, Tversted Sogn, Horsnab den 24de Februar 1846
Niels Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards Deling
imellem sine Børn, og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Med særdeles Hensyn til at min iboende Gaard Matr. 55 under Øster og Vester Tversted m.m. har et
saa betydeligt Areal af raae Jord tjenlig til Opdyrkning at jeg finder at flere Familier godt kunne
ernære sig af samme har jeg i Henhold til den ved Forordningen af 13de Mai 1769 § 6
Selveierbønder givne Tilladelse deelt Gaardens Jorder imellem mine 3de Børn, og haaber i Henhold
til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst Approbation paa denne Deling ikke vil
vorde mig nægtet og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigst Approbation paa Delingen i Henhold til det nævnte Lovsted
og paa Grund af de anførte Omstændigheder. Skulde imod Formodning naadigst Approbation paa
Delingen ikke kunne meddeles mig efter de nævnte Lovsteder men allernaadigst Bevilling dertil
være fornøden. da ansøger jeg lige underdanigst om at det høie Collegies naadigste vilde udvirke
mig den i saa Fald fornødne allernaadigste Bevilling og derefter approbere udstykningen,
underdanigst Niels Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 293
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Hune Sogn den 28de Februar 1846.
Selveier Christen Nielsen Sverrig og Søren Pedersen ansøger underdanigst om approbation paa
Delingen af en i Fælledsskab tilhørende Huuslod.
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Til Rentekammeret
Omendskiønt det ved de sidste undersøgelser som bliver foretagen i Anledning af den nye Matricul
ikke er bleven anmeldt at jeg Christen Nielsen Sverrig havde en Medeier i Huuslodden Matr. No
118 i Hune Sogn og jeg af den Aarsag er bleven staaende som ene Eier, han har dog, som det
hermed følgende Skjøde udviser, Søren Pedersen været lovlig Meddelt siden 29de Marts 1829 altsaa
omtrent i 17 Aar. Dette Fælledsskab ønsker de nu at faa ophævet paa lovlig Maade
overensstemmende med den Deling efter hvilken vi nu have brugt i 17 Aar og som vi paa begge
Sider finde os vel tjent med og da Eiendommen for en væsentlig Deel bestaar af raae Jord tjenlig til
Opdyrkning haabe vi i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst
Approbation paa Delingen ikke vil vorde mig nægtet, og da vi nu i dette Haab have ladet Parcellen
paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og vi herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger vi underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
underdanigst Christen Nielsen Sverrig, Søren Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 294
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kollerup Sogn, Fjerritslev Bye den 12te Marts 1846
Peder Andersen, Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 8a i Fjerritslev By Kollerup Sogn hører en Hedelod
tjenlig til Opdyrkning men som af Gaarden saa langt fraliggende at den ikke med Fordeel kan
opdyrkes derunder; denne Lod har jeg nu solgt til Selveier Huusmand Christen Beck som eier den
langs med Loddens nordøstlige Side umiddelbar tilgrændsende Lod hvormed den agtes forenet og
da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Tilladelse
til at afhænde denne Lod ikke vil vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet den paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i
Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Peder
Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende Udstykningsforretning for Peder Andersen i Fjerritslev
til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 12te Marts 1846, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Rosenkrantz

Nr. 295
Med Hensyn til den beskrivelse som Deres Velædelhed har behaget at meddele mig over det hos
Dem for S:T: Hr. Major Koefoeds Regning til Leie henstaaende Fortepiano er jeg ikke istand til at
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kunne sige noget om Prisen til hvilken jeg vil afhænde det førend jeg kan faae Leilighed til at tage
det i Øiesyn naar jeg en Gang med det første kommer til Aalborg.
Vadumtorp den 28de Marts 1846, Ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Hr. Bogholder Scherup.

Nr. 296
Randers Amt, Onsild Herred, Nørre Onsild Sogn og Bye den 20de April 1846.
Jens Jensen Rousing, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard Matr. No 3 i Nørre Onsild har jeg solgt 2de Parceller af den længst
fraliggende Jorder den ene til Selveier Gaardmand Kjeld Nielsens Enke som trænger til Tørvejord
og den anden til Selveier Huusmand Christen Pedersen Bruun som eier og beboer en umiddelbar
tilgrændsende Lod, hvormed Parcellen forenes, og da jeg nu har ladet disse Parceller paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen, underdanigst Jens Jensen Rousing.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 297
Randers Amt, Onsild Herred, Sønder Onsild Sogn, Ulstrup Bye den 20de April 1846.
Niels Pedersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard Matr. No 3 i Ulstrup har min Stedfader Lars Christensen for
omtrent 30 Aar siden bortskjænket et Stykke Kiærjord til hver af sine Brødre, Huusmændene
Christen Christensen og Niels Christensen til at forenes med deres umiddelbar tilgrændsende
Selveierjord, og da jeg nu har formaaet Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk til ar beregne disse
Parceller i Hartkorn efter de Matriculstaxter som ved undersøgelse blev paasat min Gaards Jorder i
sidstafvigte Sommer og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste approbation paa Udstykningen, underdanigst Niels Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 298
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 2de udstykningsforretninger for Jens Jensen Rousing i
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Nørre Onsild og Niels Pedersen i Ulstrup i Sønder Onsild Sogn, begge til udbedende høigunstigst
anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp pr. Aalborg den 21de April 1846, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne
Hr. Kammerherre Amtmand Lorentzen

Nr. 299
Thisted Amt, Vesterhan Herred Gjøttrup Sogn 15de Marts 1845
Lars Larsen Agesen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § (17) og i fornødent Fald om dertil
at erhvervs allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig min hidtil i Fæste havte Gaard af Aagaards Gods Matr. No 12 i Stierslev i
Gjøttrup Sogn har jeg ved den Leilighed paadraget mig Gjeldsforpligtelser som jeg ikke seer mig
istand til at opfylde dersom jeg skulde beholde den hele Eiendom samlet og da Gaarden har en
meget stor Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning men som det af Mangel paa Evne ikke staaer i
min Magt at faae opdyrket saalænge det hele skal være samlet da den meget vidtløftig adspredte
Beliggenhed gjør Eiendommens hensigtsmæssig Behandling yderste vanskelig, saa har jeg for at
forbedre min Stilling og at vorde istand til at opfylde de indgaaede Forpligtelser solgt den fjerneste
Deel af Agerlodden og 2de af de længst fraliggende Lodder og da jeg i betragtning af disse
Omstændigheder i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst
Approbation paa denne udstykning ikke skulle vorde mig nægtet, har jeg i dette Haab ladet
Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og idet jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation
paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder.
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Skulle imod Formodning naadigst approbation paa udstykningen ikke kunne meddeles mig efter det
nævnte Lovsted da ansøger jeg lige underdanigst om det høie Collegiums naadigst ville udvirke mig
den i saa Fald fornødne allernaadigste Bevilling og derefter approbere udstykningen, underdanigst
Lars Larsen Agesen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 300
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albek Sogn, Nørre Vaarsaae den 12te October 1845.
Jens Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Paa min eiende Gaards Grund Matr. No 2 i Nørre Vaarsaae By Albek Sogn er et jordløs Huus som
eies og beboes af Niels Pedersen. – Til denne Mand har jeg solgt det Stykke af min Hedelod.
hvorpaa Huset er beliggende og som er afskaaren fra den øvrige Deel af Lodden ved den over
samme løbende Landevei fra Sæbye til Hals ligesom jeg ogsaa ønsker at afhænde den vestre Deel af
min Englod som ligeledes er afskaaren fra det øvrige ved den over Lodden løbende Byevei. og da
Gaarden i øvrigt har en stor Deel raae Jord tjenlig til Opdyrkning saa haaber jeg i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst Approbation til denne afhændelse ikke skulde
vorde mig nægtet og idet jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa
Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Jens Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 301
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Torslev Sogn, Attrup Bye den 12te November 1845.
Christen Baarup Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Da jeg sidder med en talrig Familie nemlig 10 uforsørgede Børn og jeg har en trykkende Gjeld af
300 rbd. som skal udbetales i forestaaende 11te December Termin og som jeg ikke seer Udveie til at
kunne laane, og naar Gaarden, for at fyldestgjøre mine Creditorer skal sælges ved tvunget Salg kan
den maaske neppe koste mere end jeg skylder paa den og der vil da ikke blive noget til mig og min
talrige Familie at leve af; saa har jeg for at redde mig ud af denne Nød greben det Middel at sælge
en Deel af Gaardens adspredt beliggende Jorder, og da en stor Deel af samme er raae Jord tjenlig til
Opdyrkning saa haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 ar naadigst
Approbation paa Delingen ikke skulde vorde mig nægtet især da Delingen skeer alene i hele Lodder
jeg har nemlig solgt Gaardspladsen og Haverne samt Toftelodden nordvestlig for Gaarden og
Kiærlodden alt til en samlet Parcel til Beboelse for en Familie som ligeledes er til og trænger til
Bopæl, hvorfor jeg skal have 400 rbd. og kan saaledes derved redde mig ud af min Nød og beholde
tilbage som Hovedparcel til underholdning for mig og min Familie, Hovedlodden hvorpaa jeg er i
Færd med at udflytte Gaarden samt Englodden, der ligesom Kiærlodden er tjenlig til Opdyrkning,
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og da jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Delingen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder – Skulde imod Formodning naadigst Approbation paa Delingen ikke kunde
meddeles mig efter det nævnte Lovsted da ansøger jeg lige underdanigst om at det Høikongelige
Rentekammer naadigst vilde udvirke mig den i saa Fald fornødne allernaadigste Bevilling og
derefter approbere udstykningen, underdanigst Christen Baarup
(Indsendt den 12 Nov. 1845)
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 302
Hjørring Amt, Børglum Herred, Serritslev Sogn Vesteraaegaarde den 12te November 1845.
Thomas Christian Jacobsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Paa den fjerneste Deel af min eiende og iboende Gaards Grund Matr. No 3 af Vesteraaegaarde i
Serritslev Sogn er et Fæstehuus som beboes af Jens Christian Christensen og hvortil i længere Tid
har været henlagt en Lod omkring Huset og en liden fjerntliggende Englod og da Gaarden i øvrigt
har en stor Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning, saa har jeg i Haab om dertil at forundes naadigst
Tilladelse i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, solgt denne Parcel til bemeldte
Jens Christian Christensen, og da jeg nu i det nævnte Haab har ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelig Rentekammers naadigste Approbation paa
udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
underdanigst Thomas Christian Jacobsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 303
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Torslev Sogn, Attrup Bye den 24de December 1845.
Christen Baarup Selveier Gaardmand ansøger om allernaadigst Bevilling til sin Gaards
nedlæggelse.
Til Kongen
Til min eiende og iboende Gaard af forhenværende Kokkedals Gods Matr. Nr. 5a i Attrup Bye
Torslev Sogn hører 5 forskjellige Lodder hvoraf mere end 3/5 ja næsten de 2/3 er raae Jord tjenlig til
Opdyrkning, men som det ikke staar i min Magt at faae opdyrket og anvendt paa en hensigtsmæssig
Maade fordi min Evne dertil er for ringe; Desuden har jeg for Øieblikket en trykkende Gjeld som er
bleven mig opsagt til udbetaling i denne Termin og som jeg ikke seer mig istand til at tilveiebringe
ved nyt Laan (fortsætter i dokument nr. 316)
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Nr. 304
No 27/1843 & 44
Hjørring Amt, Øster Hanherred, Haverslev Sogn, Bonderup Bye den 30te April 1844
Christen Nielsen hidtilværende Fæster af Aagaards Gods af en Gaard som han nu har tilkjøbt sig,
ansøger underdanigst om Approbation paa sammes udstykning i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
For at komme i en mere selvstændig Stilling har jeg tilkjøbt mig min iboende og hidtil i Fæste havte
Gaard af Aagaards Gods i Bonderup bye og da jeg nu er bleven Selveier ønsker jeg at indføre et
bedre Agerbrug end hidtil og at faae en Deel af min til Opdyrkning tjenlig raae Jorder bragt under
en hensigtsmæssig Behandling formerlig Kjærlodden som ligger Gaarden nærmere end den
fraliggende Agerlod og som især egner sig fortrinlig til Opdyrkning; men da Gaardens Jorder ere
beliggende i 6 hinanden vidt fraliggende Lodder foruden Andel i 2de fælleds Lodder, saa er det ikke
mueligt for mig at drive disse Jorder samlet til nogen betydelig Grad af Forbedring, saa meget
mindre som jeg mangler den dertil hørende Driftscapital; og da jeg desuden ved at Kjøbe Gaarden
har paadraget mig Forpligtelser som jeg ikke seer mig istand til at opfylde naar jeg skal beholde den
hele Eiendom samlet saa har jeg for at afhjelpe disse Mangler solgt den fjerneste Deel Agerlandet
og en fjerntliggende Englod til Søren Christensen i Bonderup Mølle til at forenes med hans
umiddelbar tilgrændsende eiendom og resten af Udlodden samt min Andel i den fælleds Lod
Fjorkjæret agter jeg at afhænde ved Auctionen, og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 haaber at naadigst Approbation paa saadan Udstykning ikke skulle vorde mig
nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregn i Hartkorn,
og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder. – Skulle imod Formodning naadigst Approbation paa Udstykningen ikke
kunne meddeles mig efter det anførte Lovsted da ansøger jeg lige underdanigst om at det høie
Collegium naadigst ville udvirke mig den i saa Fald fornødne allernaadigste Bevilling og derefter
approbere Udstykningen, underdanigst Christen Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 305
No 17/1843 & 44
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albek Sogn, Nørre Vaarsaae Bÿe den 4de Mai 1844.
Anders Pedersen Smed, som foruden sin iboende Fæstegaard har tilkjøbt sig nok en Gaard af
Voergaards Gods fra hvilken han agter at afhænde en Parcel og at sammenlægge Resten med sin
iboende Gaard, ansøger allerunderdanigst om dertil at forundes allernaadigst Bevilling og
approbation.
Til Kongen
Foruden min iboende Fæstegaard som jeg har tilkjøbt mig, har jeg tillige tilkjøbt mig Niels
Pedersens Fæstegaard af Voergaards Gods Matr. No 16 i Nørre Vaarsaae Bye Albek Sogn, som er
beliggende umiddelbar tæt op til min iboende Gaard, og som formedelst denne indknebne og nære
beliggenhed i høi Grad generer mig; og da jeg nu er Eier af begge Gaardene og der til min iboende
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Gaard er en langt fraliggende i Sognets sydostlige Deel beliggende liden englod anført under Matr
No 53, som jeg formedelst den lange Afstand fra Gaarden ikke har nogen synderlig Nytte af, saa har
jeg ved Magelæg afgivet denne Lod til Gaarden Matr. No 16 for at faae den med dennes umiddelbar
tilgrændsende Lod til en Parcel som jeg har solgt til Jens Jørgensen Kold til at forenes med hans
umiddelbar tilgrændsende Eiendom og fornemmelig for at faae Vederlaget for den udlagt saa nær
min iboende Gaard som mueligt; men da jeg kan see Udveie til at tilveiebringe den for et større
Avlsbrug end min hidtil iboende Gaard fornøden Driftscapital og jeg derfor meget ønsker at udvide
min Eiendom, saa vover jeg herved i allerdybeste Underdanighed at bønfalde Deres Majestæt at
forundes allernaadigst Bevilling til at sammenlægge Hovedparcellen af bemeldte Gaard Matr. No 16
med min iboende og nu ligeledes eiende Gaard, som den grændser umiddelbar sammen med, og at
drive begge Gaarde samlet under et Brug, imod at der paa den nedlagte Gaards Grund Matr. No 16
opføres blot eet Huus med Forpligtelse til bestandig at vedligeholdes med Bygning og Beboere; og
da jeg nærer det Haab at saadan allernaadigst Bevilling ikke skulle vorde mig nægtet saa har jeg i
dette Haab ladet Parcellen af Gaarden Mtr. No 16 paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn
og vover tillige herved allerunderdanigst at fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Korter
og øvrige befalede udstykningsdocumenter; til Oplysning om den Udstykning og Sammenlæggelse
hvortil allernaadigst Bevilling og Approbation ansøges, allerunderdanigst Anders Pedersen Smed.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 306
I Anledning af det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Deres Høivelbaarenhed af 6te denne
Maaned betreffende Udstykningen af Anders Bak Christiansens Gaards Jorder i Hallund Bye og
Sogn, hvori det høie Collegium yttrer Betænkelighed ved at approbere Adskillelsen af Parcellerne
No 5 og 6, tillader jeg mig paa hans Vegne og efter hans Begjæring allerærbødigst at bemærke: at
siden Udstykningen blev foretaget har han solgt Hovedparcellen til Niels Thomsen Musted, og i
samme Handel har han til samme Mand solgt Parcellerne No 3, 4 og 6; thi vel var Parcellen No 4
bestemt til at afhændes til Fæsteren Lars Jørgensen, men denne Handel er gaaet over styr og Lars
Jørgensen hensidder som Fæster af Parcellen paa sin og Kones Livstid. Hvad derimod angaar
Parcellen No 6, da er denne allerede for længst Tid siden for et Tidsrum af 200 Aar, overdraget i
Arvefæste til Peder Thomsen, som eier og beboer det paa Parcellen beliggende jordløse Huus, og
den er nu ved udstykningen lovet ham til Eie, saasom dens Henlæggelse til Huset der uden denne
Lod aldeles ingen Jord har, formentlig er tilladt ved Forordningen af 3die December 1819 § 3,
saasom det vel maa ansees for bedre at et jordløs Huus som Nødvendighed har fremkaldt ved en
Families Trang til Huusly og som er forsynet med beboere, faar en lille Jordlod, end at det vedbliver
at være aldeles uden Jord, og da Husets nærværende Eier Peder Thomsen ikke har Evne til at Kjøbe
den hele Lod, saa er her intet Valg for ham at gjøre; thi vil det høie Collegium, ikke vise ham den
Bevaagenhed som er Høisammes tilladt ifølge nys nævnte Forordnings § 5, at han maa faae denne
lille Parcel til Eiendom, da vil Huset, som et jordløs Selveierhuus fremdeles forblive jordløs, og han
mangler, som en 200 Aarig Fæster af Lodden vedblive at henhøre under Hovedparcellen. – Det
forekommer mig at der under disse Omstændigheder maatte være tilstrækkelig Anledning for det
høie Collegium til at approbere Afhændelsen af Parcellen No 6. – Parcellerne No 1, 3, 4 og 6 som nu
er solgt til Niels Thomsen Musted, kan derimod nu gjerne forblive samlet.
Vadumtorp den 27de Juli 1844, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten
(afsendt 30/7 44).

Nr. 307
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Aalborg Amt, Kjær Herred, Sundbye Sogn, Lindholms Mølle den 30de Juli 1844.
Niels Peter Bentzen Gaardeier, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards udstykning.
Til Rentekammeret
Ifølge den mig meddelte allernaadigste Bevilling af 19de Juni 1841 paa at sammenlægge mine 2de
Gaarde i Lindholm Bye, har jeg inden udløbet af den befalede Tid af 2 Aar indrettet paa den
nedlagte Gaards Grund et Huus med det allernaadigste befalede Jordtillæg, hvilket Huus beboes og
bruges af Lars Christensen, som Leier, men da det er min Agt at sælge dette Huus og nogle flere af
Gaardens noget adspredt beliggende Lodder af hvilke jeg allerede har solgt de 2de nordligst
beliggende Græsningslodder til Mads Andersen Aaen til at forenes med hans umiddelbar
tilgrændsende Selveierlod, saa har jeg til den Ende ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn, og idet jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen
af 3die December 1819, underdanigst Niels Peter Bentzen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 308
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albek Sogn, Lille Rugtved den 31de Juli 1844.
Jens Jørgensen Kold Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa en ham
tilhørende Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Foruden min eiende og iboende Gaard Lille Rugtved kaldet af hidtilværende Voergaards Gods i
Albek Sogn som jeg nu har tilkjøbt mig, har jeg tillige for længere Tid siden tilkjøbt mig
forhenværende Jørgen Heilesens Gaard i Sønder Vaarsaae Bye i samme Sogn. Denne sidstnævnte
Gaard har sin jord beliggende i 9 Lodder hvoraf en ikke ubetydelig Deel er raae Jord tjenlig til
Opdyrkning men som formedelst den vidt adspredte beliggenhed ikke alt sammen kan med Fordeel
dyrkes under Gaarden og da jeg tillige har tilkjøbt mig en Parcel af Anders Pedersen Smeds Gaard i
Nørre Vaarsaae som ikkun var fraskilt denne min Gaards Jorder ved en, Hans Nielsen Møller
tilhørende, mellemliggende Lod, saa har jeg gjort et Magelæg med bemeldte Hans Nielsen Møller
hvorved han har faaet sine tvende paa begge Sider af min Lod beliggende Lodder samle til en Lod,
og hvorved jeg har faaet den fjerneste af min her omhandlede Gaards sydvestligst beliggende
Lodder bragt i umiddelbar Forbindelse med min Parcel af Anders Pedersen Smeds Gaard – Denne
magelagte Lod tilligemed den næst østen for beliggende Lod har jeg bestemt til særskilt Bebyggelse
i Forening med min Parcel af Anders Smeds Gaard, og de øvrige 5 Lodder som ligger meste
beleiligt for Gaarden har jeg solgt samlet til Hans Høÿer, og da jeg nu har ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder og i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17, Underdanigst Jens Jørgensen Kold.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 309
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte udstykningsforretning med tilhørende Bilage over Selveier
Niels Peter Bentzens Gaards Jorder i Lindholm Bye Sundbye Sogn, til udbedende høigunstigst
Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 13de August 1844, Allerærbødigst Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Stiftamtmand v. Tillissch, Ridder af Dannebrog

Nr. 310
I Henhold til Forordningen af 3 December 1819 § 17 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 2de Udstykningsforretninger med tilhørende Bilage for
Jacob Jensen af Huult i Jerslev Sogn og for Hans Christian Iversen af Skovbakken i Vreilev Sogn,
til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 11te November 1844, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 311
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Flyvbjerg den 25de November 1844
Ole Pedersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og i fornødent Fald om dertil at
erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Flyvbjerg kaldet i Jerslev Sogn hører et langt større Areal end jeg har været i
stand til at dyrke og drive paa en hensigtsmæssig Maade med de Midler der hidtil har staaet til min
Raadighed, og da min Gjeld paa Gaarden er saa stor at jeg ikke ved at sælge den samlet var istand
til at kunne faae saameget tilovers at jeg derfor kunde erhverve mig en passende mindre Eiendom,
saa har jeg solgt den nordre Deel af Gaardens Jorder i 5 Parceller til 5 Familier som alle trængte til
Huusly; de 4 familier bor allerede paa Lodderne og den 5te er i Færd med at bebygge sin Lod. Ved
dette Arrangement kan jeg blive istand til at betale min Gjeld og endda at faa saa meget tilovers at
jeg derfor kan ei alene bebygge Hovedparcellen anstændige, hvor jeg allerede har opført en solid
Bygning af Grundmuur; men jeg vil endog derved vorde i stand til at erhverve mig den fornødne
Driftscapital til dermed at kunne dyrke Hovedparcellen langt fordelagtigere end hidtil den samlede
Gaard, og da alle Parcellerne indeholder en Deel raa Jord som ved denne Forandring vil komme
under hensigtsmæssig Opdyrkning og den gamle Mark vil blive bedre behandlet end hidtil (?)
Familierne eller en til som skal beboe Parcellerne og som alle trængte til Beboelses Leilighed saa
haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst Approbation paa
udstykningen ikke skulle vorde mig nægtet, og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
udstykningen i Henhold til det anførte Lovsted. – Skulde imod Formodning naadigst Approbation
paa Udstykningen ikke kunde erholdes efter dette Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil være
fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst om at det høikongelige Rentekammer i dette Tilfælde
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naadigst vilde udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen,
underdanigst Ole Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 312
Hjørring Amt, Dronninglund herred, Hallund Sogn, Hollensted By, den 25de November 1844.
Niels Jacobsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Hollensted By Hallund sogn, hører 8 hinanden saa viidt
fraliggende Lodder at det ikke er mueligt med nogen rimelig Grad af Fordeel at dyrke dem alle
under eet samlet Brug, og da de tillige indeholder en stor Deel raae Jord tjenlig til Opdyrkning, men
jeg mangler den dertil fornødne Driftscapital, saa har jeg for at afhænde disse Mangler solgt en
fjerntliggende Englod til Svend Christensen i Østerkjæret, til at forenes med hans umiddelbar
tilgrændsende Eiendom, og den fjerneste Deel af Agerlodden saavelsom de tvende fjerneste
Hedelodder agter jeg hver for sig at afhænde ved Auction til at henlægges under andre mere
beleiligt beliggende Eiendomme, og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17
nærer det Haab at naadigst Tilladelse til disses afhændelse ikke skulde vorde mig nægtet, og jeg i
dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst i Henhold til det nævnte Lovsted og paa
Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Niels Jacobsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 313
Hjørring Amt, Venneberg Herred, St. Olai Sogn, Qvelhals den 12te Marts 1845.
Hans Andersen, Gaardeier, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards Udstykning.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard Qvelhals kaldet Matr. No 4, 11 og 33 af Fuglsig Hovedgaards
Jorder har jeg i Henhold til Forordningen af 13 Mai 1769 afstaaet en Parcel af raae Jord tjenlig til
Opdyrkning til min Svigersøn Søren Mikkelsen til at forenes med en ham tilhørende umiddelbar
tilgrændsende Parcel af Beistrupgaards Jorder som han beboer og hans iboende Huus er beliggende
tæt ved Parcellens nordøstlige Hjørne; og da jeg nu har ladet denne Parcel paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen, underdanigst Hans
Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 314
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum Bye den 14de Marts 1845
Niels Pedersen Johnsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Da jeg for at faae min Gaard til at ligge saa beqvemt for sin Jord som mueligt har (jeg) flyttet den
ud paa Hovedlodden saa er min Toftelod og den fraflyttede Gaardsplads i Byen ved den Leilighed
kommen til at ligge saa ubeqvemt for Gaarden at jeg ikke kan have Nytte af den i Forhold til dens
Værdi i Særdeleshed fordi den ligger aldeles fra Øiesynet fra Gaarden saa at jeg ikke kan have Fred
paa den for Naboernes Kreaturer; jeg har derfor bestemt mig til at sælge den enten til Bebyggelse
eller til at forenes med en tilgrændsende Eiendom, og da jeg i det Sted har indkjøbt flere Parceller
som ligger i umiddelbar Forbindelse med Hovedlodden og som jeg derimod forener med Gaarden,
saa haaber jeg i Betragtning heraf og i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at
naadigst Approbation paa denne Parcels Afhændelse ikke skulle vorde mig nægtet, og har i dette
Haab ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, Underdanigst Niels Pedersen Johnsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 315
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kollerup Sogn, Fjerritslev Bye den 15de Marts 1845.
Søren Andreasen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og i fornødent Fald om dertil at
erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig min hidtil i Fæste havte Gaard af Aagaards Gods Matr. No 5 i Fjerritslev
Bye har jeg ved den Leilighed paadraget mig Gjeldsforpligtelser som jeg ikke seer mig istand til at
opfylde om jeg skulde beholde den hele Eiendom samlet og da Gaarden har en stor Deel raae Jord
tjenlig til Opdyrkning men som det af Mangel paa Evne ikke staaer i min Magt at faae opdyrket saa
meget mere som Jordernes vidtløftig adspredte Beliggenhed gjør det dobbelt vanskeligt at faae det
hele behandlet paa hensigtsmæssig Maade; jeg har derfor deels solgt og deels agter at sælge de
fjerneste Deel af eiendommen for at vorde istand til at opfylde de paadragne Forpligtelser og at faae
det Øvrige af min af Gaards Jorder behandlet paa en hensigtsmæssigere Maade end hidtil og da jeg
under disse Omstændigheder i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det
Haab at naadigst Approbation paa den foretagne Deling ikke skulde vorde mig nægtet saa har jeg i
dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigst
Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder. Skulle imod formodning naadigst Approbation paa Udstykningen ikke kunne
meddeles mig efter det nævnte Lovsted da ansøger jeg lige underdanigst om at det høikongelige
Rentekammer naadigst ville udvirke mig den i saa Fald fornødne allernaadigst Bevilling og derefter
approbere udstykningen, underdanigst Søren Andreasen.
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 316
(Fortsættelse af dokument nr. 303) og skal Gaarden sælges ved tvungen Salg da bliver der intet
tilovers for mig og min talrige Familie /:10 uforsørgede Børn at leve af, og i saa Fald staa i Fare for
at falde Sognet til Byrde Under disse Omstændigheder har jeg ladet Gaardens Jorder dele i 2de
Parceller men som det Høikongelige Rentekammer ikke har funden Anledning til at approbere som
Undtagelse for de gjeldende bestemmelser. I denne min store Nød vover jeg i allerdybeste
underdanighed at bønfalde Deres Majestæt om at forundes allernaadigst Bevilling til Gaardens
Nedlæggelse eller til dens udstykning, uden Hovedparcel, og alene i hele Lodder, saaledes at jeg
kan afhænde Gaardspladsen samt Toftelodden nordvestlig for Gaarden og Kjærlodden til
Tømmermand Niels Pedersen Clemensen, hvorved jeg ville vorde istand til at conservere til
underholdning for mig og min Familie. Hovedlodden som jeg er i Færd med at bebygge og
Englodden som er bedre skikket til Opdykning end til Høeavl ved hvilket Arrangement der er
Sandsynlighed for at alle de raae Jorder kan komme under hensigtsmæssig Opdyrkning og jeg med
min Familie vorde reddet fra Bettelstaven, og da nærer jeg det Haab at saadan allernaadigst
Bevilling paa Grund af de anførte Omstændigheder ikke vil vorde mig nægtet og vover saaledes i
allerdybeste underdanighed atter at fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter i det jeg allerunderdanigst anraaber om allernaadigst
Bønhørelse allerunderdanigst Christen Baarup

Nr. 317
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vreilev Sogn, Harken Gaarde den 31te December 1845.
Christen Andersen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sine
Eiendommes Deling mellem sine Børn.
Til Rentekammeret
Da de mig tilhørende Jordeiendomme Matr. No 2 af Harkengaard og Matr. No 1b under
Lundergaardene og Guldager Bye, alt i Vreilev Sogn for en væsentlig Deel bestaar af raae Jord
tjenlig til Opdyrkning, hvoraf jeg allerede har opdyrket en Deel men jeg nu er for Gammel til at
faae saadanne Grundforbedringer udført i noget betydeligt Omfang men jeg derimod har 4
fuldvoxne Sønner hvoraf de 3 allerede er gifte og have Familie at forsørge og jeg finder at de alle 4
godt kan finde passende Leilighed til Erhverv og Ernæring for sig og Familier paa mine nuhavende
Eiendomme, nemlig de to som Gaardmænd og de to som Huusmænd, saa har jeg i Henhold til
Forordningen af 13de Mai 1769 foretaget en saadan Deling af min Jordeiendomme, og da jeg i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa
saadan Deling ikke vil vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og idet jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, ansøger
jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i
Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, Underdanigst
Christen Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 318
Hjørring Amt, Børglum Herred, Serritslev Sogn og By den 31de December 1845.
Søren Hansen Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 7a i Serritslev Sogn hører en fjerntliggende Udlod som er
saare vel skikket til Opdyrkning, men som formedelst den store Afstand ikke kan opdyrkes under
Gaarden, og da jeg ikke har Evne til at oprette et særskilt Jordbrug paa den og saaledes ikke har
nogen væsentlig Nytte af den saa har jeg solgt den til Selveier Gaardmand Mads Nielsen til at
forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Selveierlod, som er bebygget og beboes af Fæster
Christopher Jensen, og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 haaber at
naadigst Approbation paa saadan Afhændelse ikke vil vorde mig nægtet saa har jeg i dette Haab
ladet denne Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og idet jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalde
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Søren Hansen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 319
Hjørring Amt, Børglum Herred, Serritslev Sogn og Bye den 31te December 1845.
Niels Christian Thomsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Til min Svoger Poul Christophersen som i stedet for Arv er indtraadt i Interessentskab med mig om
min Faders mig for et par Aar siden tilskjødede Gaard og som for længere Tid siden har opført sig
et Huus nordlig paa min Hovedlod som han beboer har jeg nu i stedet for Interessentskabet om det
hele solgt den nordre Deel af Hovedlodden som han beboer samt hele den fraliggende udlod som alt
er tjenlig til Opdyrkelse og den lille Englod vesten for Gaarden, og da jeg i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17 og de af det høie Collegiums hidtil fulgte Regler, nærer
det Haab at naadigst Approbation paa denne Deling ikke vil vorde mig nægtet saa har jeg i dette
Haab ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og idet jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder. Skulde naadigst Approbation paa Delingen ikke kunne meddeles mig efter det
anførte Lovsted men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden da ansøger jeg lige underdanigst
om at det høie Collegium i saa Fald naadigst ville udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og
derefter approbere Udstykningen, Underdanigst Niels Christian Thomsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 320
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Hjørring Amt, Horns Herred, Raaberg Sogn, Lodskovad den 31de December 1845.
Christen Sørensen, Selveier, ansøger underdanigst om approbation paa sin Eiendoms udstykning i
Henhold til den ham meddelte foreløbige Tilladelse.
Til Rentekammeret
Med det høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 5te November
1836 har jeg paa mit eiende og iboende Huus eller Sted i Lodskovad Matr. No 17 i Raaberg Eierlaug
solgt en meget fjerntliggende Klitlod til Søren Olesen til at forenes med hans umiddelbar
tilgrændsende Eiendom, og da jeg nu har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Delingen i Henhold til den nævnt foreløbige Tilladelse,
underdanigst Christen Sørensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 321
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Svenstrup Sogn og Bye den 20de Februar 1846.
Niels Andersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at erhverves allernaadigst Bevilling
paa sin Gaards Nedlæggelse og om Approbation paa dens udstykning.
Til Rentekammeret
Da min eiende Gaard Matr. No 8a i Svenstrup Bye og Sogn ikkun har omtrent 1½ Tønde Land
dyrket Jord ved Gaarden og den desuden har sin Jord beliggende paa 5 Steder i en temmelig vid
Afstand fra hinanden saa at det falder temmelig vanskelig at dyrke disse efter en forbedret Plan og
da jeg desuden eier Gaarden Matr. No 9 i samme Bye, hvis Hovedlod grændser umiddelbar sammen
med Hovedlodden til Gaarden Matr. No 8a saa har jeg bestemt mig til at flytte Gaarden Matr. No 8a
ud paa sin Hovedlod og for at faae disse Jorder mere samlet har jeg ladet gjøre et Magelæg hvorved
Gaarden Matr. No 8a afgiver sin Toftelod, samt Kjærlodden nordøstlig for Gaarden og Englodden
sydøstlig for Gaarden til Gaarden Matr. No 9 og faaer derfor Vederlag i umiddelbar Forbindelse
med sin Hovedlod, af Hovedlodden Matr. No 9 – Gaarden Matr. No 9 er fortiden uden Bygning og
da heller ikke den har mere end omtrent 1½ Tønde Land dyrket Jord i sin Toftelod og dens Jorder i
øvrigt oprindelig er beliggende i 6 temmelig vidt fra hinanden beliggende Lodder hvis Antal nu ved
Magelægget er bleven forøget til 8 Steder, saa vover jeg under disse Omstændigheder i Henhold til
allerhøieste Resolution af 5te Juli 1818 underdanigst at ansøge det Høikongelige Rentekammer om,
ved Bevilling ad mandatus at forundes allernaadigst Tilladelse til at nedlægge Gaarden Matr. No 9
og at udstykke dens Jorder i 13 Parceller dels til Bebyggelse og deels til at forenes med andre enten
tilgrændsende eller mere beqvemt beliggende Jorder og under den Forpligtelse at af Parcellerne No
2, 7, 8, 9 eller 10 bliver for bestandig at vedligeholde med Bygning og Beboere og da jeg nærer det
Haab at saadan allernaadigst Bevilling under de anførte Omstændigheder ikke vil vorde mig nægtet
saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og
vover saaledes herved underdanigst at fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter i det jeg underdanigst ansøger det høie Collegium om
naadigst at erhverve mig den fornødne allernaadigste Bevilling og derefter at approbere
Udstykningen.
Forlanges det at der skal være Hovedparcel da ønsker jeg dertil bestemt Parcellerne No 5, 8, 9, 10
og 12, underdanigst Niels Andersen.
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 322
I Henhold til det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 27de Januar 1845 har jeg nu
foretaget en formelig udstykningsforretning over Jorderne Matr. No 13 i Broust Bye og Sogn
Østerhan Herred, Hjørring Amt som eies i Interessentskab af Proprietair Høyens Enke, Lars
Christian Nielsen, Søren Tranums Enke nu Lars Jensen, samt Kirkesanger og Skoleholder Lassen,
som jeg saaledes tillader mig herved underdanigst at indsende med Anmodning om at
Vedkommendes i November Maaned 1844 affattede og med Sogneforstanderskabets Anbefaling
indsendte underdanige Andragende nu maa komme i Betragtning til udstykningens endelige
Approbation. – Ved Slutningen af Beregningen har jeg bemærket de locale Omstændigheder som
taler for Udstykningens Hensigtsmæssighed i den Form som Lodderne nu haver.
Vadumtorp den 20de Februar 1846, underdanigst P.L. Birk.
Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 323
Hjørring Amt, Børglum Herred, Taars Sogn, Hvidsted Bÿe den 28de Februar 1846.
Søren Villadsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sine Jorders
udstykning og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Af mit eiende og paaboende Sted Matr. 22 under Hvidsted Bÿe, har jeg for mange Aar siden solgt
Parcellen No 1, nemlig den søndre Agerlod og den større Deel af den søndre Eng og Græsningssamt Tørvelod til min Svigersøn Lars Jensen, som i mange Aar har beboet og brugt Parcellen, og
jeg har selv forbeholdt mig den nordre Agerlod som jeg beboer, samt Kjærlodden, den nordre
Englod og et Stykke af den søndre Englod som jeg især har forbeholdt mig for der at have det
fornødne Tørveskjær; fremdeles har jeg for 35 aar siden solgt en mig tilhørende Englod sønder for
Hvidstedgaards Mark, som i den nyeste Matricul er anført under Taars og Hovstrup Matr. No 66, og
da Stedet har mere raae Jord tjenlig til Opdyrkning end jeg endnu har været istand til at faa bragt
under hensigtsmæssig Opdyrkning saa haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die December1819
§ 17 at naadigst Tilladelse til denne Deling ikke skulle vorde mig nægtet og da jeg nu i dette Haab
har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder – Skulde naadigst Approbation paa Delingen ikke kunde forundes mig
efter det nævnte Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden da ansøger jeg lige
underdanigst om at det høie Collegium naadigst ville udvirke mig den i saadant Tilfælde fornødne
allernaadigst Bevilling, og derefter approbere udstykningen, underdanigst Søren Villadsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 324
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I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille
Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretninger nemlig for Niels Nielsen i Horsnab i
Tversted Sogn, for Søren Villadsen i Hvidsted i Taars Sogn og for Christen Nielsen Sverrig og
Medinteressent i Rødehuus i Hune Sogn, alle til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse
til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 28de Februar 1846, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 325
Hjørring Amt, Horne Herred, Flade Sogn og Bÿe den 12te Marts 1846.
Christen Pedersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 20 i Flade Bye og Sogn hører en langt fraliggende
Englod som langt fortrinligere er skikket til Opdyrkning end til Høeavl, men da den formedelst den
lange Afstand fra Gaarden ikke kan opdyrkes med Fordeel derunder og Selveierhuusmand Jens
Christensen Kjær som eier og beboer den ved Siden paa Langs umiddelbar tilgrændsende Lod
trænger til at udvide sit lille Agerbrug, saa har jeg solgt ham denne Lod til at forenes med hans
tilgrændsende Eiendom, hvorved den vil komme under en hensigtsmæssigere Anvendelse end det
var muelig under min Gaard, og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17
nærer det Haab at naadigst Tilladelse til saadan afhændelse ikke vil vorde mig nægtet., saa har jeg i
dette Haab ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og idet jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Christen Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte udstykningsforretning med tilhørende Bilag fra Christen
Pedersen i Flade til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige
Rentekammer.
Vadumtorp den 12te Marts 1846, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 326
Aalborg Amt, Aars Herred, Ravnkilde Sogn, Forkilde Bye den 14de Marts 1846.
Mikkel Nielsen Arvefæste Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
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Til min eiende (og) iboende Arvefæstegaard af Nørlunds Gods hører et saa stor Areal af raae Jord
tjenlig til Opdyrkning at det langt overstiger min Evne at faae nogen betydelig Deel deraf bragt
under hensigtsmæssig Cultur saa meget mere som beliggenheden er saa ufordelagtig at
Hovedloddens Udstrækning i Længde er næsten ½ Miil, da jeg desuden ved at faae Gaarden i
Arvefæste har paadraget mig Gjeldsforpligtelser som jeg ikke kan opfylde om jeg skulde beholde
den Hele Eiendom samlet, saa har jeg med Eierens Samtykke solgt den halve Deel af Eiendommen
til Niels Mouritsen, som har bebygget og beboer den, og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation dertil ikke vil vorde mig nægtet saa
har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, Underdanigst Mikkel Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 tillader jeg mig herved allernaadigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte udstykningsforretning med tilhørende Bilage for
Arvefæster Mikkel Nielsen i Forkilde til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det
Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 27de Marts 1846, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerjunker Hoppe Constitueret Stiftamtmand.

Nr. 327
Aalborg Amt, Kjær Herred, Biersted Sogn, Bjørnkjers Mark den 28de Marts 1846.
Christen Bertelsen Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om Tilladelse til at Dele sin Jordlod
imellem sine Børn.
Til Rentekammeret
Da min eiende Jordlod Matr. N 2d under Bjørnkjer Hovedgaard, har en Passende Størrelse til at
kunne ernære to Huusmandsfamilier og jeg har 2de Døttre som jeg ønsker at gjøre lige vel imod, og
da den ældste af dem allerede er gift saa har jeg overdraget den halve Deel af Eiendommen til min
Svigersøn Mads Christensen Woldbroe som allerede i forrige Aar har bebygget den og opført sit
Huus i umiddelbar Forbindelse med mit, og har saaledes siden i Fjor beboet Parcellen, og den Deel
af Eiendommen som jeg beboer, har jeg bestemt til min yngste Datter som, endnu ikke er gift, og da
jeg i Henhold til Forordningen af 13de Mai 1769 nærer det Haab at naadigst approbation paa denne
Deling ikke vil vorde mig nægte, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte
Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Christen Bertelsen.
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende Udstykningsforretning med tilhørende Bilage over
Christen Bertelsens Huuslod paa Bjørnkjers Mark, til udbedende høigunstigst Anbefaling og
Indsendelse til det Kongelige Rentekammer, allerærbødigst P.L: Birk.
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Høivelbaarne Her. Kammerjunker Hoppe Constitueret Stiftamtmand.

Nr. 328
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hørby Sogn, Haven den (?) Juni 1846.
Andreas Uldall ansøger om approbation paa et Magelæg imellem Hovedgaardstaxt og Bondejord.
Da min eiende Hovedgaard Haven har en saa ufordelagtig Beliggenhed for sin Mark at der for
Gaardens Bygninger til Markens nordre Grændse ikkun er omtrent 400 Alen og der desuden paa
denne Deel af Gaardens Grund ligger en Fredskov langs med Grændsen hvis Fredning er mindre
sikkert derved at den grændser umiddelbar til Naboernes Grund og jeg netop ved denne grændse
eier en Hedestrækning henhørende under det mig tilhørende Bøndergods i Hørby Sogn Vester
Estrup Gaarde kaldet og disse Gaarde desuden have i dens umiddelbare Nærhed et meget betydeligt
Areal af raa Jord og langt mere end de kan overkomme at opdyrke, og som er langt beqvemmere til
Opdyrkning end den norden for Hovedgaardens Mark beliggende Hedestrækning, hvilken
sidstnævnte i øvrigt er saa stærkt belagt med store Steen at dens Opdyrkning aldrig kan ventes
udført af nogen Fæster, og da den ene Gaard fortiden er fæsteledig og jeg har forenet mig med
Fæsteren af den anden Gaard om at afstaa sin Andel i Fæsterettigheden til fornævnte
Hedestrækning, saa har jeg nu ladet disse Hedelodder skille fra Gaarden ved en formelig
udstyknings Forretning udført paa lovbefalet Maade, og da en meget stor Deel af de under
Hovedgaardstaxten henhørende Jorder alt for lang Tid siden er bortfæstede og der imellem disse
saaledes bortfæstede Jorder er i omtrent 900 Alens Afstand i østlig Retning fra Gaarden et Stykke
tilbage som paa de 3 Sider ligger indesluttet imellem de bortfæstede Jorder og som er afskaaren fra
Gaardens øvrige Jorder ved en mellemliggende Dal, saa ønsker jeg at faae den oftnævnte norden for
Hovedgaardens Mark beliggende Hedestrækning inddraget under Hovedgaardstaxten, og at
udlægge Vederlag derfor af det nysnævnte Stykke af Hovedgaardens Grund som Bondejord til at
overtage det for Hedestrækningen bestemte nye Hartkorn 2 Skp. 3 Fk. 2 ¼ alb. og Gammelskat 2
rbd. 45 sk. og da jeg nu har ladet en saadan Magelægs Forretning udføre ved Stiftslandinspecteuren
paa anordningsmæssig Maade, saa tillader jeg mig herved at fremsende udstyknings og Magelægs
beregningen ,ed tilhørende Korter og øvrige Bilage i det jeg paa den anførte Grunde ansøger om det
Høikongelige Rentekammers gunstige Approbation paa Magelægget.

Nr. 329
Af et mit tilhørende paa min eiende Gaards Grund beliggende jordløse Huus som er særskilt
forsikkret i Landets almindelige Brandkasse og som i 12 Aar har været beboet af min Broder
Thomas Larsen Birk har man uden at det er mig som Eier af Huset bekjendt efter hvis
Foranstaltning saadant er skeet, affordret mig en Bygningsafgift for sidste Halvaar 1845, 1 rbd. 54
sk. som jeg betalte under 2den Februar dette Aar. Jeg maae saa rimeligt antage at denne
Bygningsafgift grunder sig paa en urigtig Fremstilling af Sagen; thi den Omstændighed at min
Broder, som var af et noget Svageligt Helbred og derfor levede hos mig som ugift, har for at
conservere sin Sundhed saa godt som mueligt, lagt sig efter lidt Haandarbeide, nemlig at gjøre en
art simple Fortepianoer, hvoraf han i det Høieste har forfærdiget et om Aaret, uden videre fremmed
Hielp end den at en Bondedreng som han havde i Tjeneste til sin personlige Opvartning, gik ham
tilhaande med et og andet som hans svage Helbred ikke tillod ham selv at udføre, kan dog neppe
have givet Anledning til at betragte Huset som en Fabrik. – Medens min Broder levede blev der i de
12 Aar han beboede Huset aldrig affordret ham nogen Bygningsafgift, men han betalte halvaarlig
Brandpenge 40 sk. af Huset; han døde den 9de December forrige Aar og siden den Tid har der ikke
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været udført Mekanisk Arbeider af nogen som helst Slags og det er først efter den Tid at man har
krævet mig for Bygningsafgift – Under disse Omstændigheder tillader jeg mig underdanigst at bede
det Høikongelige Rentekammer om høigunstigst at vilde tillægge Amtstuen fornøden Ordre om at
forskaane mig for at vorde krævet for en Afgift som jeg ikke kan indsee at der med nogen billig
Grund kan affordres mig. – Huset beboes for Øieblikket af en fattig Familie som trænger til Huusly
og jeg har ikke den allermindste Indtægt af det, og det er ikke min Agt paa nogen Maade at
fortsætte min afdøde Broders Industrie, hvortil jeg hverken har Tid eller Evne.
Vadumtorp den 20de Juli 1846, underdanigst P.L. Birk Justitsraad og Stiftslandinspecteur
Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 330
I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 7de denne Maaned tillader jeg mig
allerærbødigst at melde at Delingen af Græsningsgrunden i Hou og Melholt Skov blev fuldført ved
Afsætning paa Marken i løbet af sidstafvigte Mai Maaned og Korterne med tilhørende beregninger
skal om gandske kort Tid vorde indsendt.
Vadumtorp den 20de Juli 1846, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerjunker Hoppe Constitueret Stiftamtmand.

Nr. 331
Deres Velædelhed har vel i Commission for Gaardeier Kjeld Graven til Enggaarden i
Vesterbrønderslev Sogn at indcassere 5 rbd. med ½ Aars Rente som skulde betales i indeværende
Termin; men da min Embedsforretninger har foraarsaget at jeg ikke har været hjemme siden 29de i
forrige Maaned og ikke kan komme hjem før paa Tirsdag den 30de d. M., saa skal bemelte Sum til
den Tid blive betalt, da jeg paa min Hjemtour herfra vil lægge Veien om af Sundbye – hvilket jeg
ikke har villet undlade ved Expres at anmelde for at forebygge videre ufornøden Uleilighed.
p.t. Vaarsaae den 27de Juni 1846, ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Hr. Kjøbmand Schals i Sundbye.

Nr. 332
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Sogn og Bye den 30de Juli 1846.
Niels Vrensted Nielsen og Jens Nielsen Holland Selveier Boelsmænd ansøger underdanigst om
Approbation paa deres Eiendommes udstykning og i fornødent Fald om dertil at erhverves
allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
For mange Aar siden har jeg Niels Vrensted tilkjøbt mig en Parcel som stod for gammelt Hartkorn 2
Td. 3 Skp. hvoraf jeg selv har betalt Skatterne i Amtstuen indtil den nye Matricul blev indført; men
siden den Tid har jeg betalt dem i Forening med Hovedparcellens Eier Jens Nielsen Holland, men
da jeg egentlig er Fisker og søger min Næring paa Have mere end ved Landbruget, saa har jeg for
længere Tid siden solgt den større Deel af Eiendommen til Kjøbmand Segelke i Lønstrup som har
forenet den med sin umiddelbar tilgrændsende Eiendom, og af Resten har jeg solgt den halve Deel
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til Peder Christensen som ligeledes er Fisker, hvilken Halvdeel er den egentlige gamle Gaardsplads
som han beboer, og den anden Halvdeel som er den vestligste har jeg selv bebygget og beboer, og
da Eiendommen saaledes er deelt i veldannede Figurer af passende Størrelse til Huuslodder og
beboes af Familier som trængte til Huuslye, saa haaber jeg at naadigst Approbation paa denne
Deling ikke skulle vorde mig nægtet, og da jeg Jens Nielsen Holland ligeledes ønsker at faae min
Gaards Hartkorn anført for sig selv i Amtstuen ligesom jeg ogsaa ønsker i Forening med Niels
Vrensted Nielsen at afhænde de fraliggende Gadelodder som vi hidtil have havt i Fælledskab
saasom vi begge i Forening lader vore Jorder opmaale, taxere og beregne i Hartkorn og
Gammelskat, og i det vi herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger vi underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17; men dersom naadigst Approbation paa Delingen af Parcellerne No 2, 3 og 4
ikke kan tillades ligefrem efter det anførte Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil være
nødvendig, da ansøger jeg Niels Vrensted Nielsen lige underdanigst om at det Høie Collegium i saa
Fald naadigst vilde udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere Udstykningen,
underdanigst Jens Nielsen Holland, Niels Vrensted Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende Udstykningsforretning med Bilage for Niels Vrensted
Nielsen og Jens Nielsen Holland af Venneberg til udbedende Høigunstigst Anbefaling og
Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 4de August 1846, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.
(Afsendt med Posten den 5te August)

Nr. 333
Den ifølge det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til Deres Høivelbaarenhed af 10de Marts dette
Aar om mig tilhændekomne udstykningsforretning og over forhenværende Fæster Anders Jensens
Gaards Jorder i Donsted i Albek Sogn hvori var indløbet en af Fæsteren opdaget Feil og tillader mig
saaledes her at fremsende en nye beregning med tilhørende Korter og øvrige Bilage, hvori er
iagttaget de af Revisionen gjorte Bemærkninger.
Vadumtorp den 5te August 1846, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.
(Afsendt med Posten den 5te August)

Nr. 334
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn den 5te August 1846.
Thomas Andersen Wium, Selveier, ansøger underdanigst i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 om Tilladelse til at nedlægge sin Gaard og i fornødent Fald om dertil at
erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
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Til min eiende Gaard Matr. No 10 i Jetsmark Sogns sydlige Deel som staaer for nyt Hartkorn 7 Skp.
3 Fk. 2 alb. hører 4 temmelig vidt fra hinanden beliggende Lodder og som først udgjør hvad man
kalder en Gaard, nemlig en Tønde Hartkorn i Forening med 5 endnu langt fjernere beliggende
Lodder som findes anført under Matr. No 74 i Sognets sydlige Deel, og som tilsammen staaer anført
for 2 Fkr. ¼ alb. Hartkorn, som at disse 9 Lodder tilsammentagen netop udgjør 1 Td. 1 Fkr. 2 ¼ alb.
Hartkorn og saaledes derved faaer Navn af en Gaard – Hvilket kommer endnu tvende
Græsningslodder som i Matriculen under No 115 i Sognets sydlige Deel urigtig er bleven anført som
een tilhørende Eieren af Matr. No 38 b i Sognets mellemste Deel – Disse 2de Lodder er nu af
Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk beregnede til Hartkorn 1 Skp. 2 Fkr. ¾ alb., saa at naar dette
Hartkorn sammenlægges med det førstanførte bliver det hele i alt 1 Td. 2 Skp. hvortil Jorden er
beliggende i 11 Lodder paa en saa vid Udstrækning at det ikke er mueligt at bringe dem under en
hensigtsmæssig Behandling som eet samlet Jordbrug og da det hele Areal er over 41 Tønder Land
hvoraf ikkun 7 Tønder Land er virkeligt Agerland og resten er raae Jord som for størstedelen er
tjenlig til Opdyrkning men som formedelst den vidtløftige adspredte beliggenhed ikke kan opdyrkes
som et samlet Jordbrug, saa er det under disse Omstændigheder at jeg i Henhold til Forordningen af
3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa en udstykning i hele Lodder
ikke skulle vorde mig nægtet og i dette Haab har jeg solgt Toftelodden og Englodden samt
Græsningslodden Matr. No 10 til Lars Larsen Agesen til bestandig at vedligeholdes med Bygning
og Beboere, Udlodden og 2de Tørvelodder har jeg solgt til Mads Wedsted til at forenes med hans
umiddelbar tilgrændsende Selveierlod og de 2de Kjærlodder af Matr. 115 har jeg solgt til Niels
Nielsen Husar som boer paa den sydligste af disse Lodder og allerede har begyndt at opdyrke en
Deel af samme, og i samme Handel har jeg tillige solgt de 2de Englodder Matr. No 74, hvilke til
Niels Nielsen Husar solgte Eiendomme ere efter hans Forlangende anførte i 4 Parceller under No 3,
4 5 og 6, men dersom denne specielle deling ikke kan tillades da er han forpligtet til at modtage
dem alle 4 samlet som een Parcel, og da jeg nu i det nævnte Haab har ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder; men
dersom naadigst Approbation paa udstykningen ikke kan meddeles efter det nævnte Lovsted, men
allernaadigst Bevilling dertil skulde være nødvendig, da ansøger jeg lige underdanigst om at det
Høie Collegium naadigst vilde udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere
udstykningen, underdanigst Thomas Madsen Wium.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 335
Underdanigst Indberetning
For Eieren af Børglumcloster Proprietair Rottbøll har jeg med Hensyn til forandret Fæsteinddeling
foretaget en Hartkornsberegning over Gaarden Skaibergs Jorder i Ugilt Sogn med Hensyn til en
Deel af denne Gaards Jorder nemlig en Englod som ligger ubeleiligt for Gaarden i det at Veien til
samme falder igennem Fredskoven, ønskes skilt fra Gaarden og forenet med Skovrider Clausens
umiddelbar tilgrændsende Lod; ligesom og en Deel af Gaardens Grund er forbeholdt til Fredskov og
allerede dertil indhegnet og Gaarden som agtes afhændet til Fæsteren gives Vederlag for sin
fraliggende Eng i en nærmere beliggende Lod Matr. No 10 som staar for særskilt Gammelskat i
Forhold til gl. Hartkorn 3 Skp. 2 Fk. 2 alb. og nyt Hartkorn 1 Skp. 1½ alb. men som ikke er
medtaget i Beregningen fordi den ikke staar i nogen Forbindelse ved Gaarden. – Dette tillader jeg
mig saaledes paa Eieren Vegne og efter hans Forlangende underdanigst at indberette idet jeg herved
lader følge Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter.
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Vadumtorp den 5te August 1846, underdanigst P.L. Birk Stiftslandinspecteur.
Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 336
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en Udstykningsforretning med tilhørende Bilage over Thomas
Andersen Viums Gaards Jorder i Sønderbye i Jetsmark Sogn til udbedende høigunstigst anbefaling
og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer. Ligeledes tillader jeg mig herved allerærbødigst at
fremsende en for Proprietair Rottbøll affattet udstykningsforretning over Gaarden Skaibergs Jorder i
Ugilt Sogn i anledning af forandre Fæste Inddeling, Fredskovsudlæg m.m. med en af mig forfattet
underdanigst Indberetning som ligeledes ønskes indsendt.
Vadumtorp den 18de August 1846, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 337
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kollerup Sogn og By den 2den September 1846.
Gunder Christensen, Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 7 i Kollerup og 42 under Fjerritslev By hører 7 i en
meget vidtløftig Afstand fra hinanden beliggende Lodder, hvoraf den største Deel er raae Jord, som
for en meget stor Deel er tjenlig til Opdyrkning, men som formedelst den store afstand mellem
Lodderne aldrig kan ventes opdyrket under et samlet Brug, under disse Omstændigheder haaber jeg
at det naadigst maatte tillades mig at foretage udstykning af Gaardens Jorder i hele Lodder og da
fremdeles Gaardens Hovedlod oprindelig bestaar af 3 sammenkjøbte Parceller, der bestandig have
havt hver sit gamle Hartkorn indtil det blev sammenlagt ved den nye Matricul, saa har jeg ladet
disse tvende Parceller afsætte omtrent saaledes som de forhen have været, og i øvrigt som det
fandtes meest passende for Hovedparcellens Figur – Disse Parceller haaber jeg ogsaa paa Grund af
de anførte Omstændigheder at det naadigst maatte tillades mig atter at afhænde; men skulde det
imod Formodning ikke kunde tillades mig at afhænde den nærmeste Parcel som ønskes og haaber
jeg dog i al Fald at det maatte tillades mig at afhænde den fjerneste som ligger paa de søndre Side af
en temmelig høi Bakke og hvortil Veien fra Gaarden falder saa meget mere besværlig; og da jeg nu
har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og paa
Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Gunder Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte udstykningsforretning med tilhørende Bilage over Gunder
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Christensens Gaards Jorder i Kollerup, til udbedende høi Gunstigst Anbefaling og Indsendelse til
det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 2den September 1846, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Rosenkrantz.

Nr. 338
Hjørring Amt, Hvetbo Herred, Jetsmark Sogn, Sønderby den7de September 1846.
Jens Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at erhverves allernaadigst Bevilling til
sin Gaards Nedlæggelse i Henhold til allerhøieste Resolution af 5te Juli 1815 og Forordningen af 3die
Dec. 1819 § 17 samt om Approbation paa dens udstykning.
Til Rentekammeret
Da Jorderne til min eiende og iboende Gaard Matr. No 16 i Jetsmark Sogns mellemste Deel og
Matr. No 68 i Sognets sydlige Deel er foruden en Deel i nogle Fælledslodder beliggende i 13
hinanden viidt fraliggende Lodder hvoraf ikkun omtrent 4 Tønder Land er beliggende ved Gaarden,
og da en stor Deel af disse mangfoldige Lodder er raae Jord tjenlig til Opdyrkning men som
formedelst den vidtløftige adspredte Beliggenhed ikke kan opdyrkes i Forening under et samlet
Brug saa haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og allerhøieste
Resolution af 5te Juli 1815 at allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse ikke skulde vorde
mig nægtet, saa meget mere som jeg tror derved at kunne redde en passende Parcel til
underholdning for mig og min Familie; hvorimod jeg om allernaadigst Tilladelse til den attraaede
Udstykning skulde vorde mig nægtet store Fare for at blive bragt til Bettelstaven og at falde Sogne
Communen til byrde – og da jeg nu i det nævnte Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om at det
høikongelige Rentekammer naadigst vilde udvirke mig den fornødne allernaadigste Bevilling, og
derefter approbere Udstykningen. Det bemærkes at den Lod som udgjør Parcellen No 6 er solgt fra
Gaarden for 6 Aar siden ved lovlig tinglæst Skjøde som herved til Oplysning fremsendes,
Underdanigst Jens Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 339
Aalborg Amt, Kjer Herred, Østerhassing Sogn, Holtet den 14de September 1846.
Jens Christian Andersen, Selveier, ansøger underdanigst om at erhverves allernaadigst Bevilling til
at sammenlægge sine 2de Selveiergaarde.
Til Rentekammeret
Da jeg i 9 Aar har været Eier af 2 Gaarde i Østerhassing Sogn under de saa kaldte Holtet Gaarde
der er anført under Matr. No 2 med Hartkorn 2 Td. 1 Skp. 2 Fk. 2 alb. Gammelskat 14 rbd. 70 sk.,
og den anden anført under Matr. No 4 med Hartkorn 4 Td. 3 Skp. 1 Fk. 2 ¾ alb. og gammelskat 23
rbd. 74 sk. som jeg hidtil har dreven hver for sig, men da Jorderne ligge beleiligt for hinanden og
ikkun er adskilt ved den immellemliggende Vei og en ubetydelig Jordstrimmel som let kan
magelægges, og jeg ønsker, at faae begge Gaarde forenet til et samlet Jordbrug, saa ansøger jeg
herved underdanigst i Henhold til allerhøieste Resolution af 5te Juli 1815 om at det Høikongelige
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Rentekammer naadigst vilde udvirke mig den dertil fornødne allernaadigste Bevilling, imod at der
blot opføres eet Huus med et Tillæg af 1 Tønde Land boniteret Jord til Taxten 24, til bestandig at
vedligeholdes med Bygning og Beboere, Underdanigst Jens Christen Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 340
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Sønderbye den 15de September 1846.
Niels Knudsen Sørensen, Selveier, ansøger underdanigst om at erhverves allernaadigst Bevilling til
sin Gaards Nedlæggelse, og om Approbation paa dens udstykning.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaarde Matr. N 17 i Jetsmark Sogns mellemste Deel og Matr. No 66 i samme Sogns
sydlige Deel hører 9 vidt fra hinanden beliggende Lodder der tilsammen udgjør et Areal af 38
Tønder Land men som i boniteret Størrelse ikkun udgjør neppe 6½ Tønde Land. – Af Arealet er
mere end de ¾ Dele raae Jord som for størstedelen er vel skikket til Opdyrkning men den vidtløftig
adspredte Beliggenhed i 9 fjernt fra hinanden beliggende Lodder foruden een deel i nogle
Fælledslodder, gjør det umueligt at anvende de raae Jorder paa en hensigtsmæssig Maade under eet
samlet Brug; jeg nærer derfor det Haab at allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse og dens
udstykning i hele Lodder under disse Omstændigheder ikke skulle vorde mig nægtet, da jeg ikke
kan skjønne at Loddernes ringe Størrelse i Forbindelse med den viidt adspredte Beliggenhed kan
gjøre dem skikkede til at drives samlet efter en hensigtsmæssig Plan for et forbedret Agerbrug; jeg
har derfor i det nævnte Haab ladet de deels solgte og deels paatænkte Parceller paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om at det
Høikongelige Rentekammer naadigst vilde udvirke mig den til Gaardens Nedlæggelse fornødne
allernaadigste Bevilling og derefter approbere udstykningen, underdanigst Niels Knudsen Sørensen
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 341
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Store Panderup den 15de September 1846.
Niels Poulsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. No 24 i Jetsmark Sogns nordlige Deel, Matr No 44b sammesteds og
Matr. No 77c i Sognets mellemste Deel hører 7 hinanden fraliggende Lodder af saa ufordelagtige
Figurer af Længden af samtlige Lodder udgjør en Strækning ad 9945 alen til en Middelbredde af
omtrent 80 Alen, saaledes at Loddernes Længde er omtrent liig Middelbredde taget 124 gange; Det
hele Areal er 57½ Tønde Land hvoraf meget over Halvdelen er raae Jord tjenlig til Opdyrkning,
men som formedelst Loddernes vidt adspredte Beliggenhed og ufordelagtige Figurer ikke med
Fordeel kan opdyrkes under et samlet Brug, hvortil jeg desuden savner den fornødne Driftscapital –
under disse Omstændigheder haaber jeg at der i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 §
17 naadigst maatte tillades mig at afhænde nogle Parceller deels i hele Lodder og deels i andre
veldannede Figurer, og da jeg i dette Haab har ladet de paatænkte Parceller paa anordningsmæssig
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Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det
høikongelige Rentekammers naadigste approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte
Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Niels Poulsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 342
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 3 Udstykningsforretninger for Niels Knudsen Sørensen
og Jens Nielsen af Sønderby og Niels Poulsen af Store Panderup alle af Jetsmark Sogn til
udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 15de September 1846, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 343
I Henhold til det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 27de Juni dette Aar har jeg nu
affattet en formelig magelægsberegning med tilhørende 2de Korter over et Magelæg som Christen
Andersen af Harken Gaard i Vreilev Sogn Børglum Herred Hjørring Amt for mange Aar siden har
foretaget med sin Nabo; men da Christen Andersen har ved dette Magelæg faaet mere af sin Nabo
Jens Jensen, end denne har faaet Vederlag for efter Maal og Taxt, saa har jeg i Henhold til det
Kongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 28de Mai 1825 fraskaaren det Mere fra nordre Ende af
Jens Jensens fraliggende Lod, hvilket Stykke altsaa bliver at betragte som en Parcel af Jens Jensens
Gaard, men da her hverken haves Kort eller Taxationsforretning over Jens Jensens Gaards Jorder og
de vilde være meget besværligt for Vedkommende at bekoste en formelig udstykningsforretning
over bemeldte Gaards Jorder alene for denne lille Parcels Skyld saa tillader jeg mig paa
Vedkommendes Vegne og efter deres Begjæring underdanigst at anmode det høie Collegium om, at
vise dem den Bevaagenhed særdeles med Hensyn til at Magelægget er saa gammelt at lade denne
Parcel beregne i Hartkorn og Gammelskat efter Matriculstaxten, hvorom den skriftlige Erklæring
følger med Magelægsforretningen – Fremdeles tillader jeg mig herved underdanigst at lade følge
udstykningsdocumenterne forsynet med en nye Hartkornsberegning affattet efter den Forandring
som Magelægget har foraarsaget, og med Hensyn til det høie Collegies Skrivelse til Amtet af 2 Juli
dette Aar, der giver Vedkommende Haab om endnu at faa Udstykningen approberet.
Vadumtorp den 15de October 1846, underdanigst P.L. Birk.
Til
Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 344
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Torslev Sogn, Flegum By den 15de October 1846.
Christen Pedersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin gaards
udstykning i Henhold til det Kongelig Rentekammers Skrivelse af 12te Mai 1846.
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Til Rentekammeret
I Henhold til det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 12te Mai dette Aar har jeg ladet
min Gaards Jorder dele i 2de Parceller saaledes at Kjærlodden nu er deelt paa tvers i stedet for paa
langs, og da jeg nu har ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det ved den nævnte Skrivelse mig naadigst
givne Haab, underdanigst Christen Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 345
Hjørring Amt, Dronninglund Herred og Sogn, Trye Bye den 16de October 1846.
Peder Christian Poulsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at erhverves allernaadigst
Bevilling til sin Gaards Nedlæggelse og om Approbation paa dens udstykning.
Til Rentekammeret
For nogen Tid siden er jeg ved et Tilfælde bleven Eier af Gaarden Matr. No 57a i Trye Bye; men da
jeg tillige eier en anden Gaard som jeg beboer saa er det ikke mit Ønske at beholde Gaarden Matr.
No 57a, men da jeg imidlertid ikke har kunnet sælge den samlet paa saadanne Vilkaar at jeg har
kunnet være tjent dermed saa har jeg i Haab om at allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse
ikke skulle vorde mig nægtet, ladet dens Jorder inddele i 5 Parceller hvoraf de to ere solgte til at
forenes med umiddelbar tilgrændsende Eiendomme, en er solgt til et Huus som er beliggende i
mindre end 3000 alens Afstand fra Parcellen og som trængte baade til Høeavl og Tørveskjær,
hvilken Trang ved Parcellen er bleven afhjulpen men agtes afhændet ved Auction til at henlægges
under en anden Eiendom og den Parcel som bestaar af de nærmeste Bygningerne beliggende Jorder
som jeg indtil videre selv beholder, er bestemt til bestandig at vedligeholdes med Bygning og
Beboere, og da jeg nu i det nævnte Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningerne med tilhørende
Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om. at det
høikongelige Rentekammer naadigst ville udvirke mig den fornødne allernaadigste Bevilling og
derefter approbere udstykningen, underdanigst Peder Christian Poulsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 346
Vi undertegnede Eiere af Harken Gaarde i Vreilev Sogn erklære herved at da det ved Justitsraad og
Stiftslandinspecteur Birks Magelægs Beregning er bleven oplyst at Christen Andersen har faaet
mere i boniteret Størrelse efter Maal og Taxt af Jens Jensens Gaards Jorder end Jens Jensen har
faaet Vederlag for saa er det vores fælleds Ønske at dette Mere maatte vorde beregnet saavel i
Gammelskat som nyt Hartkorn efter Matriculstaxten, og at det høikongelige Rentekammer vilde
udvise den Bevaagenhed at lade dette udføre i Matriculs Contoret, hvorom vi have formaaet
Justitsraad Birk til ved Forretningens Indsendelse paa vore Vegne at gjøre underdanigst andragende.
Harken Gaarde den 14de October 1846.
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Nr. 347
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Frederikshvile den 17de October 1846.
Jesper Pedersen Kjer, Gaardeier, ansøger underdanigst om Approbation paa udstykningen af 16
Gaarde og et Huus og om at erhverves allernaadigst Bevilling til at sammenlægge Hovedparcellen
af 2de smaa Steder med Hovedparcellen af gaarden Dal Mølle.
Til Rentekammeret
Da jeg meget har udvidet og ønsker endnu mere at udvide min eiende og iboende Gaard
Frederikshvile ved Opdyrkning af raae Jorder saa har jeg fra efterskrevne Gaard tilkjøbt mig en
Deel dem langt fraliggende men derimod for min Gaard beleilig beliggende Jorder, nemlig fra de 6
Gaarde i Trøderup Bye i Hellevad Sogn som tilhører Christen Jensen, Jens Christian Geertsen, Lars
Pedersen, Stephan Andersen, Søren Christensen Hallund og Peder Christian Olesen; fra de 3 Gaarde
i Tolstrup Bye i Dronninglund Sogn som tilhører Jens Christensens Enke, Anders Simonsen og
Jørgen Hansen i Nørgaard, endvidere i samme Sogn fra Hans Christensens Gaard i Dal Matr. No 10,
fra Jens Nielsens og Lars Andersens Gaarde i Hjallerup og fra Christian Larsens Huus sammesteds,
og da jeg nu for min Regning har ladet disse 13 Eiendomme udstykke paa anordningsmæssig
Maade og jeg herved underdanigst fremsender en Hartkornsberegning med tilhørende Kort in duplo
og øvrige befalede Udstykningsdocumenter for hver Eiendom for sig, saa ansøger jeg i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17 herved underdanigst om at det høikongelige
Rentekammer naadigst vilde approbere alle disse udstykninger saaledes at Sælgeren kunde blive
istand til at meddele mig lovligt Skjøde paa de kjøbte Parceller, som jeg allerede har betalt.
Fremdeles eier jeg selv foruden min iboende Gaard Frederikshvile, følgende særskilte Eiendomme,
nemlig Gaarden Overdal Matr. No 9, Dal Mølle Matr. No 12, Stedet Bolding Matr. No 15c og d og
Stedet Musken Matr. No 16 over hvilke 4 Eiendomme ogsaa herved underdanigst fremsendes de
befalede udstykningsdocumenter; af disse Eiendomme har jeg ladet Gaarden Overdal udstykke
deels for at regulere Grændsen om dens Hovedlod og deels for ved den Parceller at vederlægge
nogle af de under Frederikshvile til Opdyrkning inddragne raae Jorder; ligeledes har jeg ladet
Gaarden Dal Mølle udstykke for at inddrage dens fraliggende Hedelod til Opdyrkning under
Gaarden Frederikshvile og med dens fraliggende Kjærlod at vederlægge nogle under Frederikshvile
tidligere inddragne og allerede tildeels opdyrkede Jorder; derimod har jeg i Haab om dertil at
erhverves allernaadigst Bevilling, bestemt at nedlægge de tvende mig tilhørende smaa Steder Matr.
No 15c & d Bolding kaldet og Matr. No 16 Musken kaldet, for deels at inddrage disse Steder
henliggende raae Jorder under Gaarden Frederikshvile, deels at magelægge dem med andre til
Inddragelse under Frederikshvile beleiligere beliggende Jorder, samt for at forene begge disse
Steders Hovedparceller med Gaarden Dal Mølle umiddelbar tilgrændsende Hovedlod, imod paa et
passende Sted paa de sammenlagte Gaardes Grund at opføre et Huus i hver nedlagt Gaards Sted og
at hvert af disse Huse tillægges i det mindste 1½ Tønde Land boniteret Jord til Taxten 24 og at de
bestandigen vedligeholdes med Bygning og Beboere – De til disse 2de Steders Nedlæggelse
fornødne allernaadigste Bevillinger ansøger jeg underdanigst om at det høie Collegium naadigst
vilde udvirke mig ligesom og at det høie Collegium derefter naadigst vilde approbere samtlige 17
udstykninger, underdanigst Jesper Pedersen Kjer.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 348
Hjørring Amt, Hvetbo Herred, Hjermitslev Sogn, Stride den 18de October 1846.
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Hans Pedersen Parcellist, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Parcels udstykning i
Henhold til Fr. 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
For noget over 2 Aar siden har jeg funden mig foranlediget til at sælge den halve Deel af den mig
tilhørende Parcel Matr. No 24c af Stride Gaards Jorder i Hjermitslev Sogn til Jens Larsen, som for
1½ Aar siden har bebygget og beboer Parcellen, og den fraliggende Hedelod har jeg solgt til Lars
Christian Christiansen som har den i arvefæste og som agter at henlægge den til det ham tilhørende
paa Parcellen beliggende jordløs Huus som han beboer, og da min eiende Parcel ikke er nogen
Hovedparcel, men en Parcel som for omtrent 4 aar siden nemlig efter Approbation af 8de November
1842 er afhændet fra Søren Poulsens Gaard, saa haaber jeg at naadigst Approbation paa denne
Deling – der i manglende Fald er betegnet ved Arvefæste – ikke skulde vorde mig nægtet, og da jeg
nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigst Hans Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 349
Efter Begjæring af Forvalter Mørup paa Hjermitslevgaard tillader jeg mig herved underdanigst at
indsende til det Høie Collegium en udstykningsberegning med tilhørende Kort in Duplo samt
Taxationskorterne og Hartkorns Attest over en af mig udført Udskiftning over et fælleds
Grundstykke til Stavad Gaarde i Thise Sogn, for at Delingen kan vorde indført i den nye Matricul.
Vadumtorp den 18de October 1846, underdanigst P.L. Birk.
Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 350
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed 20 udstykningsforretninger nemlig 17 Stykker for Jesper Pedersen
Kjer i Frederikshvile, og een for Peder Christian Poulsen i Trye begge af Dronninglund Sogn; een
for Christen Pedersen i Flegum i Torslev Sogn og een for Hans Pedersen i Stride i Hjermitslev
Sogn, alle til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Fremdeles følger til gunstbehagelig Indsendelse en udskiftningsforretning over et fælleds
Grundstykke ti Stavad Gaarde under Hammelmose Gods i Thise Sogn.
Vadumtorp den 19de October 1846, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 351
Deres Høivelbaarenhed har ved ærede Skrivelse af 16de April dette Aar forlangt af mig de
Oplysninger som jeg maatte være istand til at meddele angaaende Sagen om skadeligt Vands
afledning i Kjettrup, Gjøttrup, Klim og Kollerup Sogne, og jeg maa ret meget bede undskyldt at jeg
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ikke har seet mig istand til at opfylde denne Begjæring tidligere – Tidlig i Foraaret har en
grændseløs Travlhed med andre Embedsforretninger forhindret mig og senere har en langvarig
Sygdom for en rum Tid giort mig det umuelig. Endelig tillader jeg mig nu her allerærbødigst at
fremsende Gjenpart af de forlangte Skrivelser, nemlig: en Optegnelse fremlagt i
Landvæsenscommissionsmødet paa Aagaard den 23de November 1837 og tvende Skrivelser af 12te
October 1838 og 4de Januar 1839 fremlagt ved Mødet den 27de Juni 1840, samt en Afskrift af
Nivelleringsforretningen og et til samme havende Kort over Aagaards Gods i Gjøttrup Sogn med
mere, nemlig det som i Slutningen af Nivelleringsforretningen er anført under Lit. C – af de andre
til Nivelleringsforretningen henhørende Korter har jeg erfaret at de under Lit. a, b og e anførte
Korter er under 2den August dette Aar afleverede til Herredsfogeden og er saaledes vel for længst i
Deres Høivelbaarenheds Værge – Fremdeles tillader jeg mig allerærbødigst at fremsende afskrift af
en yderligere Fremstilling af Sagen som jeg under 13de April 1841 har meddelt
Landvæsenscommission efter derom gjort Begjæring ved Mødet den 12te August 1840. Med denne
yderligere Fremstilling fulgte i sin Tid Kollerup Sogne Korte, men dette er ikke i en saadan Tilstand
for tiden at det kan forsendes førend jeg kan faae Tid til at foretage en betydelig Reparation paa det,
som Sogneforstanderskabet har anmodet mig om; men dertil kan jeg ikke faae Tid førend Vinteren
driver mig fra mit tilbagestaaende Markarbeide som er bleven forsømt ved min langvarige Sygdom
i Sommer.
Vadumtorp den 20de October 1846, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Rosenkrantz.

Nr. 352
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Gjøttrup Sogn Stierslev Gaarde den 31de December 1847
Mads Christensen Lunde Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da der til min hidtil eiende Gaard Matr. No 11 i Stierslev By Gjøttrup Sogn som jeg nu har solgt til
min Søn Henrik Madsen hører 7 fra hinanden adskilt beliggende Lodder tildeels i en meget stor
Afstand fra Gaarden og der iblandt disse er en meget Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning langt
mere end enten min Søn eller hans nærmeste Efterkommere kan overkomme at faae opdyrket og da
Ambrosius Jensen som eier og beboer Huset Matr. No 77 i Gjøttrup trænger til Tørveskjær saa har
jeg til ham solgt en Tørvelod som er beliggende i over 4000 alens Afstand fra min Gaard og da
Gaarden har det fornødne Tørveskjær i sine nærmere beliggende Lodder saa haaber jeg i Henhold
til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst Approbation paa denne Parcels Afhændelse
ikke skulde vorde mig nægtet og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellen paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte
Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Mads Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 353
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 3de udstykningsforretninger nemlig: over Gaarden
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Peersbæk i Kollerup Sogn, over Mads Christensen Lundes Gaard i Gjøttrup Sogn og over Christen
Jensens Knapmagers Huus i Øsløs alle til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det
Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 2den Februar 1848, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Rosenkrantz.

Nr. 354
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hallund Sogn og Bye den 10de Januar 1848.
Jørgen Christian Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og allerhøieste Rescript
af 21de April 1847.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. No 18 i Hallund By hører en Lod af raae Jord paa omtrent 15 Tønder
Land tjenlig til Opdyrkning beliggende østen for en Aae hvortil Veien fra min Gaard falder meget
ufordelagtig, og da det overstiger min Evne at lægge Bro over Aaen og at anlægge en til alle Tider
farbar Vei over den bløde Bund fra min Gaard til Aaen, saa har jeg solgt denne Lod til Jens Nicolai
Christensen som har bebygget og beboer den; den fraflyttede Gaardsplads i Byen tilligemed et
Stykke af Agerlandet der næst ved, og en vestlig fjerntliggende Hedelod har jeg ved et 200 aarigt
Arvefæsteskjøde som hermed følger, solgt til Jens Skjortholt da jeg flytter min Gaard ud paa
Hovedlodden og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og allerhøieste
Rescript af 21de April 1847 nærer det Haab at naadigst Approbation paa denne udstykning ikke
skulde vorde mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn og idet jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa
Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Jørgen Christian Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 355
Hjørring Amt, Hvetbo Herred, Saltum Sogn, Østrup Bye den 11te Januar 1848.
Poul Laursen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards Deling
imellem sine Børn og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
I Henhold til Forordningen af 13 Mai 1769 § 6 og allerhøist Resolution af 5te Juli 1815 har jeg da
jeg finder at min Gaards Jorder godt kan ernære to Gaardmandsfamilier, saa meget mere som den
har en stor Kjærlod for størstedelen tjenlig til Opdyrkning ladet den dele i to Parceller hvoraf jeg
har solgt eller afstaaet den ene til min Søn Lars Ove Poulsen som trænger til Bopæl, og den anden,
nemlig Hovedparcellen som jeg indtil videre selv beholder er bestemt til et af mine andre Børn, og
da jeg i Henhold til de nævnte Lovsteder nærer det Haab at allernaadigst Bevilling til denne Deling
ikke skulle blive mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa lovbefalet Maade
beregne i Hartkorn. Og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om at det Høikongelige
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Rentekammer naadigst vilde udvirke mig den fornødne allernaadigste Bevilling og derefter
approbere udstykningen, underdanigst Poul Laursen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 356
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hellevad Sogn, Katholm den 12te Januar 1848.
Bertel Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og i fornødent Fald om dertil at
erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Paa min eiende og iboende Gaards Grund Matr. No 3 i Katholm er 2de Fæstehuse, hvoraf det
vestligste er opført for 24 Aar siden og det østligste for 8 Aar siden, og da min Gaard har en stor
Deel af raa Jord tjenlig til Opdyrkning, men til hvis Opdyrkning jeg mangler den fornødne Evne,
saa har jeg for at skaffe mig Evnen til at faae den nærmeste Deel af den raae Jord under
hensigtsmæssig Opdyrkning solgt den Parcel hvorpaa det østligst Huus er beliggende til Fæsteren,
og Lodden til det vestligste Huus har jeg bestemt til i Forening med Huset enten at sælges til
Fæsteren eller at afhænde ved Auction; Parcellen No 6 har jeg solgt til Selveier Huusmand Christen
Christensen Kirkeskov til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom og Parcellen No
4 agter jeg at afhænde ved Auction til Bebyggelse om saadant kan tillades, da den ellers skal
forblive ved Hovedparcellen. – Da Hovedparcellen endnu har et Areal af 50 Tønder Land med en
stor Deel raae Jord alt tjenlig til Ager og Eng, saa haaber jeg at naadigst Approbation paa Delingen
mueligen maatte forundes mig i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17, og da jeg i
dette Haab har ladet Parcellerne paa lovbefalet Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder – Skulde naadigst Approbation paa udstykningen ikke kunde meddeles
efter det nævnte Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden, da ansøger jeg lige
underdanigst om at det høie Collegium naadigst vilde udvirke mig den fornødne allernaadigste
Bevilling og derefter approbere Udstykningen, underdanigst Bertel Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 357
Aalborg Amt, Hellum Herred, Sønder Kongerslev Sogn og By den 16de Januar 1848.
Christen Pedersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. No 12 i Sønder Kongerslev hører 7 vidt fra hinanden beliggende Lodder
og der iblandt en langt fraliggende Udlod af en ufordelagtig Figur, nemlig omtrent 9 gange saa lang
som den er Bred; denne Lod har jeg solgt til Selveier Gaardmand Søren Pedersen, til at forenes med
hans paa langs umiddelbar tilgrændsende Lod, og da denne Udstykning saaledes bidrager til at
forbedre udskiftningen og min Gaard har flere Lodder af raa Jord tjenlig til Opdyrkning, ved hvis
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Opdyrkning denne Lod tilfulde kan erstatte den, saa haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 at naadigst Approbation paa dens afhændelse ikke skulde blive mig nægtet, og
da jeg i dette Haab har ladet Parcellen paa lovbefalet Maade beregne i Hartkorn, og jeg herved
underdanigst fremsender de befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelig Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte
Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Christen Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 358
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Voer Sogn, Agersted Fjerding, Lille Eenodden den 15de
Januar 1848.
Jens Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. No 33 i Agersted Fjerding Voer Sogn Lille Eenodden kaldet hører 4 vidt
fra hinanden beliggende Lodder, hvori er en stor Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning, men som
formedelst den adspredte beliggenhed ikke med fordeel kan opdyrkes under eet samlet Brug; af
disse har jeg solgt den fjerneste Græsningslod, Parcellen No 4, som indeholder 10 Tønder Land, til
Bebyggelse, hvilket jeg i Henhold til allerhøieste Resolution af 21de April forrige Aar haaber
høigunstigst maatte vorde mig tilladt: og dersom det ifølge nysnævnte allerhøieste Rescript kan
ventes tilladt uden dertil at læse Bevilling da ønskede jeg endvidere at afhænde Hedelodden og
Toftelodden hver for sig til bebyggelse og at flytte Gaarden ud paa Hovedlodden. I Haab om at
saadan udstykning naadigst maatte tillades mig har jeg ladet alle 4 Lodder hver for sig beregne i
Hartkorn og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med befalede Bilage
ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykning paa Grund af de anførte Omstændigheder. Dog dersom Udstykningen i sit hele Omfang
ikke kan approberes uden allerhøieste Bevilling da indskrænker jeg min underdanigste Begjæring til
blot saa meget som der kan skee uden allernaadigst Bevilling, men som dog i Fald maa være
udstrakt til den allerede solgte Parcel No 4, underdanigst Jens Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 359
Hjørring Amt, Børglum Herred, Serritslev Sogn, Hjelmsted By den 14de Februar 1848.
Morten Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min Søn Svenning Mortensen som var gift og trængte til Bopæl har jeg solgt en Parcel paa 25
Tønder Lands Størrelse af min fraliggende Hedelod som han har bebygget og beboer og som han
allerede har begyndt at opdyrke en Deel af, og Resten eller den østre Deel af samme Hedelod 22
Tønder Land har jeg ligeledes ladet bregne i en Parcel som jeg agter at afhænde ved Auction enten
til at forenes med en anden tilgrændsende Eiendom eller til ligeledes at overdrage den til min Søn,
og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og allerhøieste Rescript af 21de
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April forrige Aar nærer det Haab at naadigst approbation paa en saadan Deling ikke vil vorde mig
nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn
og idet jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til de nævnte Lovsteder og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigst Morten Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 360
Hjørring Amt, Hvetbo Herred, Hjermeslev Sogn, Vester Hjermitslev Bye den 27de December 1847.
Jens Eriksen, forhenværende Fæste Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa
Delingen af sin ubebyggede Selveierlod.
Til Rentekammeret
For 43 Aar siden har jeg som Gaardfæster under Stamhuset Birkelse tilkjøbt mig en ubebygget
Parcel med gammelt Hartkorn 3 Td. 1 Skp. 1 Fk. ¾ alb. af Anders Andersens med det Kongelige
Rentekammers Approbation af 18de September 1802 udstykkede Gaards Jorder, hvoraf
Hovedparcellen nu tilhører Niels Madsen. Denne Eiendom som jeg har tilkjøbt mig ved Skjøde af
20de April 1805 tinglæst 26de i samme Maaned har aldrig været bebygget, men jeg har stedse dyrket
den i Forbindelse med min Fæstegaard, men da jeg nu formedelst Alderdom og Svagelighed har
afstaaet Fæstegaarden til den ene af mine Sønner og jeg har flere Børn som ere mig lige nær, og
som jeg Skylder at udbringe min Eiendom til det Høieste saa har jeg i Formeentligt Medhold af
Forordningen af 3die December 1819 § 1 og 3, deelt min ubeboede Jordlod i 3 Parceller til
bebyggelse og den fraliggende Englod til at henlægges under en anden Eiendom, og da jeg nu har
ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings
Documenter , saa ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder, Underdanigst Jens
Eriksen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 361
Underdanigst Indberetning
Efter Begjæring af Skifteretten i afdøde Proprietair Bruuns Boe om Hartkornsansættelsen paa en
mindre Boelsgaard i Broust Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt henhørende til et Fæstehuus
afsatte Lod har den umyndige Eiers Værge Proprietair Skibsted paa Bratskou anmodet mig om at
foretage en saadan Forretning og derom at gjøre den befalede Indberetning til det Kongelig
Rentekammer – og da jeg nu har foretaget en formelig udstyknings Forretning over Jorderne Matr.
No 12a og 12b under Broust Bye saa tillader jeg mig herved paa den umyndige Eiers Værges Vegne
i Henhold til Forordning af 25de Juni 1810 § 11 underdanigst at indberette Sagen til det høie
Collegium og at indsende Hartkornsberegningen med befalede Bilage, bedende om at faae Delingen
indført i Matriculen.
Vadumtorp den 15de Februar 1848, underdanigst P.L. Birk.
Til Det høikongelige Rentekammer.
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Nr. 362
Underdanigst Indberetning og Forestilling
Ved det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 14de November 1846 er der givet Hans
Larsen af Hørbylunds Mølle i Hørbye Sogn Dronninglund Herred Hjørring Amt Tilsagn om, at naar
de fornødne Udstykningsdocumenter indsendes med Oplysning om hvilke Parceller det er han
besidder af Hørbylunds Hovedgaards Jorder, og naar deres Adskillelse fra denne af Rentekammeret
er approberet, vil han kunne vente den attraaede Udstykning approberet, og saaledes at den med No
3 betegnede Hedelod ikke særskilt afhændes til Bebyggelse, da den ikke har den dertil foreskrevne
Størrelse, hvorimod den bør forblive under en af de andre Parceller. I Anledning heraf tillader jeg
mig paa Hans Larsens Vegne og efter han Begjæring underdanigst at indberette, at efter
undersøgelse af de gamle Skjøder fremgaar at den Deel af Hans Larsens Eiendom som er anført
under Matr. No 2, er Hørbylunds Mølle oprindelige Jordlod med gammelt Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 1
Fr. 4/5 Alb. samt Parcellen No 13 med Hartkorn 3 Fk. 1 ¼ alb., Skovskyld ½ alb. af Hørbylund med
Approbation af 26de Juli 1817 udstykkede ufrie Hovedgaards Jorder og at den Jordlod som er anført
under Matr. No 3 er Parcellen No 11 med Ager og Engs Hartkorn 6 Skp. 1 Fk. ½ alb. og Skovskyld
1 Fk. ¾ alb. i den nysnævnte af det høie Collegium under 26de Juli 1817 approberede Udstykning. –
I Henseende til oven anførte af det Høikongelige Rentekammer i Slutningen af Høisammes
Skrivelse til Amtet af 14de November 1846 tilføiede Bemærkning om Hedelodden til Parcellen
Matr. No 3, nemlig ”at den ikke særskilt afhændes til Bebyggelse da den ikke har den dertil
foreskrevne Størrelse, hvorimod den bør forblive under en af de andre Parceller”, tillader jeg mig
underdanigst at oplyse og fremstille Sagen i sit rette Sammenhæng – Det er nemlig ikke Hans
Larsens Mening at ville søge om Tilladelse til at afhænde denne Hedelod særskilt til Bebyggelse;
thi dertil er den jo rigtig nok efter de endnu gjældende Bestemmelser for lille; men Forordningen af
3die December1819 § 3 og 4 har ikke bestemt nogen Størrelse som Minimum af hvad der maa
tillægges et jordløst Huus, og det maa da inderlig ogsaa ligge i Sagens Natur at ikke noget
Minimum her til kan bestemmes; thi besidderen af et jordløst Huus maa jo dog ufeilbarligen være
bedre tjent med et nok saa lille Stykke Jord som der ligger beleilig for Huset end med slet intet, og
der kan jo dog ingen Jordplet ligge beleiligere for et Huus end netop den som Huset staar paa – Paa
den Jordlod hvorom her er Tale er der for 25 Aar siden opført et Huus som eies og beboes af
Christian Larsen; han eier alene Huset som han beboer men ikke en Fodbred af Jorden, men denne
har han blot i Leie; og har der som Eier allerede opdyrket en Deel af Jorden, og ønsker at kjøbe den
for at skaffe sig og sin Familie et sikkert blivende Sted; thi han har ikke Evne til at kjøbe sig en
større Jordlod og at bestride den med Husets Flytning andensteds hen forbundne Omkostninger, og
Jordlodden selv kan heller ikke anvendes paa en hensigtsmæssigere Maade end at tillægges det
Huus som staar og har staaet paa den i 25 Aar, og hvorunder som sagt allerede en Deel af den er
opdyrket; thi til at bruges med Fordeel under en af Agerlandsparcellerne No 2 eller 3, dertil er den
alt for langt fraliggende – Ved at nægte Christen Larsen som eier Huset adgang til at blive Eier af
den Plet Jord som det staar paa, udsættes han for det muelige Tilfælde, at dersom han, som jo let
kan tænkes mueligt, geraadede i Uvenskab med Eieren af Grunden, kunde denne uden videre tvinge
ham til at rive sit Huus ned, og derved let foranledige at han med Familien kunde falde paa Sognets
Fattigvæsen, og at saadant mueligt Tilfælde kan det naturligviis ikke have været det høie
Collegiums Mening at ville fremskynde ved at nægte Tilladelse til en Anvendelse af Lodden, som
den forekommer mig at være hiemlet i Forordningen af 3die December 1819 § 3. I det Kongelige
Rentekammers Resolution af 6te December 1845 er det blandt andet befalet, at naar en Parcel agtes
henlagt til et for den beleiligt liggende jørdløst Huus, da skal det for Amtmanden bevises at et
saadant existerer, at det her omhandlede Huus er til bevises derved at jeg har udmaalt det og anbragt
det paa Kortet, og at det har været der i 25 Aar bevises af Taxationsmændene Yttring i
Taxationsforretningen som de have afhjemlet i Retten. – Det forekommer mig saaledes, at den
ubetingede Yttring i foranførte det Høi kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 14de
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November 1846; at den her omhandlede Hedelod ”bør forblive under en af de andre Parceller” men
grunde sig derpaa at det formodentlig ikke har været tilbørlig oplyst i Hans Larsens indgivne
Ansøgning om foreløbig Tilladelse til at dele sine Parceller mellem sine Svigersønner, at det ikke
var til bebyggelse han attraaede at sælge denne Hedelod særskilt, men at det var til at forenes med
et jordløst Huus som staar paa Lodden og som har været der i 25 Aar. Jeg har saaledes i den hermed
følgende Udstyknings Forretning som jeg paa Hans Larsens Vegne underdanigst beder om at faa
approberet, beregnet den nævnte Parcel særskilt i Hartkorn og Gammelskat; men dersom der imod
min Formodning, dog endnu skulde være høie Statshensyn, som jeg ikke kjender, efter hvilket det
ikke skulle kunne tillades at anvende Parcellen til Huset som en selvstændig Eiendom, da er det
bestemt at den skal henlægges til Parcellen No 1 af Matr. No 2 og som Eiendom tilhører Poul
Christian Olesen.
Vadumtorp den 19de Februar 1848, Underdanigst P.L. Birk.
Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 363
Hjørring Amt, Hvetbo Herred, Saltum Sogn, Nørre Saltum By den 20de Februar 1848.
Selveier Gaardmand Christen Jensen Dals Enke Ane Pedersdatter ansøger underdanigst om
approbation paa sin Gaards Deling imellem sine 2de Sønner, og i fornødent Fald om dertil at
erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Da jeg finder at tvende Familier godt kan ernære sig af min Gaards Jorder og jeg har 2de Sønner
som jeg ønsker at gjøre lige vel imod, og hvoraf den ældste er gift og trænger til Bopæl, som han
allerede er i Færd med at opføre paa den søndre Deel af Hovedlodden, hvorimod den yngre indtil
videre forbliver hos mig, saa har jeg ladet Gaardens Jorder dele i 2de lige Dele mellem Dem. I Haab
om at saadant naadigst maatte være mig tilladt i Henhold til Forordningen af 13de Mai 1769 § 6, og i
det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede Udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder. Skulde imod Formodning naadigst Approbation paa Delingen ikke kunne
meddeles mig efter det nævnte Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden da
ansøger jeg lige underdanigst om at det høie Collegium naadigst vilde udvirke mig den i saa Fald
fornødne allernaadigste Bevilling og derefter approbere Udstykningen, underdanigst Ane
Pedersdatter.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 364
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Nørre Saltum Bye den 20de Februar 1848.
Selveier Gaardmand Christen Mortensens Enke Maren Andersdatter ansøger underdanigst om
Approbation paa sin Gaards Deling imellem sine 2de Sønner og i fornødent Fald om dertil at
erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
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Da jeg finder at tvende Familier godt kan ernære sig af min gaards Jorder og jeg har 2de Sønner som
jeg ønsker at gjøre lige vel imod, og hvoraf den ældst er i den Alder at han ønsker at bosætte sig,
den yngre derimod indtil videre forbliver hos mig, saa har jeg ladet Gaardens Jorder dele i 2de
omtrent lige store Dele imellem Dem i Haab om at saadant naadigst maatte være mig tilladt i
Henhold til Forordningen af 13de Mai 1769 § 6, og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om det høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i
Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder. Skulde imod
Formodning naadigst Approbation paa Delingen ikke kunne meddeles mig efter det nævnte
Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst om at
det høie Collegium naadigst vilde udvirke mig den i saa Fald fornødne allernaadigste Bevilling og
derefter approbere udstykningen, underdanigst Maren Andersdatter.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 365
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hallund Sogn, Hollensted Bye den 13de Februar 1848.
Niels Jacobsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at erhverves allernaadigst Bevilling
til sin Gaards Nedlæggelse og om approbation paa dens udstykning.
Til Rentekammeret
Da min eiende Gaard Matr. N 5a i Hollensted, som er Hovedparcellen af en af det Kongelige
Rentekammers i Aaret 1845 approberet udstykning dog endnu har sin Jord saa ufordelagtig
beliggende at den udgjør 5 fra hinanden viidt beliggende Lodder og den bedste af disse nemlig
Englodden er ved det hermed følgende arvefæsteskjøde af 14de December 1837 tinglæst 7de Juni
1838 for et Tidsrum af 200 Aar overdraget til Selveier Gaardmand Christen Olesen i Svennum i
Jerslev Sogn og er saaledes tabt for Gaarden, og da det Øvrige som netop kan svare til Hartkorn 1
Td. ¾ alb. efter sin ufordelagtige Beliggenhed er vel lidt til at udgjøre en gaard, saa har jeg i Haab
om at allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse under disse Omstændigheder ikke skulde
vorde mig nægtet, solgt den østre Deel af Agerlodden og den østre Kjærlod til Lars Bertelsen som
trænger til Bopæl og selv har jeg opført mig et Huus som jeg beboer paa den vestre Deel af
Hovedlodden og hvortil jeg har henlagt den søndre Kjærlod; Hedelodden agter jeg at afhænde ved
Auction enten til at forenes med en anden Eiendom eller at tillægges et for den beleiligt beliggende
jordløst Huus, og Englodden som er solgt paa 200 aarigt arvefæsteskjøde ønsker jeg at maatte
overdrage arvefæsteren til min Eiendom, og da jeg nu har ladet disse Parceller paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg herved
underdanigst om at det høie Collegium paa Grund af de anførte Omstændigheder naadigst vilde
udvirke mig den til Gaardens Nedlæggelse fornødne allernaadigst Bevilling og derefter approbere
udstykningen, underdanigst Niels Jacobsen.
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 366
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Klæstrup Bye den 4de Marts 1848.
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Jens Christian Jensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. No 7a i Klæstrup hører et stort Areal af raae Jord fortrinlig skikket til
Opdyrkning, men som for at blive opdyrket paa en fuldkommen hensigtsmæssig Maade kræver en
saa vidtløftig udgrøftning at det langt overstiger mine Kræfter, og da Gaardens Agerjorder er
beliggende i 2de langt fra hinanden beliggende Lodder saa gaaer derved en betydelig Deel
Arbejdskraft spildt som langt mere hensigtsmæssig kunde anvendes paa Opdyrkning af den raae
Jordlod, jeg har derfor deelt Eiendommen i 2de Parceller til 2de særskilte Jordbrug i Haab om at
saadan Deling naadigst maatte tillades mig i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17
eftersom de raae Jorders hensigtsmæssige Opdyrkning derved kan fremskyndes, og da jeg nu i dette
Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigst Jens Christian Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 367
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Astrup Sogn Mølskov den 4de Marts 1848.
Peder Frederiksen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Fra min eiende Gaard Mølskov kaldet Matr. No 9 i Astrup Sogns nordre Deel har jeg til Gaardens
forrige Eier Jens Laursen og hans Arvinger ved Fæstebrev lydende paa et Tidsrum af 100 Aar
udstædt den 23de Juni 1832 tinglæst 16de Juni i samme Aar overdraget brugeren af Gaardens Udlod
som han har bebygget og beboer, tilligemed et Stykke af en Englod nordøstlig for Gaarden, hvoraf
en Deel er magelagt dertil fra Nabo Gaarden Mat. No 7, Johannes Ovesens Gaard; ligeledes har jeg
ved Fæstebrev eller Forpagtningscontract udstædt 16de Juni 1843 tinglæst 19de samme Maaned
ogsaa lydende paa et Tidsrum af 1000 Aar til Selveier Gaardmand Niels Christensen i Grimshave
overdraget brugen af en min Gaard langt fraliggende Englod under Matr. No 6 ved Hvims,
Grimshave m.m. hvilken Parcel af hans Gaards Jorder umiddelbar tilgrændsede og hvormed den
agtes forenet; af førstnævnte Jorder Matr. No 9 har jeg desuden solgt et Stykke af min til
Hovedlodden grændsende Hedelod til Christen Jensen – ikke til bebyggelse men til at henlægges til
et ham tilhørende paa Parcellen beliggende jordløst Huus som han beboer og endelig har jeg for at
regulere Grændsen for en Englod nordøstlig for min Gaard Matr. No 7, og da vi nu er bleven enige
om at forandre de 2de førstnævnte brugscontracter til virkelig Eiendom i Haab om at saadant i
Henhold til allerhøieste Rescript af 21de April forrige Aar naadigst maatte vorde os tilladt, saa har
jeg nu i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 samt det
nævnte allerhøiest Rescript og de øvrige anførte Omstændigheder, Underdanigst Peder Frederiksen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 368
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Beistrup Sogn, Manstrup Bye den 11te Marts 1848.
Svend Christensen Philipsen og Peder Laursen Selveiere, ansøger underdanigst om approbation paa
deres Gaards udstykning.
Til Rentekammeret
Til vor eiende og iboende Gaard Matr. No 13 i Manstrup hører en liden Agerlod sydlig for Gaarden
hvorpaa er et jordløst Huus som beboes af min Kones Søster, og en liden Ager der vesten for samt
en liden særskilt beliggende Kjærlod, disse 3 Grundstykker /:Parcellen No 2:/ som ligger beleilig til
afbenyttelse under Gaarden, agter vi at henlægge til det paa Eiendommen beliggende jordløse Huus
og enten at overdrage dem til vor Svigerinde Mariane Frandsensdatter eller at afhænde Parcellen
med Huset ved Auction; endvidere er der vestlig paa Marken en Lod /:Parcellen No 3:/ som forhen
har været bebygget og som bestaar deels af Agerland deels af raa Jord tjenlig til Opdyrkning, men
som ogsaa ligger ubeleilig til afbenyttelse for Gaarden; denne Lod agter vi ligeledes at afhænde
enten til Bebyggelse eller til at forenes med en tilgrændsende eller beleiligere beliggende Eiendom,
og da vi nu paa anordningsmæssig Maade har ladet disse Parceller beregne i Hartkorn og
Gammelskat og vi herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger vi underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste approbation paa udstykningen, Underdanigst Svend Christensen
Philipsen, Peder Laursen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 369
Underdanigst Indberetning
Som den der har udstykket Store Bude Gaardes Jorder i Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt,
og fordeelt Hartkornet og Gammelskatten, tillader jeg mig herved paa Vedkommende Eieres Vegne
og efter deres begjæring underdanigst at gjøre Indberetning til det høie Collegium og i en hermed
følgende Beregning med tilhørende Kort in Duplo og øvrige Bilage som ved en Udstykning, at
oplyse de ved denne udskiftning foregaaede Forandringer i Jordernes Inddeling, og da jeg tillige har
fordeelt Hartkornet og Gammelskatter saa tillader jeg mig herved paa Vedkommendes Vegne
underdanigst at bede om at faae Delingen indført i Matriculen og Amtstuen tillagt fornøden Order
om at dele Hartkornet og Gammelskatten.
Vadumtorp den 13de Mai 1848, underdanigst P.L. Birk.
Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 370
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn, Qvorup Bye den 12te Mai 1848.
Peder Madsen, hidtil værende Fæster af Lundergaards Gods ansøger underdanigst om approbation
paa sin Fæstegaards udstykning, som han nu har tilkjøbt sig.
Til Rentekammeret
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Da jeg har tilkjøbt mig min hidtilværende Fæstegaard af Lundergaards Gods i Haab om at det,
ligesom tidligere er skeet for mine Naboer og som kunde tillades mig at udstykke dens vidt
adspredte Jorder i hele Lodder, disse kunne under den Forudsætning at saadant kunde tillades mig,
har seet mig istand til at kjøbe, saa har jeg i dette Haab ladet de Parceller som jeg deels har solgt og
deels endnu agter at sælge, paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstyknings Documenter, ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og paa
Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Peder Madsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 371
Hjørring Amt, Horns Herred, Hørbye Sogn, Riisgaard den 13de Mai 1848.
Christen Andersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning
Til Rentekammeret
Da jeg har solgt til bebyggelse den fjerneste Deel af min Gaards Agerjord, som er afskaaren fra det
Øvrige ved Landeveien mellem Hjørring og Sæbye og jeg ligeledes til bebyggelse agter at sælge en
Parcel af raae Jord fjernest paa den modsatte Kant af Gaarden saa har jeg nu ladet disse Parceller
paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen,
underdanigst Christen Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 372
Hjørring Amt, Dronninglund Herred og Sogn den 12te Mai 1848.
Christen Jørgensen, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om approbation paa udstykningen af
en Huuslod han har tilkjøbt sig.
Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig Huuslodden Matr. No 113 af Dronninggaards Gods i Ørsøe Fjerding
Dronninglund Sogn alene for at faae denne tilhørende langt fraliggende Hedelod forenet med mine
paa østre Side paa langs umiddelbar tilgrændsende Eiendom, saa har jeg igjen solgt Hovedlodden til
Selveier Huusmand Anders Christian Andersen til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende
Eiendom, og da disse tvende Lodder ligger saa langt fra hinanden at de umueligt kan dyrkes under
Eet samlet Brug med nogen rimelig Fordeel, saa nærer jeg det Haab at Tilladelse til denne Deling
ikke skulde vorde mig nægtet, og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Christen Jørgensen.
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 373
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Vestermellerup den 20de August 1848.
Christen Jørgensens Enke, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards udstykning.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard i Vester Mellerup i Jerslev Sogn er et langt større Areal meest af raa Jord
tjenlig til Opdyrkning end jeg har seet mig istand at faa dyrket under Gaarden paa en
hensigtsmæssig Maade, jeg har derfor overensstemmende med de for Parceller til Bebyggelse
fortiden gjældende Bestemmelser ladet Gaardens Jorder inddele i 7 Parceller, nemlig foruden
Hovedparcellen 6 mindre Parceller til Bebyggelse, hvoraf de 4 allerede ere bebyggede og beboes af
Brugerne, til hvem de agtes afhændede, og da jeg nu har ladet samtlige Parceller paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste approbation paa
Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og allerhøieste Resolution af
21 April 1847, underdanigst Paa Christen Jørgensens Enkes Vegne efter Forlangende P.L. Birk.

Nr. 374
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Haverslev Sogn, Lørsted Bye den 28de Februar 1849.
Ole Nielsen, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om Approbation paa Udstykningen af sine
Jorder.
Til Indenrigsministeriet
Til mit eiende og iboende Huus No 7 i Lørsted Bye hører 5 saa vidt fra hinanden beliggende Lodder
at det ikke er mueligt med den Arbeids Kraft som kan holdes ved Huset at dyrke det hele under eet
samlet Brug; dette har min Formand allerede for længere Tid siden indseet og har derfor ladet den
største af de fraliggende Lodder særskilt bebygge; denne Lod har jeg nu solgt til Peder Sørensen
som bruger og beboer den, i Haab om at naadigst Tilladelse dertil ikke vil vorde mig nægtet og den
fraliggende Englod agter jeg at afhænde ved Auction til at forenes med en anden Eiendom, ligeledes
i Haab om dertil at forundes naadigst Tilladelse, alt i Henhold til Forordningen af 3die December
1819 § 17 og allerhøieste Resolution eller Rescript til Rentekammeret af 21de April 1847 om
anvendelsen af samme; og da jeg nu har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigst Ole Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 375
Hjørring Amt, Horns Herred, Tolne Sogn, Skjørbekshede den 1st April 1849.
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Peder Christian Isaksen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 2 i Skjørbækhede Gaard i Tolne Sogn hører en meget
betydeligt Areal af raa Jord tjenlig til Opdyrkning langt mere end der enten har staaet i min (?) eller
i min Magt at faae opdyrket under eet samlet Brug, hvilke Grundens ujævne beskaffenhed med
Bakker og Dale endmere har besværliggjort, saa at der allerede for længere Tid siden er bortfæstet
en Deel af de fjerneste Jorder til Jens Pedersen og Jeppe Jensen som begge have bebygget og
beboer de deres fælleds Parceller hvoraf de allerede har opdyrket en Deel og nu ønsker at faae
Parcellerne til Eiendom, og da min Broder Jens Peter Isaksen som ere gift og trængte til Bopæl
skulde have sin Arvelod ud af Gaarden som jeg ikke saa mig istand til at udrede i Penge, saa ere vi
bleven enige om at han har faaet den sydlige Deel af Hovedlodden, som han har bebygget og
beboer, hvilket alt har været raae Jord men som nu næsten alt er opdyrket; Gaardens to fraliggende
Lodder som fortrinlig ere skikkede til at udgjøre et særskilt Jordbrug agter jeg at afhænde hver for
sig til Bebyggelse, og da Hovedparcellen endnu har et Areal af 74 Tønder Land geometrisk Maal til
Hartkorn 1 Td. 2 Fr. 1 alb. næsten alt sammen dyrkbar Jord, haaber jeg i Henhold til Forordningen
af 3die December 1819 § 17 og de for denne §´s Anvendelse ved allerhøieste Resolution eller
Rescript af 21de April 1847 truffne bestemmelse at naadigst Tilladelse til saadan Udstykning ikke
vil blive mig nægtet, og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det høje
Ministeriums naadigste approbation paa udstykningen i Henhold til de nævnte Lovsteder og paa
Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Peder Christian Isaksen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 376
Hjørring Amt, Horns Herred, Bindslev Sogn, Langlygten den 13de April 1849.
Niels Christian Andersen Langlygten, Selveier Boelsmand ansøger underdanigst om approbation
paa udstykningen af sine øde Jorder Matr. No 106 i Tversted Sogn Øster og Vester Gjøgsig kaldede.
Til Indenrigsministeriet
Ved et under 22de November 1844 til mig udfærdigede Skjøde paa Øster og Vester Gjøgsig øde
Jorder Matr. No 106 i Tversted Sogn har det Kongelig Rentekammer lovet at ville moderere de
sædvanlige udstykningsbetingelser for Eiendommen forsaavidt jeg maatte attraae at adskille den i
mindre Dele og ved Skrivelse til Amtet af 15de Februar 1848 har høibemeldte Collegium tilladt mig
i Betragtning af Sagens specielle Omstændigheder at jeg maatte lade Matriculstaxationen lægge til
Grund for den fornødne Hartkorns Repartitionsberegning overensstemmende hermed har jeg nu
ladet Eiendommen inddele i 8 Parceller hvoraf jeg allerede har solgt de 4 og agter at afhænde de
andre ved Auction og da jeg nu har ladet Parcellerne paa befalet Maade beregne i Hartkorn og
Gammelskat, som tilladt efter Matriculstaxationen og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste Approbation paa Udstykningen,
saaledes som Kort og Beregning udviser, underdanigst Niels Christian Andersen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 377
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hørby Sogn, Bunkhule den 13de April 1849.
Hans Christian Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende Gaard Bunkhule kaldet Matr No 8 i Hørby Sogns sydlige Deel hører en fraliggende
Hedelod som jeg har solgt til Niels Christensen, som trænger til Høeavl som har bebygget og
beboer den, og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og senere allerhøieste
Bestemmelse om denne §´s Anvendelse nærer det Haab at naadigst Tilladelse til denne Parcels
afhændelse ikke vil vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet den paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og Gammelskat og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, ansøger
jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste approbation paa udstykningen i Henhold til
det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Hans Christian
Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 378
Aalborg Amt, Hellum Herred, Nørre Kongerslev Sogn og Bye, Stenisgaard den 13de April 1849.
Frands Thygesen, Gaardeier, gjør ved Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk Indberetning om en
opdaget urigtighed i den nye Matricul og ansøger derhos underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende Gaard Stenisgaard kaldet Matr. No 26 i Nørre Kongerslev, hvis Hovedparcel jeg har
solgt til Proprietair Deden til Vorgaard, hører en henliggende Agerlod som for 19 aar siden af min
Formand bortfæstet til Selveier Huusmand Peder Christensen Smed i Nørre Kongerslev og nu af
mig solgt til Fæsteren. I den anledning har jeg anmodet Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk om at
foretage den i den Hensigt fornødne udstykning af min Gaards Jorder – under hans Forretning blev
det imidlertid snart opdaget, efter en i Sognet værende Copie, som er udfærdiget af
Matriculeringskontoret d. 3die November 1842, og attesteret af Landmaaler Jørgensen, at den
Agerlod som jeg har solgt til Peder Christensen Smed ikke hører under det for min Gaard beregnede
Hartkorn, men at den derimod er regnet i Hartkorn under Gaarden Matr. No 29 som tilhører Selveier
Søren Bundgaard; denne Opdagelse gav anledning til en yderligere undersøgelse om hvorfra denne
urigtighed i Matriculen kunde hidrøre, og det blev da efter de paa Stedet indhentede Oplysninger og
ved Hjelp af det gamle udstyknings Kort befunden at denne fraliggende agerlod oprindelig er en
Parcel af Stenisgaards Jorder Matr. No 26, hvilket udskiftningskortet som er opmaalt i Aaret 1806
tydelig viser, men ved de indhentede Oplysninger er det forklaret at kort efter udskiftningen og
inden Opmaalingen til den nye Matricul foretoges, blev denne Agerlod solgt af Stenisgaards
daværende Eier til Eieren af Stedet Matr. No 29 og dette maae rimeligviis have været Aarsagen,
hvorfor den i Matriculen er bleven anført som henhørende under Matr. No 29 hvorunder den til den
Tid brugtes; men den er ingensinde bleven lovlig slettet fra Stenisgaard Matr. No 26, og maa derfor
endnu henhøre under denne Gaards Gammelskat. Eieren af Gaarden Matr. No 29 gik imidlertid i
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Tidens Løb i Armod og da Pantehaveren (den almindelige Enkekasse) fandt sig nødsaget til at
realisere Pantet, blev Gaarden Matr. No 29 solgt ved offentlig Auction, og Lodden som ikke var
kommen til den paa lovlig Maade gik tilbage til Stenisgaard igjen; men dette maa rimeligviis ikke
være bleven bemærket i Matriculen ved de senere foretagne undersøgelser, og berigtigelse, eftersom
den paa Kortet er vedbleven at staae betegnet som tilhørende Matr. No 29. Den nuværende Besidder
af Matr. No 29 har imidlertid aldrig havt Lodden og han har heller ikke før nu været vidende om at
den hørte under hans nye Hartkorn; efter at det nu saaledes er oplyst at denne Parcel skal havs
Hartkorn fra Matr. No 29 og Gammelskat fra Matr. No 26, har jeg ladet udstykningen udføre i
Overensstemmelse hermed, og idet jeg herved tillader mig at fremsende Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings Documenter, ansøger jeg underdanigst om det
høie Ministeriums høigunstigste Approbation paa Udstykningen, underdanigst paa Frands
Thygesens Vegne og efter hans Begjæring, P.L. Birk.

Nr. 379
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretning med Bilage for Søren Nielsen i
Ingstrup, og en Indberetning med tilhørende Bilage for Jens Christensens Enke i Kokkenborg i
Karup Sogn, begge til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 3die Juni 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 380
I Henhold til Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 12te April dette Aar har jeg nu ifølge de
mig tilstillede Revisionsbemærkninger angaaende min Udstykningsforretning over Gaarden Matr.
No 7a i Hundelev Bye, Jelstrup Sogn, foretaget den fornødne yderligere undersøgelse paa Stedet og
ved Slutningen af en medfølgende nye Beregning som jeg fremførte en Deel oplysende Yttringer
angaaende de mig tilstillede Revisionsbemærkninger, hvilke tilligemed Sagens øvrige Bilag herved
tilbagesendes.
Vadumtorp den 29de Juni 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 381
I Henhold til deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 21de forrige Maaned har jeg nu indhentet
de af Indenrigsministeriet forlangte Oplysninger om de Matriculsnumre under hvilke de forskjellige
Dele af Matr. No 119 i Vesterbrønderslev Bye og Sogn henhører i Henseende til Gammelskatten,
og da jeg nu har tilføiet disse paa passende Steder i Beregningen tillader jeg mig herved
allerærbødigst at tilbagesende denne tilligemed det med samme fulgte Kort.
Vadumtorp den 2den Juli 1849, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 382
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I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst atter
at fremsende udstykningsberegningen med tilhørende Bilage over Søren Nielsens Gaard Jorder
Matr. No 10 i Ingstrup med en underdanigst Forestilling fra ham til Indenrigsministeriet som jeg
allerærbødigst beder Deres Høivelbaarenhed høigunstigst (at) vilde anbefale til Ministeriet.
Vadumtorp den 19de August 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 383
Underdanigst Indberetning
Den ved det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Stiftamtet af 22de August 1840 befalede
udskiftning af Melholt og Hune Torp har jeg i sin Tid udført overensstemmende med den ved
samme mig tilstillede afskrift af en Indberetning ved den ved samme Aar fra Overførster
Kammerherre Jessen af hvilke tvende Skrivelser jeg tillader mig herved at lade følge Gjenpart.
ligesom jeg ogsaa nu har overført saavel Fredskovs Grændsen som Delingen af Græsningsgrunden
paa de mig tilstillede Copier af Matriculs Korterne og tillader mig saaledes herved underdanigst at
indsende beregningerne med tilhørende Bilage til endelig Approbation paa Skovudskiftningen og
for at faa Delingen af Græsningsgrunden indført i Matriculen Den saaledes befalede
Skovudskiftning have vedkommende Lodseier velvilligen betalt alene med undtagelse af Hans
Larsen Søndergaard i Meelholt som ikke har været at formaae til at betale mig sin Part; jeg tillader
mig derfor herved underdanigst at indsende min Regning for hans Vedkommende med Bøn om at
faae den approberet til Inddrivelse paa lovlig Maade.
Vadumtorp den 3die October 1849, underdanigst P.L. Birk.
Til Det høie Indenrigsministerium.

Nr. 384
Hoslagte Indstilling til Indenrigsministeriet med 2de Bilage som 4 beregninger med Bilage
betreffende Melholt Skov tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til
udbedende Høigunstigst Indsendelse.
Vadumtorp den 3die October 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 385
Hosfølgende tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed Indberetning fra
Proprietair Storm betreffende en Omdelings og udstykningsberegning over Hvorup Byes samtlige
Jorder hvormed følger 52 Korter i en Kasse, samt Taxationsforretning og Hartkorns Attest, alt til
udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse, og tillader jeg mig derhos allerærbødigst at
bemærke at der er af yderste Vigtighed saavel for Proprietair Storm som for Kjøberen af de 11
Gaarde som han staar i Begreb med at bortarvefæste at faae Delingen approberet det allersnareste
muelig forsaavidt som approbation er nødvendig eftersom det endnu er Fæstegods at han kan blive
istand til at udstæde Adkomstbrevene i dette Aars December Termin, allerærbødigst P.L. Birk.
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Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 386
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Svennum Bye den 31de October 1849.
Christen Andersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 4 i Svennum Bye hører et temmelig betydeligt Areal af
raa Jord tjenlig til Opdyrkning, som er langt mere end min ringe Evne tillader mig at bringe under
en hensigtsmæssig Behandling; Jeg har derfor solgt en Deel af disse tilhørende den fjerneste Deel af
min Gaardlod til Selveier Boelsmand Christen Madsen for hvem disse Jorder ligger langt mere
beleilig end for min Gaard, eftersom hans Gaards Bygninger ere beliggende i mindre end 200 Alens
Afstand sydlig for Parcellens Agerlod, og hans Gaards Jorder grændser umiddelbar sammen baade
med Parcellens Agerlod og med den Hedelod; og da her ikke agtes oprettet noget nyt Jordbrug, men
her alene attraaes en hensigtsmæssigere Deling, idet at Parcellen overdrages til en Mand for hvem
den ligger mere beleilig end den ligger for min gaard, og Kjøberen har lyst og Evne til at dyrke og
bestride mere Jord end han er i besiddelse af hvorimod jeg har mere Jord end jeg har Evne til at
dyrke og behandle paa en hensigtsmæssig Maade og da Parcellen desuden for en stor Deel bestaar
af raa Jord tjenlig til Opdyrkning som kjøberen efter sin Formues omstændigheder og den for ham
nærmere beliggenhed langt bedre end jeg vil være i Stand til at dyrke og behandle paa en
hensigtsmæssig Maade, saa haaber jeg at naadigst Approbation paa denne udstykning under disse
Omstændigheder ikke skulde vorde mig nægtet og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste Approbation paa udstykningen paa
Grund af de anførte Omstændigheder og i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17,
underdanigst Christen Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
Hoslagt tillader jeg mig i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13, allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en udstykningsforretning med tilhørende Bilage for Selveier
Christen Andersen i Svennum til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til
Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 31de October 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 387
Hjørring Amt, Børglum Herred, Østerbrønderslev Bye den 31de December 1849.
Bagge Albrechtsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
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Til Indenrigsministeriet
Til min eiende Gaard Matr. N 3 i Stubdrup Bye Østerbrønderslev Sogn hører et meget større Areal
af raa Jord tjenlig til Opdyrkning end jeg er i stand til at faae opdyrket og bragt under en
hensigtsmæssig Behandling, og da Niels Sørensen trængte til Bopæl saa har jeg af det fjerneste
Agerland og en Deel af den til Opdyrkning tjenlig raa Jord solgt en Parcel til ham som han har
bebygget og beboer og af den fjernest liggende raa Jord har jeg ladet afsætte en Parcel til at
afhændes ved Auction til Bebyggelse da jeg ved at afhænde disse Dele forøger min Driftscapital og
jeg derved lettere vil blive istand til at faae den raa Jord som jeg beholder tilbage opdyrket paa en
hensigtsmæssig Maade, og da jeg i Henhold til allerhøieste Bestemmelse af 21de April 1847 om de
Hensyn der for Fremtiden skulde tages ved Anvendelse af Forordningen af 3die December 1819 §
17, nærer det Haab at saadan Udstykning i Betragtning af de anførte Omstændigheder naadigst
maatte vorde mig tilladt, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høie
Ministeriums naadigste Approbation paa udstykningen – Skulde imod Formodning naadigst
Approbation paa Delingen ikke kunne forundes mig efter det nævnte Lovsted men allernaadigst
Bevilling dertil være fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst om at det høie Ministerium
naadigst vilde udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen,
underdanigst Bagge Albrechtsen
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 388
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Beistrup Sogn og Bye den 21de October 1850.
Lars Pedersen, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Eiendoms
udstykning som bestaar af sammen kjøbte Parceller.
Til Indenrigsministeriet
Da jeg foruden de mit Huus tilhørende Jorder Matr. No 36 i Beistrup tillige er Eier af den Halvdeel
af Matr. No 38 som grændser umiddelbar sammen med min Toftelod og min Stilling i peculiair
Henseende er saaledes at jeg ikke kan beholde det Hele samlet, og jeg nødig vilde sælge min
Andeel af Matr. No 38 som ligger mig saa særdeles beleilig, gandske nær ved mit iboende Sted i
umiddelbar Forbindelse med min, saa har jeg i det Sted solgt den fraliggende Lod af Matr. No 36
tillige med en forholdsmæssig Deel af den mit Huus ved udskiftning tillagte Andeel af Byens
fælleds Græsningsjorder og da bemeldte fraliggende Agerlod er en mit Huus i sin Tid tilkjøbt Parcel
nemlig som medfølgende Skjøde udviser Parcellen No 9 og 10 af Gaarden Blegebrønd i Beistrup
Sogn med gl. Hartkorn 3 Skp. 2 Fk. 2 1/3 alb. hvilket ogsaa passer efter Seips udstykningsberegning
af 24de Mai 1800 som jeg ligeledes tillader mig at lade følge i gjenpart som en Deel under disse
Omstændigheder at jeg ønsker og haaber at det høie Ministerium naadigst vil tillade mig at afhænde
denne Eiendom som nu er anført som Parcellen No 2 af Matr. No 36; og da jeg i dette Haab har ladet
Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saavelsom
mit Skjøde og den for ovenfor nævnte Beregning af Seip saa ansøger jeg herved underdanigst om at
forundes naadigst Approbation paa Udstykningen, underdanigst Lars Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en udstykningsberegning med tilhørende Bilag for Selveier
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Huusmand Lars Pedersen i Beistrup til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til
Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 22de October 1850, allerærbødigst P.L: Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Espensen

Nr. 389
Da det er min Agt at møde i Vesterbrønderslev hos Jens Thomsen Krogen i morgen Formiddag Kl.
10 for at foretage Taxation over dennes Jordeiendomme til attraaet udstykning og Omdeling saa
ville De sørge for at faae de udmeldte Taxationsmænd nemlig Sognefogderne Jacob Neist af v.
Brønderslev og Albrect Larsen af Stenum til at møde i V. Brønderslev hos Jens Krogen til den
nævnte Tid saavelsom Enhver der skal have Parceller af Eiendommen. – Da min Tid er yderst knap
er det mig af særdeles Vigtighed at Mødet skeer præsis til den nævnte Tid – De vilde derfor behage
at sørge for Logie til mig enten paa Nipstrup eller paa Kornumgaard i den Natstid eller to som jeg
behøver at være der paa Egnen.
Vadumtorp den 23de October 1850, P.L. Birk.
Til Selveiergaardmand Jens Thomsen Krogen.

Nr. 390
Vadumtorp den 22de October 1850 aft. Kl 10.
I dette Øieblik modtog jeg Deres Velbyrdigheds Skrivelse af 16de d. M. og jeg skal Ifølge samme
indfinde mig paa Læsø saa uopholdelig som mit Helbred og Veirliget kan tillade det; men jeg har
uheldigviis netop i de allersidste Dage faaet en meget heftig Forkjølelse som gjør at jeg ikke seer
mig istand til at tiltræde Rejsen førend jeg efter nogle faa Dages Forløb seer hvilken Vending det vil
tage. – Men saa uopholdelig som jeg kan blive istand dertil skal jeg ufeilbarlig komme. – Saafremt
mit Helbred som jeg haaber vil tillade det og Vinden nogenledes vil føie da er det min bestemte Agt
at komme til Læsø, førstkommende Mandag eller Tirsdag aller i al Fald saa hastig derefter som jeg
kan.
Med sand Høiagtelse, Deres Velbyrdigheds ærbødigste P.L: Birk.
S:T: Hr. Birkedommer Gad.

Nr. 391
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vreilev Sogn, Vester Stokbroe den 8de December 1849.
Peder Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om naadigst Approbation paa sin
Gaards udstykning og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 2 i Vester Stokbro m. m. i Vreilev Sogn hører et
temmelig stort Areal af raa Jord tjenlig til Opdyrkning, langt mere end jeg kan overkomme at faae
hensigtsmæssig behandlet; og da min Søn Christen Pedersen er gift og trængte til Bopæl saa har jeg
overdraget til ham en Parcel af Gaardens Jorder som han har bebygget og beboer og da jeg nu har
ladet denne Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
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fremsender Hartkorns Beregningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17. Skulde
imod Formodning naadigst Approbation paa udstykningen ikke kunde meddeles mig efter det
nævnte Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst
om at erhverves saadan allernaadigst Bevilling og derefter at faa udstykningen approberet,
underdanigst Peder Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed En udstykningsforretning med tilhørende Bilage over Selveier Peder
Christensens Gaards Jorder Matr. No 2 i Vester Stokbro m. m. i Vreilev Sogn, til udbedende
Høigunstigst Anbefaling og Indsendelse.
p. t. Sæbygaard den 9de December 1849, allerærbødigst P.L: Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 392
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vraae Sogn, Nørre Vraae Bye den 20de October 1846.
Peder Nielsen, forhen Fæster til Hæstrupgaard nu Selveier, ansøger underdanigst om Approbation
paa sin Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Fra min tilkjøbte Fæstegaard af Hæstrupgaards Gods har jeg solgt den længst fraliggende Hedelod,
til Selveier Huusmand Niels Gregersen til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Lod,
hvorunder den falder Beqvem til Opdyrkning, hvorimod den formedelst den lange Afstand fra min
Gaard ikke med Fordeel kan opdyrkes derunder, Hovedparcellen har jeg senere solgt til Ole Jensen
og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst
Approbation paa denne Deling ikke vil vorde mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Parcellen
paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i
Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, Underdanigst Peder
Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende Udstykningsforretning med tilhørende Bilage over
Peder Nielsens Gaard i Nørre Vraae til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det
Kongelige Rentekammer.
p. t. Jelstrup den 22de October 1846, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 393
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Efter Begiæring af vedkommende Eiere af Huuslodden Matr. No 41a og 41b i Beistrup Bye og
Sogn, Østerhan Herred, Hjørring Amt nemlig Nicolai Christensen og Niels Simonsen, som hver for
sig have særskilt Gammelskat, No 41a 3 rbd. 49 sk. og No 41b 3 rbd. 38 sk., men som i Henseende
til det nye Hartkorn staar anført samlet for 6 Skp. ¾ alb. har jeg nu udmaalt Delingen saaledes som
den forefindes paa Marken og antegnet den paa en hermed følgende Copi af Matriculs Kortet, og i
det jeg herved paa Eiernes Vegne og efter deres Begiæring underdanigst anmodet det Høikongelige
Rentekammer om at faae det nye Hartkorn delt imellem dem, tillader jeg mig derhos lige
underdanigst at tilføie Bemærkning, at Nicolai Christensen har solgt sit Huus og kjøbt sig en anden
Eiendom, og formedelst de derved indgaaede Forpligtelser om Skjøders udstædelse og
Pengepræstationer er det bleven en Velfærds Sag for ham at faae Hartkornet deelt det allersnareste
mueligt.
Vadumtorp den 29de October 1846, underdanigst P.L: Birk.
Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 394
Hoslagte andragende for Nicolai Christensen og Niels Simonsen i Beistrup tillader jeg mig
allerærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed om gunstbehageligen at ville anbefale og
indsende til det Kongelig Rentekammer.
Vadumtorp den 30de October 1846, allerærbødigst P.L: Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 395
Vadumtorp den 30de October 1846.
Gode Hr. Schønau
Det er langt fra ar jeg har glemt de Forretninger som De har forlangt af mig; Men jeg har
destoværre været syg den største Deel af Sommeren, og har endnu siden den Tid ikkun foretaget
udstykning af en eneste Bundegaard og jeg frygter saaledes at det vanskelig vil blive mig muelig at
udføre de forlangte Forretninger inden i Efteraaret – Hvad Vildmosen angaar da har jeg ved
Etatsraad Brinck Seidelins velvillige Bistand søgt Oplysning i Collegiet og først efter nogen
forgjæves Søgen faaet Oplysning om at de ved Commissionsforhandlingerne brugte Korter bevares
i Dommercontoret i det Kongelige Rentekammer - Dersom Deres Velædelhed ikke har en Afskrift
af Commissionsacten vilde det vidstnok være nødvendig at faae, men jeg skal om en Fjorten Dages
Tid paa min Reise være saa frie at Besøge Dem for nærmere at tale med Dem om Sagen,
Forbindtligst B.

Nr. 396
Efter Begiæring af Søren Christian Pedersen i Jerslev attesteres herved at den Vei som er udlagt fra
Jerslev Bye til Mølholm og som forhen har gaaet i skraa Retning over benævnte Mands udlod er
ved udskiftningen overensstemmende med Forordningen af 23 April 1781 udlagt langs med
Loddens østre Side, og da udskiftningen som jeg har udført i aarene 1821 til 22 blev antaget af alle
Vedkommende uden nogen Bemærkning saa kan en saaledes paa anordningsmæssig Maade udlagt
Vei formentlig ikke imod Søren Christian Pedersens Villie udlægges i skraa Retning over hans
udlod uden at give ham fuldkommen Erstatning saavel for den Jord der tages til Vei, som for den
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ulempe der vil følge af at han faar sin udlod deelt i to Lodder af ufordelagtige Figurer der gjør ham
Loddens Indhegning besværligere end den nu er.
p. t. Jerslev Sogn den 1st November 1846, P.L. Birk Stiftslandinspecteur.

Nr. 397
Gode Her. Kammerraad.
Under 29de October dette Aar tillod jeg mig underdanigst gjennem Amtet at tilstille det
Høikongelige Rentekammer et Andragende for Eieren af Huuslodden Matr. No 41a og 41b i
Beistrup Bye Østerhan Herred, Hjørring Amt som have hver sin Gammelskat, men som i den
Matricul staar samlet anført for nyt Hartkorn 6 Skp. ¾ alb. bemeldte mit Andragende om at faae
Hartkornet deelt var ledsaget af en Copi af Matriculskortet hvorpaa jeg havde anført Delingen
saaledes som den ved udmaaling forefandtes paa Marken. Da nu den ere af Eieren nemlig Nicolai
Christensen har været saa uforsigtig at indgaae en Handel hvorved eller til hvis Realisation det er
bleven en Velfærds Sag for ham at faae dette Hartkorn Deelt, saaledes at han kan udstæde Skjøde
paa sin Deel i 11te December dette Aar og det muelig kan have sine Vanskeligheder at faae
Hartkornsdelingen at vide tidlig nok ad den legale Vei igjennem Amtet saa beder jeg ret meget at
Her. Kammerraaden vilde vise mig den bevaagenhed ved første Post i et Par Ord at meddele mig
underretning om hvorledes Hartkornet er bleven deelt for at jeg derefter kunde tilkjendegive ham
dette, og derved sætte ham istand til at meddele Skjøde til sin Kiøber. – Hav den Godhed at
undskylde at jeg tiltager mig den Frihed som er fremkaldt af Nødvendighed for Maadens Skyld.
Med særdeles Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Hr. Kammerraad Balslev.

Nr. 398
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vreilev Sogn, Guldager Bye den 11te Dec. 1846.
Niels Sørensen Harken, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard i Guldager By hører 17 hinanden fraliggende Lodder af saa vidt
adspredt beliggenhed og i saa ufordelagtige Figurer at det ikke er mueligt at dyrke dem alle samlet
paa en hensigtsmæssig Maade med tilbørlig Fordeel, og da en meget betydelig Deel af dem er raae
Jord tjenlig til Opdyrkning men som formedelst den vidtløftige adspredte Beliggenhed ikke med
Fordeel kan opdyrkes under Gaarden og jeg desuden mangler den til disses Opdyrkelse fornødne
Driftscapital, saa haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst
approbation paa en Deling i hele Lodder ikke skulde vorde mig nægtet; vel er der en Lod som
ønskes overskaaren efter en over samme løbende Vei, men den er af en saa ufordelagtig Figur, at
det Stykke som fraskjæres er næsten 12 Gange saa langt som det er bredt nemlig omtrent 1200 Alen
langt, og Resten af Lodden, som jeg har solgt til min Søn som har bebygget og beboer den, har
endnu en Længde af omtrent 2700 Al., saa at det godt kan ansees som tvende sammengrændsende
Lodder adskilte ved den over samme løbende Vei – Det bemærkes at der da Jorden jeg beholder til
Hovedparcellen er et passende Forhold imellem Agerland og Blødbundsjord tjenlig til Høeavl. Da
jeg nu i dette nævnte Haab har solgt en Deel af de fjerneste Lodder og paa anordningsmæssig
maade ladet Parcellerne beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste approbation paa
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Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
underdanigst Niels Sørensen Harken.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 399
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vrendsted Sogn og Bye den 12te December 1846.
Jens Mortensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 9 i Vrendsted hører et betydeligt Areal af raa Jord tjenlig
til Opdyrkning men da det er Gaarden saa langt fraliggende at det ikke med rimelig Fordeel kan
opdyrkes under den, saa har jeg solgt den fjerneste Deel af samme til Anders Jørgensen som
allerede har bebygget og beboer Parcellen i Henhold til Forordningen af 3 December 1819 § 17
nærer det Haab at naadigst Approbation paa denne udstykning ikke skal vorde mig nægtet, saa har
jeg i dette Haab ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Jens Mortensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 400
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende tvende udstykningsforretninger med tilhørende Bilage
for Niels Sørensen Harken af Guldager i Vreilev Sogn og Jens Mortensen af Vrendsted Bye og
Sogn, begge til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 14de December 1846, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 401
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Voer Sogn, Voergaard den (?) Januar 1847.
N. N. Overbeck Gaardeier og Meierie Forpagter paa Voergaard ansøger underdanigst om
Approbation paa udstykningen af en Gaards og 3de Huses Jorder i Donsted By Albek Sogn, alt i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da Bygningerne til den mig tilhørende Gaard Matr. No 3 a i Donsted By Albek Sogn har en i høi
Grad ufordelagtig beliggenhed for den betydeligste Deel af sin Jord i særdeleshed for de til
Opdyrkning tjenlige raae Jorder og den desuden ligger i høieste Grad indeklemt imellem
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Nabogaarden, saa har jeg bestemt mig til at flytte Gaarden ud paa Hovedlodden, hvorved den vil
komme til at ligge fordelagtig for denne dens betydeligste Jordlod og dermed tillige komme de til
Opdyrkning Vanlige raae Jorder saa meget nærmere, at disses Opdyrkning derved vil befordres;
men da dens Have og dens hidtil værende Toftelod ved denne Forandring vil komme til at ligge
ubeleilig for Gaarden saa har jeg solgt disse 2de Lodder til Selveier Gaardmand Jens Olesen til at
forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Jorder, og af den fraliggende Englod har jeg bestemt de
til Høeavl bedst skikkede Deel til Hovedparcellen, men den østre Deel af Lodden som er for tør til
Eng og derfor bedst egner sig til Agerland, men som er saa langt fraliggende at den dog ikke med
Fordeel kan dyrkes under Gaarden, har jeg bestemt til at afhændes ved Auction til bebyggelse og i
Haab om at denne udstykning kan ventes tilladet i Henhold til Forordningen af 3die December 1819
§ 17 har jeg ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og tillader mig
herved underdanigst at fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter idet jeg underdanigst ansøger om det Høikongelige Rentekammers
Approbation paa udstykningen. – Foruden foranførte Gaard eier jeg Gaarden Siverslet som jeg agter
at beboe, naar min Forpagtningstid her paa Voergaard udløber, og da jeg tillige eier Huuslodderne
Matr. No 5, 6 og 7 i Donsted Bye, Albek Sogn med tilhørende Græsningslodder Matr No 64, 65 og
66 i Sognets vestlige Deel og dertil disse Huse er en stor mængde af langt fraliggende raae Jord
tjenlig til Opdyrkning og nogen ligeledes langt fraliggende Englodder som ogsaa egner sig fortrinlig
til Opdyrkning men som formedelst den lange Afstand fra de bebyggede Huuslodder ikke kan
ventes opdyrket under disse og da disse under Husene henhørende fraliggende Lodder er saaledes
beliggende imellem de under min Gaard Siverslet henhørende Jorder at de deler disse i 2de Dele, og
naar de derimod henlægges under Gaarden forenes da dens adskilte Jorder, saaledes af den faar sit
hele Tilliggende ud i en samlet Strækning saa er det min Agt at inddrage den under Gaarden
hvorved de da tillige vil komme under hensigtsmæssig Opdyrkning – I Henhold til Forordningen af
3die December 1819 § 17 haaber jeg at saadan udstykning kan ventes tilladt; og da jeg i dette Haab
har ladet alle disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
høigunstigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigt N.N. Overbeck.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 402
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vester Brønderslev Sogn, Kornumgaard den (?) Januar 1847.
Mathias Møller, Jordegodseier ansøger underdanigst om at faae en Hartkornsfordeling for nogle
ham tilhørende Fæstehuse, indført i den nye Matricul.
Til Rentekammeret
Da jeg har solgt en af de mig tilhørende Huuslodder i Vesterbrønderslev af Kornumgaard Gods
Matr. No 21e af de saa kaldte Doctorgaardens Parceller, hvilken Parcel eller Huuslod staar i den nye
Matricul under samlet Hartkorn med 4 andre mig tilhørende Huuslodder Matr No 21a, b, c og d,
nemlig fordi Delingen af disse Jorder, som er foretaget i Aaret 1816 ikke er bleven indført i
Matriculen, saa har jeg nu ladet denne Deling overføre paa en mig meddelte Copi af
Matriculskortet, ligesom jeg i øvrigt har ladet disse 5 Huuslodder paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om at faae
dette Hartkorn deelt i den nye Matricul og amtstuen tillagt fornøden Ordre til dets adskillelse,
underdanigst M. Møller.
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Nr. 403
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn Skjelgaard den 31de December 1846.
Niels Larsen, Gaardeier ansøger underdanigst om at erhverves allernaadigst Bevilling til
Nedlæggelse af en ham tilhørende Gaard i Agersted Bye Voer Sogn og om Approbation paa dens
udstykning.
Til Rentekammeret
Da jeg foruden min Gaard Skjelgaarden kaldet i Strand Fjerding i Dronninglund er bleven Eier af
Gaarden Matr. No 10a og 10b under Agersted Bye i Voer Sogn og jeg saaledes ikke selv kan
afbenytte denne sidst tilkjøbte Gaard; men den derimod har et Stykke Eng under Matr. No 10c som
min Gaard kan trænge til, til sine mange tørre skorpe Jorder, og da Gaardens Jorder i øvrigt er
beliggende i flere hinanden fraliggende Lodder saa har jeg solgt Toftelodden samt Gaardspladsen
og Haven og den fraliggende Kjærlod til Peter Larsen Smed som trængte til beboelse og som
allerede for længere Tid siden har tagen den i Besiddelse og den Større Agerlod Matr. No 10a og
10b samt Englodden No 106c har jeg solgt til Christen Nielsen som ligeledes trængte til Bopæl og
derfor allerede har bebygget og beboer denne Parcel, og da saaledes tvende Familier er bleven
forsynede med Bopæl og passende Jordlodder som de trængte til og Delingen er foregaaet alene i
hele Lodder, saa haaber jeg at allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse under disse
Omstændigheder ikke skulde vorde mig nægtet og da jeg i dette Haab har ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig maade beregne i Hartkorn og herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg
underdanigst at det Høikongelige Rentekammer naadigst vilde paa Grund af andre Omstændigheder
udvirke mig den til Gaardens Nedlæggelse fornødne allernaadigste Bevillig, og derefter approbere
udstykningen, underdanigst Niels Larsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 404
Efter Begjæring af Vedkommende Eier af Lodden Matr. No 48 under Manna Bye, Thise Sogn,
Børglum Herred, Hjørring Amt har jeg paa Marken udmaalt den fra umindelige Tider bestaaende
Deling af denne Lod og overført den paa den hermed følgende paa Kort Copien af Matriculs Kortet
– Delingen er tydeliggjort paa Kortet ved stærke sorte Linier udmærked med sort Skykke og ved
Numre og Navne paa selve Lodderne og det vil deraf befindes at No 48a Nipstrup Fæster Ole
Nielsen har en samlet Lod No 48b Stamhuusfæster Mads Jensen har 3 Lodder og No 48c
Stamhuusfæster Anders Nielsen har 2 Lodder. Denne Deling forblev uforandret af jeg i Aaret 1822
udskiftede Manna Byes Jorder fordi de vedkommende Eiere og Brugere ikke ønskede nogen
Omdeling; men da den ogsaa er bleven forbigaaet ved udskiftningens Indførelse i den nye Matricul
saa er Hartkornet for disse 3 Fæstere nu beregnet under eet. I det jeg herved paa Vedkommendes
Vegne fremsender Kortet med den af mig udmaalte Deling, tillader jeg mig ligeledes paa disses
Vegne underdanigst at anmode det høie Collegium om at faae Delingen indført i Matriculen og at
faae Hartkornet udregnet for hver Bruger for sig.
Vadumtorp den 23de Januar 1847, underdanigst P.L. Birk.
Til Det Høikongelige Rentekammer.
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Nr. 405
Aalborg Amt, Kjær Herred, Hammer Sogn, Grindsted Bye den 31de December 1846.
Lassen Danielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. No 2 i Grindsted Bye hører en Englod Matr. No 31 i Fjordengene som er
beliggende i omtrent en heel Miles Afstand fra Gaarden, og da jeg har overflødighed af
Blødbundsjord tjenlig til Høeavl i Nærheden af Gaarden saa er denne saa langt fraliggende Lod mig
af saae liden Nytte; jeg har derfor solgt den til Selveier Huusmand Stephan Christiansen i Vodskov
som boer den mere end 4 Gange saa nær og hvis Huus hvormed den forenes er beliggende i mindre
end 3000 Alens Afstand fra Parcellen. Foruden denne Parcel agter jeg tillige at afhænde en
fraliggende Hedelod og en Tørvelod til at forenes med en mere beleilig beliggende Eiendom, og da
jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at en saadan udstykning i
for min Gaard ubeleilig beliggende hele Lodder ikke skulde vorde mig nægtet saa har jeg i dette
Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og Gammelskat, og i det
jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigst Lassen Danielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 406
Aalborg Amt, Kjer Herred, Hammer Sogn, Grindsted By den 31de December 1846.
Jens Christian Jensen og Poul Larsen, Selveier Huusmænd, ansøger underdanigst om approbation
paa Magelæg og Omdeling af deres Jorder.
Til Rentekammeret
Da jeg underskrevne Jens Christian Jensen har sammenkjøbt mig 6 Huuslodder af Langholts Gods
Matr. No 34, 35, 37, 45, 46 og 47 i Grindsted By Hammer Sogn med et betydeligt Areal af raae Jord
tjenlig til Opdyrkning, som jeg har udvidet ved Tillæg af nogle Kjærjorder fra Matr. No 38 og 39
som jeg har erhvervet ved Magelæg med Selveier Huusmand Poul Larsen som til Vederlag for
samme har faaet de sydøstlig for Byen som grændse sammen med hans Agerlodder Matr. No 39
sammesteds – Det Huus som jeg beboer er beliggende paa Toftelodden Matr. No 35 med dette Huus
er det min Agt i anstundende Sommer at flytte ud paa de sammenlagte Græsningsjorder som jeg er i
Begreb med at opdyrke og har derfor ladet Toftelodden beregne i en Parcel til at forenes med en
anden mere beleilig beliggende Eiendom. Ligeledes har jeg ladet de for den øvrige Eiendom
ubeleilig beliggende Huusplads og Haver Matr. No 34 og 37 i Byen beregne i Parceller til at forenes
med mine beleilig beliggende Eiendomme. De forhen særskilt bebyggede Huuslodder Matr. No 45
og 47 har jeg solgt til Hans Christian Pedersen i Forening med Agerlodden og Englodden Matr. No
46 til Bebyggelse; vel har disse 4 Lodder tilsammen ikke den for en Parcel der bestemmes til
Bebyggelse befalede Størrelse; men da det ikke ere en nye Parcell der udlægges til Bebyggelse men
derimod gamle Huuslodder hvoraf Matr. No 45 og 47 som nu forenes hver for sig uden noget
videre Tillæg har udgjort en selvstændig bebygget og beboet Huuslod, saa antager jeg at der ikke
kan være noget imod at bebygge en af disse Lodder igjen og da dermed at sammenlægge eller
209

forene de andre Lodder – Denne af de selvstændige forhen bebyggede Matriculsnummer og af en
derved forenet større Parcel bestaaende Huuslod faar et Areal af 12 Tønder Land for største Deel
dyrkbar Jord, som er efter min Mening alt det som en Huusmand vel kan overkomme af faae dyrket.
– Da Poul Larsen og jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 ! 17 nærer det Haab at
naadigst Approbation paa saadan Magelæg om Omdeling ikke vil vorde os nægtet saa have vi i
dette Haab for fælleds Regning bekostet den i den Henseende fornødne Magelægs og Omdelings
eller udstyknings Beregning for et hvert vedkommende Matriculsnummer, og idet vi herved
underdanigst fremsender Beregningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøge vi underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
approbation paa Delingen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Jens Christian Jensen, Poul Larsen.

Nr. 407
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretning med Ansøgning for Niels Larsen
af Skelgaarden i Dronninglund Sogn over hans Gaard Matr. No 10a og 10b i Agersted By; Voer
Sogn, til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Ligeledes tillader jeg mig allerærbødigst at fremsende en paa Vedkommendes Vegne af mig affattet
Begjæring til det Kongelige Rentekammer om at faae Delingen af Lodden Matr. No 48 i Manna
Byes Enge indført i Matriculen som jeg ogsaa tillader mig at anbefale til Gunstbehagelig
Indsendelse.
Vadumtorp den 26de Januar 1847, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 408
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende Forretninger med Bilage den ene: en Magelægs og
udstykningsforretning for Jens Christian Jensen og Poul Larsen og den anden en
udstykningsforretning for Lassen Danielsen alle af Grindsted By i Hammer Sogn, til udbedende
høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 29de Januar 1847, allerærbødigst P.L: Burk.
Høivelbaarne Hr. Kammerjunker constitueret Stiftamtmand Heltzen

Nr. 409
Hjørring Amt, Børglum Herred, Taars Sogn og Bye den 4de Februar 1847.
Anders Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning og i Fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
I Henhold til Forordningen af 13de Mai 1769 har jeg delt min Gaards Jorder Matr. No 9 i Borup Bye
i Taars Sogn, imellem mine 2de Svigersønner Hans Christian Haagensen og Lars Christian
Christensen, af hvilke den sidstnævnte har solgt sin Halvpart til Selveier Gaardmand Johan Henrik
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Larsen som agter at forene en Deel af den med sin umiddelbar tilgrændsende Hovedlod og Resten
af sin Halvpart af Gaarde har han solgt til sin Broder Stephan Christian Larsen som har Familie og
trænger til Beboelses Leilighed. – Den Deel af Gaardens Jorder som er solgt til min førstnævnte
Svigersøn Hans Christian Haagensen er bestemt til at være Hovedparcel hvorpaa Gaarden udflytter
og det er min Agt at Parcellen Matr No 8e som jeg tillige eier og som jeg har bebygget og selv
beboer skal efter min Død forenes med Hovedparcellen, hvorved denne da vil faae sin Jord i en
samlet Strækning og da Gaardens Jorder ere beliggende i flere adspredte Lodder og der i disse er en
ikke ubetydelig Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning hvorved den boniterede Størrelse meget kan
udvides og der ved denne udstykning og det derunder indbefattede Magelæg afhjelpes en Deel paa
de Mangler som en maadelig udskiftning har efterladt sig saa haaber jeg under disse
Omstændigheder deels paa Grund af det nævnte Lovsted og deels i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 at naadigst approbation paa den attraaede Deling ikke skulde vorde mig
nægtet og da jeg i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til de nævnte Lovsteder og paa
Grund af de anførte Omstændigheder. – Skulde imod Formodning naadigst Approbation paa
Delingen ikke kunde meddeles mig ligefrem efter de nævnte Lovsteder men allernaadigst Bevilling
dertil være fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst om at det høie Collegium naadigst vilde
udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen, underdanigst
Anders Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 410
Efter Begjæring af Enkemadame Kjelgaard som eier Gaarden Slettegaard med underliggende
Fæster, som i den nye Matricul ere bleven anførte under samlet Hartkorn, har jeg paa Marken
udmaalt og paa en mig meddelte Copi af Matriculskorterne overført den fra umindelige Tider
imellem Eierinden og hendes Fæster bestemte Deling, ligesom jeg ogsaa efter en i den Henseende
foretaget Taxation over Jorderne har beregnet og fordeelt Hartkornet og Gammelskatter efter
bemeldte Inddeling; og det er saaledes paa Eierindens Vegne og efter hendes Begjæring at jeg
herved underdanigst indsender Beregningen med dertil hørende Korter og øvrige Documenter som
ved en Udstykning med anmodning om at faae Delingen indført i Matriculen.
Vadumtorp den 12te Februar 1847, underdanigst P.L. Birk. Stiftslandinspecteur.
Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 411
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vreilev Sogn, Sønderbroen den 5te Marts 1847.
Morten Sørensen, Selveier Gaardmand eller Parcellist ansøger underdanigst om approbation paa sit
Steds udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Paa min eiende Gaards Grund Matr. No 2 under Sønder Broen i Vreilev Sogn er for mange Aar
siden opført et jordløst Huus som i en Deel Aar har været bortfæstet; men da dette Huus nu var
bleven fæsteledig og jeg er svagelig af Helbred og derfor ikke vel har kunnet bestride Gaardens
Bedrift i den senere Tid, saa har jeg for noget over et Aar siden selv taget Huset i Besiddelse og
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solgt Gaarden til Stephan Christensen og jeg har til Huset forbeholdt mig en Parcel som for
størstedelen bestaar af raa Jord som jeg for størstedelen allerede har opdyrket og da Hovedparcellen
endnu har et Areal af 69 Tønder Land hvoraf over Halvdelen nemlig 39 Tønder Land er raae Jord
fortrinlig skikket til Opdyrkning og det egentlig ikke oprindelig er nogen Hovedparcellen men en
mindre Parcel af den Gaard hvoraf min Nabo Lars Nielsen har Hovedparcellen saa haaber jeg paa
Grund af de anførte Omstændigheder i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at
naadigst approbation paa denne udstykning ikke skulde vorde mig nægtet, og da jeg nu i dette Haab
har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigst Morten Sørensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 412
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albek Sogn, Nørre Vaarsaae Bye den 5te Marts 1847.
Anders Pedersen Smed, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at faa en ham meddelt
udstyknings Approbation forandret, i Anledning af at en ham forundt allernaadigst Bevilling til en
Gaards Nedlæggelse ønskes uafbenyttet.
Til Rentekammeret
Foruden min eiende og iboende Gaard Matr. No 17 i Nørre Vaarsaae Bye Albek Sogn havde jeg
tillige tilkjøbt mig Gaarden Matr. No 16 i samme By i den Tanke at faae den nedlagt og dens
Hovedparcel forenet med min iboende Gaard Matr. No 17 og en langt fraliggende Englod afhændet
til Jens Jørgensen Kold i den Anledning indsendte jeg under 4de Mai 1844 en allerunderdanigst
Ansøgning om at faae Gaarden Matr. No 16 nedlagt og anvendt paa den anførte Maade til hvilken
Ende jeg allerunderdanigst tillige indsendte Kort og Beregning over bemeldte Gaards Jorder Matr.
No 16, med indbegreb af en langt fraliggende Lod Matr. No 53 i Sognets sydøstlige Deel som ved
Magelæg blev inddraget under Gaarden Matr. No 16 for at spare udstykningsomkostninger paa
Gaarden Matr. No 17; men da min Svoger Albreckt Christensen imidlertid blev forlegen for Bopæl
saa har jeg for at hjelpe ham solgt ham Gaarden Matr. No 16 i sin oprindelige Størrelse forinden den
ansøgte allernaadigste Bevilling til Gaardens nedlæggelse var bleven mig forundt og alene
forbeholdt mig den langt fraliggende Lod Matr. No 52 som var solgt til Jens Jørgensen Kold. – Den
for mig under 31de August 1844 udfærdigede allernaadigste Bevilling paa at nedlægge Gaarden
Matr. No 16 har jeg indløst med det befalede Gebyhr 14½ Rbd. Sølv; men da jeg ikke har kunnet
kjøbe Gaarden tilbage igjen af min Svoger saa kan jeg ikke gjøre Brug af Bevillingen, og det
Magelæg som blev gjort med en Deel af Gaardens Jorder for at spare udstykningsomkostningerne
paa min iboende Gaard Matr. No 17 er derved gaaet ind igjen eftersom jeg har solgt Jorderne Matr.
No 16 i dens hele oprindelige Størrelse – Den ved det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til
Amtet af 14de September 1844 til afhændelse approberede til Jens Jørgensen Kold solgte Parcel
Matr No 52 og 53 i Nørre Søraae vil saaledes beholde sit oprindelige i Matriculen beregnede
Hartkorn nemlig Matr. No 52 = 1 Fk. 2½ alb. og Matr No 53 = 2 Fk. ¾ alb. og i Henseende til
Gammelskattens Fordeling følger hermed en nye udstyknings Forretning for hver af Gaardene Matr.
No 16 og 17 i Nørre Vaarsaae i det jeg underdanigst ansøger om at faae den under 14de September
1844 meddelte Approbation paa at afhænde Parcellerne Matr. No 52 og 53 forandret i
Overensstemmelse hermed saaledes at jeg kan blive istand til at give min Svoger Albreckt
Christensen Skjøde paa den hele oprindelige Eiendom Matr. No 16, Underdanigst Anders Pedersen.
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 413
Hjørring Amt, Børglum Herred, Serritslev Sogn, Vesteraae den 5te Marts 1847.
Thomas Christian Jacobsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. N 3a af Vesteraae Gaarde i Serritslev Sogn hører en fjerntliggende
Udlod som er saa meget mindre beleilig for Gaarden som Veien til den falder over en stor Deel, og
da Gaardens Jorder i øvrigt ere beliggende i en samle Lod, af Størrelse 46 Tønder Land geometrisk
Maal, hvoraf omtrent Halvdelen er raae Jord tjenlig til Opdyrkning og da Niels Christian
Schjønning trængte til Bopæl saa har jeg solgt ham den fraliggende Lod til (at) bebygge, og da der
ogsaa i denne er en Deel raae Jord tjenlig til Opdyrkning som ligger ubeleiligt for Gaarden men
som, naar Lodden vorder særskilt bebygget rimelig viis vil blive opdyrket, saa haaber jeg i Henhold
til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst approbation paa denne Deling ikke skulde
vorde mig nægtet, og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender de befalede udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
underdanigst Thomas Christian Jacobsen.
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 414
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 5 udstykningsforretninger med anordnede Bilage for
Anders Nielsen i Borup i Taars Sogn, Morten Sørensen af Sønderbroen i Vreilev Sogn, Thomas
Christian Jacobsen af Vesteraae Gaarde i Serritslev Sogn og Anders Pedersen Smed af Nørre
Vaarsaae i Albek Sogn, alle til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige
Rentekammer.
Vadumtorp den 6te Marts 1847, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 415
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albek Sogn, Lyngsaae Bye den 8de Marts 1847.
Jens Jørgensen Kold Gaardeier, ansøger underdanigst om approbation paa en ham tilhørende
Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til en mig tilhørende Gaard Matr. N 25 i Lyngsaae Bye Albek Sogn hører 6 Lodder i en for
vidtløftig Afstand fra hinanden og med et saa stor Areal af fjerntliggende raae Jord tjenlig til
o
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Opdyrkning at det overstiger en simpel Mands Kræfter at faae det hele bragt under hensigtsmæssig
Behandling som eet Jordbrug, jeg har derfor som Hovedparcel solgt Hovedlodden og den største
Englod samt den nærmeste Halvdeel af den store Hedelod et Areal af 82 Tønder Land geometrisk
Maal til Anders Andersen; den fjerneste Halvdeel af den store Hedelod og den længstfraliggende
mindre Englod som ikkun er 90 Alen fra Hedelodden har jeg bestemt til særskilt at bebygges og
enten at sælges ved Auction eller at bortfæstes, og den langt fraliggende udlod som inden sine
Grændser indeholder et passende Forhold af Blødbundsjord og Jord til at udgjøre et selvstændigt
Jordbrug, har jeg bestemt mig til at bebygge og til ligeledes enten af sælges ved Auction eller at
bortfæstes, og den fraliggende Tørvelod har jeg, da alle Parcellerne hver for sig have tilstrækkelig
Tørvejord, ladet beregne i en særskilt Parcel for at kunne afhænde den ved Auction til at forenes
med en tilgrændsende Eiendom eller til at forenes med en anden Eiendom som trænger til
Tørvejord, og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 paa Grund af de anførte
Omstændigheder nærer det Haab at naadigst approbation paa denne udstykning ikke vil vorde mig
nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn
og idet jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigst Jens Jørgensen Kold.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretning med Bilage over Jens Jørgensen
Kolds Gaard Matr. No 25 i Lyngsaae Bye Albek Sogn til udbedende høigunstigst Anbefaling og
Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 8de Marts 1847, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 416
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Klæstrup Bye den 13de Marts 1847.
Maren Christensdatter, Peder Christensens fraskilte Kone, ansøger underdanigst om Approbation
paa sin Selveiergaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. N 9 i Klæstrup Bye Jerslev Sogn hører 6 Lodder hvoraf ikkun to af de
længstfraliggende Lodder ere sammengrændsende men de er i øvrigt alle med undtagelse af
Toftelodden i viid afstand fra Gaarden og derfor ikke ere vel egnede til at dyrke samlet under et
Brug; jeg har derfor solgt de to længst fraliggende sammengrændsende Lodder til Peder Olesen,
som boer tæt ved Siden af Parcellen og hvis Selveierlod grændser samme med dem paa langs, og i
stedet derfor har jeg tilkjøbt mig en Huuslod Matr. No 17a af omtrent samme boniterede Størrelse,
med Hartkorn 3 Skp. 2 Fk. ¼ alb. beliggende i Byen gandske nær ved vestre Ende af Toftelodden,
imellem de 3 Lodder af Gaardens Jorder som jeg agter at beholde som Hovedparcel, og da disse
Lodder indeholder en stor Deel af raa Jord tjenlig til Opdyrkning, saa haaber jeg det ogsaa tillades
mig at afhænde den langt fraliggende østre Udlod, da jeg derved vil vorde istand til at anvende min
Kraft paa mine raae Jorders Opdyrkning. Gaarden har for tiden i sin vidtløftige adspredte
beliggenhed 1 Td. 3 Skp. 1 Fk. ¾ alb. Hartkorn og naar derfra afgaar Parcellerne No 2 og 3 og
tillægges Huuslodden Matr. No 17a, vil Hovedparcellens Hartkorn blive 1 Td. 1 Skp. 2 Fk. 1 ¾ alb.
med et Areal af 35 Tønder Land af Gaardens Jorder og den tillagte Huuslod omtrent 7 Tønder Land,
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tilsammen circa 42 Tønder Land hvoraf omtrent Halvdelen er raae Jord tjenlig til Opdyrkning; og
da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst
approbation paa denne udstykning ikke vil vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet
Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste approbation
paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder.
Skulde imod Formodning naadigst Approbation paa Udstykningen ikke kunne meddeles mig efter
det nævnte Lovsted da forbliver Parcellen No 3 til Hovedparcellen, da den ikke endnu er solgt og
Parcellen No 2 bliver da at beregne som et Magelæg efter Forordningen af 25de Juni 1810 § 10, idet
denne Parcel da afgaar fra Gaarden til Vederlag for Huuslodden Matr. No 17a som i det Sted for
bestandig forenes med Gaarden, der i saa Fald beholder den oprindelige Størrelse 2 ¼ alb. Hartkorn
nær og vinder ved Magelægget den Fordeel at faae Vederlag for den største Deel af sine
længstfraliggende Jorder udlagt i sin umiddelbar Nærhed, underdanigst Maren Christensdatter.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 417
Hjørring Amt, Børglum Herred, Serritslev Sogn, Vesteraaegaarde den 13de Marts 1847.
Selveier Jacob Simonsens Enke ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards udstykning i
Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Paa den fjerneste Deel af min Gaards Grund er et jordløst Huus som eies og beboes af Jens Peter
Thomsen og til denne Mand har jeg solgt den nordre Deel af Gaardens Udlod hvorpaa bemeldte
Huus er beliggende, indtil den over Lodden beliggende Byvei hvilken Parcel har et Areal af 18
Tønder Land geometrisk Maal alt sammen tjenligt til Opdyrkning; men da endnu ikke 1/3 af Lodden
er opdyrket saa er den boniterede Størrelse kun endnu lidet over en Tønde Land, hvilket imidlertid
formentlig ikke kan komme i Betragtning da Huset er til og staar paa Lodden, og da Parcellen for
størstedelen bestaar af raae Jord tjenlig til Opdyrkning og er beliggende i en Afstand af over 2000
Alen fra Gaarden og Hovedparcellen i øvrigt har et Areal af 80 Tønder Land hvoraf en stor Deel er
raae Jord tjenlig til Opdyrkning og som i sin nærmere Tilstand udgiør 18 13/14 Tønde Land boniteret
jord saa haaber jeg under disse Omstændigheder og i Henhold til Forordningen af 3die December
1819 § 17 at naadigst approbation paa denne Deling ikke vil vorde mig nægtet, og da jeg nu i dette
Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigst
Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Jacob Simonsens Enke.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 418
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Myelund den 13de Marts 1847.
Jens Jensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards udstykning
i Henhold til Forordningen af 13de Mai 1769 og 3die December 1819 § 17.
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Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. No 12a m. m. i Jerslev Sogns nordlige Deel hører et saa betydeligt Areal
af raa Jord tjenlig til Opdyrkning at det langt overstiger en simpel Mands Evne at faa det opdyrket
og behandlet under eet Brug, paa en hensigtsmæssig Maade, og da jeg har flere Børn og ikke kan
overlade det Hele til en enkelt Søn saa har jeg i Henhold til Forordningen af 13de Mai 1769 og
Forordning af 3die December 1819 § 17 deelt Gaardens Jorder i flere Dele og bestemt
Hovedparcellen for min ældste Søn Anders Jensen, som er gift og har allerede for længere Tid siden
taget den i Besiddelse; Parcellen No 2 er bortfæstet for Livstid til Niels Christian Larsen som beboer
det sydligste af de paa Parcellen beliggende jordløse huse; denne Parcel har jeg forbeholdt mig for
at kunne overdrage den til et af mine andre Børn; Parcellen No 3 er ligeledes bortfæstet paa Livstid
og bebygget af Fæsteren Jens Christensen som beboer den; hvilken Parcel jeg ligeledes har
forbeholdt mig for at kunne overdrage den til et af mine andre Børn; og Parcellen No 4 som er den
fraliggende Hedelod Matr. No 38 i Sterup Bys Fælled har jeg ligeledes forbeholdt for ogsaa at
kunne bestemme den til et af mine andre Børn, hvilken Lod jeg imidlertid har bebygget og for tiden
selv beboer; den har et Areal af 36 Tønder Land som næsten alt er tjenligt til Opdyrkning; og da jeg
i Henhold til de nævnte Lovsteder nærer det Haab at naadigst approbation paa denne Deling ikke vil
vorde mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter
og øvrige befalede udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det høikongelige
Rentekammers naadigste approbation paa udstykningen i Henhold til de nævnte Lovsteder og paa
Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Jens Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 419
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vreilev Sogn, Rønneberg Storgaard den 13de Marts 1847.
Proprietair Jens Severin Jensen paa Aas, ansøger underdanigst om approbation paa udstykningen af
Christen Thomsens Gaard Rønneberg Storgaard hvoraf han har tilkjøbt sig en Parcel.
Til Rentekammeret
Af Selveier Christen Thomsens Gaards Jorder Matr. No 13 i Rønneberg Bye Vreilev Sogn har jeg
tilkjøbt mig en Tørvelod som grændser umiddelbar sammen med min Hovedgaards Aas´s Jorder,
hvilken Lod jeg har tilkjøbt mig for at bruge den til Tørveskjær for det Dampbrænderi som jeg har
erhvervet Tilladelse til at anlægge og da jeg nu har ladet denne Parcel paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om at faa
udstykningen approberet saaledes at Sælgeren kan vorde istand til at meddele mig lovligt Skjøde
paa den til mig solgte Parcel, underdanigst Jens Severin Jensen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 420
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn og Bye den 13de Marts 1847.
Ole Hansen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards udstykning
i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
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Til Rentekammeret
Da min eiende Gaards Jorder bestaar af 6 saa vidt fra hinanden beliggende Lodder at det ikke er
muelig at faae dem anvendt paa en hensigtsmæssig Maade under et samlet Brug og da gaardens
Hovedlod som er beliggende sønden for Byen har en saa ufordelagtig beliggenhed i det den noget
sønder for Byen begynder med en smal Ende af ikkun omtrent 50 Alen bred og tiltager baade
udefter medens Gaarden som er beliggende nordvestlig i Byen ikkun har omtrent 4 á 5 Tønder
Agerland i sin Toftelod nord ud for Byen, saa har denne ufordelagtige beliggenhed foranlediget mig
til at flytte Gaarden ud paa Hovedlodden; med Toftelodden og Hedelodderne vil de derved falde
endmere ubeleilig for Gaarden, hvorimod jeg antager at naar Toftelodden forenes med den vestre
Hedelod til en Parcel til beboelse, da vil denne Hedelod derved komme under hensigtsmæssig
anvendelse til Opdyrkning, og den østre Hedelod, som overalt er fortrinlig skikket til Opdyrkning
ønsker jeg at afhænde til at forenes med en mere beleilig beliggende Eiendom, og da jeg i Henhold
til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at en saadan hensigtsmæssig Deling
ikke vil vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellen paa anordningsmæssig maade
beregne i Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det
høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte
Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Ole Hansen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 421
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albek Sogn, Nørre Vaarsaae By den 15de Marts 1847.
Christen Christensen, Selveier gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. N 14 i Nørre Vaarsaae By Albek Sogn af Voergaards Gods, som jeg
forhen har havt i Fæste men nu har tilkjøbt mig, hører en fraliggende Lod som oprindelig er en
Parcel af Gaarden Holdensgaard /:Matr. No 6 i Sognets mellemste Deel:/ hvorimod min Gaard har
hele sin ved udskiftningen tildelte Eng indbefattet i sin Hovedlod: Bemeldte fraliggende Englod har
jeg da jeg kjøbte Gaarden, solgt til Selveier Gaardmand Anders Pedersen Smed, og det var alene
ved at sælge denne Lod at jeg blev istand til at kjøbe min Gaard, nemlig derved at Smedden
udbetalte mig den hele kjøbesum for Parcellen og derved satte mig istand til at præstere det Beløb
som ved Gaardens Kjøb contant skulde udbetales, og da denne Englod er en langt fraliggende
særskilt Lod som ikke oprindelig har hørt til Gaarden men forhen er bleven den tillagt i en senere
Tid saa haaber jeg at der ikke skulde nægtes mig Tilladelse til atter at skille den fra Gaarden og da
jeg i dette Haab har ladet den paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og
paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Christen Christensen.
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 422
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Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albek Sogn, Nørre Vaarsaae Bye de 16de Marts 1847.
Jens Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at erhverves allernaadigst Bevilling til
at nedlægge en Gaard som han har tilkjøbt sig samt om approbation paa den udstykning.
Til Rentekammeret
Af hidtilværende Voergaards Gods har jeg tilkjøbt mig Peder Mortensens Fæstegaard Matr. No 9 i
Nørre Vaarsaae By, Albek Sogn, i Haab om at forundes allernaadigst Bevilling til dens
Nedlæggelse for at henlægge en Deel af dens Jorder under min eiende og iboende Gaard Matr. No 2
i samme By som er mig for lille og som jeg ønsker ved de Tillæg at udvide. Parcellen No 2 som jeg
agter at underlægge min gaard er vel ikke tilgrændsende men dog kun beliggende i 10 á 1100 Alens
Afstand fra Gaarden, og jeg har ikke kunnet kjøbe noget nærmere – Til Fæsteren Peder Mortensen,
som ikke var istand til at kjøbe hele Gaarden har jeg solgt Parcellen No 1 omtrent den halve Deel af
Eiendommen til bestandig at vedligeholdes med Bygning og Beboere og en ubeleilig beliggende
Lod Parcel No 3 ønskes afhændet ved Auction til at forenes med en mere beleilig beliggende
Eiendom og da jeg nærer det Haab at allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse i
Betragtning af de anførte Omstændigheder ikke skulde vorde mig nægtet saa har jeg i dette Haab
ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om, at det Høikongelige Rentekammers naadigst
vilde udvirke at der maatte forundes mig den til Gaardens Nedlæggelse fornødne allernaadigste
Bevilling samt derefter naadigst Approbation paa Udstykningen, underdanigst Jens Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 423
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 7 udstykningsforretninger med Bilage for Jacob
Simonsens Enke i Vesteraae i Serritslev Sogn, Proprietair Jensen til Aae for en Gaard Rønneberg i
Vreilev Sogn, for Ole Hansen i Jerslev, Maren Christensdatter i Klæstrup og Jens Jensen Myelund
alle af Jerslev Sogn, samt for Jens Nielsen og for Christen Christensen begge af Nørre Vaarsaae
Bye i Albek Sogn, alle til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige
Rentekammer.
Vadumtorp den 16de Marts 1847, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 424
Hjørring Amt Østerhanherred, Torslev Sogn, Alsberg Bye den 12te April 1847.
Niels Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa Udstykningen af
en ham tilhørende Gaards Jorder i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da jeg for nogen Tid siden har tilkjøbt mig Gaarden Matr. No 2a i Alsberg Bye Torslev Sogn som
har en Agerlod beliggende imellem min eiende og iboende Gaards Toftelod, og den mig tilhørende
og under sidstnævnte min Gaard henlagte Parcel af forhenværende Niels Møllers Gaard, hvilken
mellemliggende Lod jeg ligeledes ønsker at faae inddraget under min eiende og iboende Gaard og
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Hovedparcellen af Gaarden Matr. No 2a har jeg solgt til Niels Madsen, og da denne Parcel alene
med undtagelse af Gaardsplads og Have i Byen har al sin Jord beliggende i en Lod nær ved Gaarden
og denne indeholder en meget stor Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning, saa haaber jeg i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst approbation paa en saadan
udstykning alene i hele Lodder ikke skulde vorde mig nægtet, saameget mere som derved vindes
den Fordeel for min Gaard at den faar to af sine adskilte Lodder forenede i een Lod og
Hovedparcellen af Gaarden Matr. No 2a som endnu har et Areal af næsten 62 Tønder Land alt
sammen tjenligt til Ager og Eng og beliggende som anført gandske tæt ved Gaarden saa har jeg i det
nævnte Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammer naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Niels Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 425
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Sterup Bye den 12te April 1847.
Hans Christian Jensen som har tilkjøbt sig Hovedparcellen af Gaardens Matr. No 17 ansøger
underdanigst om approbation paa denne Gaards udstykning i Henhold til Fr. 3die December 1819 §
17 og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Af Selveier Otto Knudsens Enke har jeg tilkjøbt mig Hovedparcellen af Gaarden Matr. No 17 i
Sterup Bye Jerslev Sogn, og han har forbeholdt sig Parcellen No 2, til et hende tilhørende paa
Parcellen beliggende Jordløst Huus som hun beboer, og da jeg ved Kjøbet har forpligtet mig til at
lade denne Parcel fraskille paa lovlig Maade enten til min Eiendom eller til flere Hundredeaarig
Arvefæst saa har jeg nu opfyldt denne min paadragende Forpligtelse at lade Parcellen paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn i Haab om at naadigst Approbation paa denne Deling
maatte forundes os i Betragtning af at Gaarden har en Hedelod som er vel skikket til Opdyrkning og
at Enken som har solgt mig Gaarden boer paa Parcellen som hun har forbeholdt; hun vil ved denne
Parcels Hjelp være istand til at ernære sig og at opdrage sine Børn, hvorimod hun er udsat for at
falde Fattigvæsenet til Byrde om det ikke kan tillades hende at beholde den som Eiendom. Idet jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder. Skulde naadigst Approbation paa Udstykningen ikke kunne meddeles os efter det
nævnte Lovsted da ansøger jeg lige underdanigst om at det høie Collegium i Henhold til Kongelig
Resolution af 5te Juli 1815 naadigst vilde udvirke at der maatte forundes os den i saa Fald fornødne
allernaadigste Bevilling, og derefter naadigst Approbation paa Udstykningen meddeles,
underdanigst Hans Christian Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 426
I Henhold til Forordningen af 3die December1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 2de udstykningsforretninger med Bilage for Sognefoged
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Niels Christensen i Alsberg og for Gaardmand Hans Christian Jensen i Sterup, begge til udbedende
høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 12te April 1847, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 427
Efter Begjæring af Selveier Niels Poulsen i Kalsensgaard i Jetsmark Sogn tillader jeg mig herved
paa hans Vegne ærbødigst at anmode Deres Velbyrdighed om behageligen at ville paa første
Retsdag udmelde 2de Kyndige Mænd til at taxere hans Gaards Jorder til udstykning. Saafremt
Retten, som jeg haaber ikke har noget derimod da tillader jeg mig til denne Forretning udmeldt
Sognefoged Christian Pedersen i Kalsensgaard i Jetsmark Sogn og forhenværende Sognefoged
Jesper Jacobsen i Hune.
Vadumtorp den 13de April 1847, Ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Her. Herredsfoged Ammitzbøll.

Nr. 428
Underdanigst Indberetning
Efter Begjæring af Eieren af de 4 Gaarde Matr. No 13, 14 & 16, 15 a og 17 i Sønder Vaarsaae Bye
Albek Sogn, som for circa 25 Aar siden have foretaget en Deel Magelæg og Omdelinger som de
ønske fremdeles at beholde uforandret, har jeg affattet en fuldstændig Hartkorns og Gammelskats
Beregning som med tilhørende Kort in Duplo samt Taxationsforretning og Attester fra Amtstuen
om Hartkornet og Gammelskatten, herved underdanigst fremsendes: i det jeg herved paa
Vedkommendes Vegne og efter deres Begiæring ifølge Forordningen af 25de Juni 1810 § 10
underdanigst indberetter Sagen til det høie Collegium med Anmodning om at faa Forandringen
indført i Matriculen og Amtstuen tillagt den fornødne Ordre om Hartkornet og Gammelskattens
Forandring til Overensstemmelse med Magelæggelsen - Fra Peder Jensens Gaard Matr. No 17 har
hans Fader afhændet en Byggeplads ved Skjøde af 7de December 1833 tinglæst 10de April 1834,
hvilket original Document tillige herved fremsendes med underdanigst Anmodning om ogsaa at faa
denne ubetydelige Parcel indført i Matriculen. Ved denne Leilighed tillader jeg mig underdanigst at
lade følge udstykningskortet af 1844 over Gaarden Matr. No 15 hvorpaa den vestligste af de 2de
Lodder som udgjør Parcellen Matr. No 15b, ved en Skrivelse – bleven paategnet ”Matr. No 15a”
hvilket ønskes rettet, for at forebygge Misforstaaelse i Fremtiden.
Vadumtorp den 17de April 1846, underdanigst P.L. Birk.
Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 429
I Analogie med hvad der ved Forordningen af 3die Dec. 1819 § 13 er befalet for udstykninger i
almindelighed tillader jeg mig herved allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed en
Magelægs og Omdelingsberegning med tilhørende Bilage over 4 Gaarde i Sønder Vaarsaaae Bye,
Albek Sogn og min Indberetning derom, til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til
det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 17de April 1847, allerærbødigst P.L. Birk.
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Høivelbaarne hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 430
Gode Hr. Kammerraad
Da det ikke blev mig muelig hverken selv eller ved min Søn at komme til Bjørnsholm i sidstafvigte
Efteraar for at vise Skjel ud, deels formedelst det ustadige Veir, men især formedelst den store
Mængde af paatrængende Forretninger som ved min langvarige Sygdom var bleven forsømt i
Sommerens løb, saa er det nu min Agt at min Søn skulde komme derhen saasnart jeg erholder
underretning om at saadant endnu attraaes, hvilken Underretning jeg udbeder mig med allerførste
Post og dersom det attraaes at han skal komme da ønsker jeg De vilde være af den Godhed at lade
en Vogn til hans Befordring møde i Aalborg ved Østeraae Færgebro, saaledes at han kunde kjøre
derfra Mandagen den 26de om Formiddagen Kl. 9 hvorom jeg med Posten paa Fredag beder mig
behageligen underrettet.
Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk.
S:T:
Hr. Kammerraad Wulff.
(Disse 2de Breve (Nr. 430 og 431) som af Feiltagelse ere kommen i denne Bog skal indføres i den
rette Conseptbog for Breve B)

Nr. 431
Gode Her. Forvalter.
Jeg er villig til at foretage de forlangte Udstykninger i dette Foraar, men da jeg formoder at De ikke
har noget imod at jeg lader dem udføre ved min Søn som allerede har skreven til Rentekammeret
om Autorisation til at udstykningen af en Gaard i (?)hvoraf en Parcel er solgt til Jens Kold, saa
ønsker jeg De vilde være af den Godhed med allerførste Post at opgive mig de omtalte 2de Gaardes
Matriculsnummere for at jeg ogsaa kunde begiære Autorisation for ham til samtidig dermed at
udføre disse udstykninger – Tiden til hvilken Forretningerne kan foretages skal jeg derefter tillade
mig nærmere at bestemme.
Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Hr. Forvalter Henriksen.
(Disse 2de Breve (Nr. 430 og 431) som af Feiltagelse ere kommen i denne Bog skal indføres i den
rette Conseptbog for Breve B)

Nr. 432
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Nørre Saltum By den 7de Mai 1847.
Selveier Gaardmand Poul Christensen Kraghs Enke Inger Kragh, ansøger underdanigst om
Approbation paa sin gaards Deling imellem sine 2de Døttre og i fornødent Fald om dertil at forundes
allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
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Da jeg finder at min Gaards Jorder er tilstrækkelige til at ernære 2de Familier saa har jeg i Henhold
til Forordningen af 13de Mai 1769 § 6 deelt dem imellem mine 2de Svigersønner som hver for sig
har bebygget og beboer dem og da Gaarden har en stor Deel af raae Jord tjenlig til Opdyrkning
haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst Approbation paa den
foretagne Deling ikke skulde vorde mig nægtet og da i det anførte Haab har ladet Delingen paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste approbation paa delingen i
Henhold til de nævnte Lovsteder og paa Grund af de anførte Omstændigheder. Skulde imod
Formodning naadigst approbation paa udstykningen ikke kunde meddeles mig efter de nævnte
Lovsteder men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden da ansøger jeg lige underdanigst om at
det høie Collegium i Henhold til allerhøieste Resolution af 5te Juli 1815 naadigst vilde udvirke mig
saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere Delingen, underdanigst Inger Kragh.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 433
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vesterbrønderslev Sogn og By den 9de Mai 1847.
Niels Christensen Vinther Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa
udstykningen af en ham tilhørende Selveier Huuslod.
Til Rentekammeret
Til min eiende Huuslod Matr. No 73 af forhenværende Nipstrup Gods i Vesterbrønderslev By hører
5 vidt fra hinanden beliggende Lodder, nemlig 2de Agerlodder, en Kjærlod, en Tørvelod og en
Englod. – Tørvelodden anført som Parcel No 3 har Godseieren Kammerraad v. Stocken ved
Eiendommens afhændelse til mig forbeholdt sig og anvendt til Vei fra Hovedgaarden mod Vester til
Landeveien, især for derved at forskaffe sig en kortere Vei ud til Hovedgaardens Enge, og den
egentlige Kjærlod /:Parcellen No 2:/ som jeg har særskilt bebygget og for størstedelen bragt under
Opdyrkning, har jeg solgt til Farver Niels Klitgaard Petersen Glarborg som har erhvervet Bevilling
til derpaa at anlægge et Farveri; de andre 3 Lodder /:Parcellen No 1:/ agter jeg selv at beholde, deraf
er den østre Agerlod bebygget og beboers af de Aftægtsfolk som forhen har havt Eiendommen i
Fæste og den vestre Agerlod har jeg bebygget i den Tanke derpaa at anlægge et Jernstøberi, hvilken
Bygning imidlertid for det Første er anvendt til et Smedeværksted og da jeg ikke kan skjønne at en
saadan Anvendelse af denne Eiendom kan være i Strid med de gjældende udstykningsanordninger
eftersom den hele Eiendom er under en Tønde Hartkorn og følgelig ikke nogen Gaard, saa har jeg
ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen, underdanigst Niels Christensen Vinther.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 434
I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 8de d. M. meddeles at min Søn har
allerede under 26de F.M . skreven til Committeen om i Anledning af den nye Matriculs Indførelse
om at erholde de omtalte Korter, nemlig over Matr. No 2d, 2e og 2f under Nÿe Wiffertsholms
222

Tvedskov samt over Krogtvedgaardens Jorder. Saasnart som Kortene faaes skal Forretningen
derefter blive foretaget det allersnareste mueligt.
Vadumtorp den 10de Mai 1847, ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Hr. Proprietair Svanholm
(er indført i Conceptbogen for Breve)

Nr. 435
Underdanigst Indberetning
Efter Begjæring af vedkommende Eier af den fælleds Tørvelod Matr. No 32 Ingstrup Bye og Sogn
Hvetboe Herred Hjørring Amt har jeg efter den af Vedkommende antagne Delingsplan, som herved
tillige fremsendes og overensstemmende med den for umindelige Tider siden bestaaende Deling
forfattet Kort in Duplo over Delingen og derefter fordeelt Hartkornet; og tillader mig saaledes
herved paa Vedkommendes Vegne underdanigst at fremsende Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige Documenter som for en udstykning med Anmodning om at faa
Delingen indført i Matriculen og Amtstuen tillagt Ordre om at adskille Hartkornet og at henlægge
det til de vedkommende Eiendomme.
Vadumtorp den 10de Mai 1847, underdanigst P.L: Birk.
Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 436
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretning for Poul Kraghs Enke i Nørre
Saltum By Saltum Sogn og for Niels Christensen Winther i Vesterbrønderslev, begge til udbedende
høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer og følger herved tillige til
gunstbehageligen Indsendelse Documenterne til en af mig forfattet Deling af Hartkornet paa fælleds
Tørvelod i Ingstrup Bye og Sogn med Indberetning derom til det Kongelige Rentekammer
Vadumtorp den 10de Mai 1847, allerærbødigst P.L: Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.

Nr. 437
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Abildgaard den 4de Juni 1847.
Lars Christian Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at forundes approbation
paa sin Gaards udstykning i Henseende til afhændelse af nogle Parceller som er bortforpagtede for
flere hundrede Aar, eller i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Da jeg har tilkjøbt mig Hovedparcellen Matr. No 1a af Gaarden Abildgaard i Jerslev Sogn hvoraf
mere end Halvdelen af den geometriske Størrelse er bortforpagtet paa flere Hundrede Aar, og
hvoraf den sidst bortforpagtede Deel som angaar en saa betydelig Deel af Eiendommen at den
udgjør næsten Halvdelen som er overdraget Forpagter (?) for et Tidsrum af 800 Aar, er til aabenbar
Præjudice for mig som Eieren i det Tilfælde at naadigst Approbation paa den lovlige Afhændelse
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ved Skjøde ikke skulde vorde mig forundt, eftersom der kun er betinget en Forpagtnings Afgift af
16 rbd. aarlig til udsendelsen af alle paa Eiendommen hvilende Skatter og offentlige Afgifter,
hvilket ikke kan tilstrække og Forpagteren er aldeles uvillig til at modtage det pa Lodden beregnede
Hartkorn og Gammelskat forinden Eiendommen kan overdrages ham ved lovligt Skjøde – og da
jeg ikke har havt nogen som helst Deel i denne for Hovedparcellen saa skadelige Afhændelses
Maade, hvorved især denne Arvefæster har faaet en saa betydelig Deel af Eiendommen uden tillige
at være forpligtet til at overtage de paa samme hvilende Byrder, imod en Afgift som ikke er
tilstrækkelig til disses Bestridelse, saa haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17
at naadigst Tilladelse eller i fornødent Fald allernaadigst Bevilling til denne Parcels Afhændelse ved
lovligt Skjøde i betragtning af de anførte Omstændigheder ikke skulde vorde mig nægtet, og da jeg
nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til den nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder. Skulde naadigst Approbation paa Udstykningen ikke kunne meddeles mig
efter det nævnte Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden, da ansøger jeg lige
underdanigst om at det høie Collegium i Henhold til allerhøieste Resolution af 5te Juli 1815 naadigst
ville udvirke mig den fornødne allernaadigste Bevilling og derefter approbere udstykningen,
underdanigst Lars Christian Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en udstykningsforretning med tilhørende Bilag over Gaarden
Abildgaards Jorder i Jerslev Sogn til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det
Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 4de Juni 1847, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 438
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jetsmark Sogn, Kalsensgaard den 26de Juni 1847.
Niels Poulsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at erhverves allernaadigst Bevilling
til sin Gaards Nedlæggelse og om Approbation paa dens udstykning i hele Lodder.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. No 5a i Jetsmark Sogns mellemste Deel hører en meget betydelig
Kjærlod som er særdeles fortrinlig til Opdyrkning men som er beliggende saa langt fra Gaarden at
en Vei som falder over en blød leret Bund, som bestandig opæltes af Kreaturer saa at dens
Opdyrkning under Gaarden ikke vel kan iværksættes med rimelig Fordeel; og da Hans Peter
Johansen Smed trængte til Bopæl og jeg trængte til Driftscapital for at faae bemeldte min Kjærlod
bebygget og hensigtsmæssig opdyrket, hvortil den af Naturen er saa fortrinlig vel skikket, men som
efter Veiens længde og ringe beskaffenhed ikke med tilbørlig Fordeel kunde iværksættes under
Gaarden, og da Gaarden dog er vel lille som Gaard betragtet, saa haaber jeg at allernaadigst
Bevilling til dens Nedlæggelse ikke skulde vorde mig nægtet, til hvilken Ende jeg endydermere
med Forretningen lader følge Sogneforstanderskabets anbefalende Erklæring over udstykningen; og
da jeg i det nævnte Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og
jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst paa Grund af de anførte
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Omstændigheder om at det Høikongelige Rentekammer naadigst ville udvirke mig den til Gaardens
Nedlæggelse fornødne allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen, underdanigst
Niels Poulsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 439
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn Trye By den 3die Juli 1847.
Jens Pedersen Dahl, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og i fornødent Fald om dertil at
erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Da min eiende og iboende Gaard Matr. No 58 i Trye er rigelig forsynet med tør Jord deels i
virkeligt Agerland og deels i Hedejord tjenlig til Opdyrkning, og Christen Christensens Gaard
derimod er mindre vel forsynet med tør Jord men er derimod forholdsviis rigelige forsynet med
Blødbunds Jord saa har jeg solgt ham den fjerneste Deel af min Hovedlod som ligger meget
nærmere ved hans Gaard end ved min, og som grændser paa vestre Side og søndre Ende umiddelbar
sammen med hans øvrige Jorder, hvorimod den forenes, og da jeg i det Sted har tilkjøbt mig en
Deel nærmere ved min Gaard beliggende Agerjorder og en paa vestre Side af min Kjærlod
umiddelbar tilgrændsende Parcel som forenes med min Kjærlod og giver denne en bedre Figur i det
den bliver bedre i Forhold til sin Længde; som endmere bevirkes derved at jeg har solgt den
fjerneste Deel af Kjærlodden til Peder Christian Poulsen til at forenes med hans paa østre Side
umiddelbar tilgrændsende Selveierlod, og da denne udstykning saaledes ikke har til Hensigt at
oprette noget som helst nyt Jordbrug men alene at omdele Jorderne paa en efter Figurerne og de
øvrige locale Forhold mere fordelagtig Maade saa haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 at naadigst Approbation paa en Udstykning i den Retning ikke skulde vorde
mig nægtet, og haver saaledes i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne
i Hartkorn, og idet jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigst Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa
Grund af de anførte Omstændigheder. Skulde imod Formodning naadigst approbation paa
udstykningen ikke kunde meddeles mig efter det nævnte Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil
være fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst om at det Høikongelige Rentekammer i saa Fald
naadigst vilde udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen,
Underdanigst Jens Pedersen Dahl.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 440
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 2de udstykningsforretninger for Selveier Niels Poulsen
af Kalsensgaard i Jetsmark Sogn og Jens Pedersen Dahl af Trye i Boller Fjerding, Dronninglund
Sogn, begge til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 3die Juli 1847, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.
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Nr. 441
Aalborg Amt, Kjer Herred, Hammer Sogn, Grindsted den 10de Juli 1847.
Alexander Mortensen Toft, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. No 15 i Grindsted By, Hammer Sogn, hører en langt fraliggende Englod
Matr. No. 20 under Fjordengene, som er beliggende i henved en Miils Afstand fra Gaarden, og da
jeg har tilstrækkeligt Areal af Blødbundsjord nær ved Gaarden, hvorpaa den Arbeidskraft med langt
større Fordeel kan anvendes, som gaar tabt ved at bjerge Høe fra denne saa fjerntliggende Lod, og
som jeg desuden ikke nær kan have den fulde Nytte af, fordi de formedelst den lange Afstand fra
Gaarden er fjernt fra alt Tilsyn, og dens Figur er saaledes at den ikke kan indhegnes, og kan derfor
ikke holdes i Fred for Fremmedes Kreaturer, saa har jeg under disse Omstændigheder solgt denne
Lod til Selveier Huusmand Hans Jensen i Vodskov som boer den mere end 3 Gange saa nær, og
som agter at forene den med sin Selveier Huuslod Matr. No 12 og 20 i Vodskov By, ligeledes har
jeg en fjerntliggende Hedelod som er overdraget til aftægtsmand Simon Pedersen som boer den
mere end dobbelt saa nær og som ønsker at faa den i Eie, og da denne Lod ligeledes ligger ubeleilig
til at dyrkes under Gaarden saa har jeg bestemt mig til at sælge den til Aftægtsmanden, og da jeg i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst Approbation paa
saadan udstykning i hele Lodder ikke skulde vorde mig nægtet, saa har (jeg) i dette haab ladet
Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Delingen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13, tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretning for Alexander Mortensen Toft i
Grindsted, til udbedende Høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 13de Juli 1847, allerærbødigst P.L. Birk.

Nr. 442
I skyldigst Svar paa Deres Skrivelse til mig af 10de denne maaned meldes at Kortet over Skagens
Jorder blev i Juni Maaned forrige Aar af mig afleveret til Amtmanden og af ham indsendt til
Rentekammeret tilligemed Landvæsenscommissionsforretningen, til Approbation af Collegierne.
Med Hensyn til de for Commissionen af Parterne vedtagne Bestemmelse om Skiellet imellem
Kjøbstad og Landcommunen; og siden den Tid har jeg hverken hørt eller seet noget om den sag, saa
jeg formoder at den endnu beroer i et af Collegierne.
p. t. Knivholt den 16de Juli 1847, P.L. Birk.
Til Sognefoged Jens Madsen i Skagens Landsbye Sogn.
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Nr. 443
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn og Bye den 23de September 1847.
Mogens Thomsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning efter en af hans afdøde Stedfader ved Gaardens Overdragelse ham paalagt Forpligtelse,
hvortil i fornødent Fald ansøges om at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
ved skjøde af 8 December 1842 tinglæst 16de November 1843 har min siden den Tid afdøde
Stedfader overdraget mig sin Gaard Matr. No 16 i Jerslev Bye, og han har ved Skjødet forbeholdt
sig som Aftægt af Gaarden de i hosfølgende udstykningsforretning under No 2 og 3 anførte
Parceller, nemlig den fraflyttede Gaardsplads i Byen, den Byen nærmest beliggende Agerlod og den
nærmest derved beliggende Ende af Hovedlodden samt den søndre Hedelod og endelig til
Tørveskjær og Lyngslet den vestlige Deel af den større Hedelod efter den over samme løbende
Byevei, hvilke grundstykker han har forbeholdt sig til Brug medens han levede og ved Skjødet
forpligtet mig til at overdrage denne som Eiendom til sin Søn, min Halvbroder Thomas Madsen
som Arvelod; den østre Deel af den større Hedelod som er fortrinlig til Opdyrkning men som
formedelst sin fjerne beliggenhed ikke dertil kan benyttes har jeg solgt til Selveier Gaardmand
Peder Pedersen i Svennum, til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom, og da jeg
nu har flyttet Gaarden hen til Midden af Hovedlodden saa at de fornævnte Dele af Eiendommen
som agtes afhændede ere de fjerneste og ufordelagtigst beliggende Dele saa haaber jeg i Henhold til
Forordningen af 13de Mai 1769, og 3die December 1819 § 17 at naadigst Approbation paa denne
udstykning ikke skulde vorde mig nægtet, og da jeg i dette Haab har ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen i Henhold til de nævnte Lovsteder og paa Grund af de anførte Omstændigheder.
Skulde imod Formodning allernaadigst Bevilling til denne udstykning være fornøden, da ansøger
jeg lige underdanigst om, at det høie Collegium naadigst vilde udvirke at en saadan allernaadigst
(Bevilling) maatte forundes mig, underdanigst Mogens Thomsen.
de

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 444
Aalborg Amt, Hellum Herred, Nørre Kongerslev Sogn og By den 10de October 1847.
Jens Madsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning og i fornødent Fald om at erhverves allernaadigst Bevilling til dens Nedlæggelse.
Til Rentekammeret
Foruden mit eiende og iboende Selveiersted Matr. No 32 i Nørre Kongerslev By og Sogn har jeg
tilkjøbt mig Gaarden Matr. No 11a i samme Bye som paa den mellem liggende Gade nær grændser
lige ind til min Bopæl hvormed jeg ønsker Tilladelse til at maatte forene den, eller i al Fald selv at
drive den som en særskilt Eiendom. Af Gaardens forrige Eier Niels Pedersen Snedker er ved en
hundredeaarig Fæstecontract af 26de Mai 1836 tinglæst 28de Juli 1845 omtrent den halve Deel af
Eiendommen overdraget til Peder Christensen Smed, som nu ønsker at faae denne Parcel til
fuldstændig Eiendom og at forene den med sit eiende og i boende Huus´s umiddelbar tilgrændsende
Jorder, og da jeg i Henhold til allernaadigst Bemyndigelse af 21de April dette Aar nærer det Haab at
227

det høie Collegium paa Grund af Omstændighederne ikke vil nægte mig Approbation paa denne
Deling saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade, beregne i Hartkorn
og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til den nævnte allerhøieste Bemyndigelse og
paa Grund af de anførte Omstændigheder. Skulde allernaadigst Bevilling til Delingen være
fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst om at forundes en saadan meddelt og udstykningen
derefter approberet, underdanigst Jens Madsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 445
Efter vedkommendes Eieres Begjæring tillader jeg mig herved underdanigst ar fremsende
Beregning med Kort in Duplo over den af mig udførte Deling af Tranum Byes fælleds Gadejord
Matr. No 19 i Tranum Bye og Sogn Østerhan Herred Hjørring Amt, med Anmodning om at faa
Delingen indført i Matriculen.
Vadumtorp den 1ste October 1847, underdanigst P.L. Birk.
Til Det Høikongelige Rentekammer
(afsendt 2/10 47)

Nr. 446
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende Udstykningsforretning med tilhørende Bilag for
Mogens Thomsen i Jerslev til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige
Rentekammer. – Endvidere følger en Skrivelse fra mig til det Kongelige Rentekammer med en
Beregning og tilhørende Korter over Tranum Sogns fælleds Gadejord som ogsaa bedes indsendt for
at faa Delingen indført i Matriculen.
Vadumtorp den 1st October 1847, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten
(afsendt den 2den Oct. 1847)

Nr. 447
Aalborg Amt, Aars Herred, Haverslev Sogn, Nyeovervad den 10de October 1847.
Niels Nielsen, Arvefæstegaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin gaards
udstykning.
Til Rentekammeret
Til min eiende arvefæstegaard Nyeovervad kaldet af Nørlunds Gods i Haverslev Sogn hører et
meget betydeligt Areal af raae Jord tjenlig til Opdyrkning langt mere end jeg kan overkomme at faa
opdyrket og da en meget stor Deel deraf nærmest omkring Gaarden er Blødbundsjord som trænger
til betydelig udgrøftning hvortil behøves en større Driftscapital, saa har jeg til ham solgt en Parcel
paa 2 Tønder Hartkorn af den fjerneste fra min Gaard beliggende Jorder og da jeg nu har ladet
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denne Parcel paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
udstykningen, underdanigst Niels Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 448
Aalborg Amt, Hellum Herred, Nørre Kongerslev Sogn og Bye de 10de October 1847.
Poul Jensen Bak, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da min eiende og iboende Gaard Matr. No 15a i Nørre Kongerslev har sin Jord beliggende paa 10
forskjellige Steder, nemlig 6 Andeelslodder og 4 Lodder i Fælledsskab med min Nabo hvoraf vi
have hver det Halve, og den største Deel af mine Jorder er Blødbundsjord med Tørveskjær og
tjenlig til Høeavl og jeg desuden har med Byens Beboere i Sognet fælleds Tørvemose og i nogle
flere fælleds Grundstykker som jeg beholder, og Huusmand Niels Christensen som beboer et
Jordløst Huus i Byen og alene har en Agerlands Parcel Matr. No 30 og derfor trænger baade til
Høeavl og Tørveskjær, saa har jeg solgt ham den fjerneste af mine Englodder i Haab om at saadant i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 naadigst maatte vorde mig tilladt, og da jeg
nu i dette Haab har ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigst Poul Jensen Bak.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 449
Af en Deel Beboere i Nørre Kongerslev Bye og Sogn Hellum Herred Aalborg Amt er jeg bleven
anmodet om at opmaale den Deling af de fælleds Grundstykker Matr. No 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65,
66 og 67 som for mangeler siden er bleven udført ved afdøde Landinspecteur Winther for at faae
Delingen indført i Matriculen. Denne Deling har jeg nu udmaalt og afsat paa et hermed in Duplo
følgende Kort. Delingen af Lodden Matr. No 63 har jeg beregnet i Hartkorn efter Matriculstaxten i
Anledning af en samtidig dermed affattet og hermed følgende udstykningsforretning over Jens
Madsens Gaard Matr. No 11a i Nørre Kongerslev; men den øvrige Deling tillader jeg mig
underdanigst paa Vedkommendes Vegne at anmode det Høikongelige Rentekammer om
høigunstigst at vilde lade udføre i Matriculscontoret, i hvilken Anledning herved tillige følger en af
alle Vedkommende underskrevne Begjæring om at faae Delingen indført i Matriculen efter
Matriculs Taxterne, samt at de anseer de for mig paaviste Skejl som de rette gjeldende.
Vadumtorp den 10de October 1847, underdanigst P.L. Birk.
Til Det Høikongelige Rentekammer.
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Nr. 450
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 3de Udstykningsforretninger med tilhørende Bilage for
Arvefæster af Nørlunds Gods i Haverslev Sogn Niels Nielsen af Nye Overvad, samt for Selveierne
Jens Madsen og Poul Jensen Bak, begge af Nørre Kongerslev, alle til udbedende Anbefaling og
Indsendelse til det Kongelige Rentekammer. Med Forretningerne i Nørre Kongerslev tillader jeg
mig tillige at lade Følge en Skrivelse til det Kongelig Rentekammer fra mig med tilhørende Kort in
Duplo og øvrige Bilage betreffende en af mig udmaalt Deling af nogle fælleds Grundstykker som
ligeledes ønskes indsendt for at faae Delingen indført i Matriculen.
Vadumtorp den 10de October 1847, Allerærbødigst Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Kommandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 451
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Leerup Sogn, Telling By den 10de December 1847.
Svend Nørgaard, Sognedegn, ansøger underdanigst om Approbation paa Delingen af sin
ubebyggede Selveierlod.
Til Rentekammeret
Ved Skjøde af 12 Mai 1818 tinglæst 4 Juli samme Aar har jeg af Søren Bjerregaard tilkjøbt mig 3
sammengrændsende Parceller nemlig No 2 af Vestermølles Jorder og No 1 og 2 af forhenværende
Jens Iversens gaards Jorder i Telling Bye, af hvilke Parceller ingen som helst hverken den Gang var
eller senere have været bebyggede; men de have stedse været brugt af mig i Forening med
Degneembedets Jorder i Telling. Da jeg nu begynder at trykkes af Alderdom og jeg har flere
uforsørgede Børn saa ønsker jeg til disses Fordeel at faae min Eiendom anvendt paa bedste maade
og da jeg finder at denne ubeboede Jordlod, i stedet for at afhænde den i de under 28de Marts 1818
af det høie Collegium approberede 3de Parceller mere passende kan deles i to Parceller til
Bebyggelse, saa har jeg i stedet for at anmode det høie Collegium om at lade det nye Matriculs
Hartkorn dele efter de oprindelige i 3 Parceller approberede Udstykning, ladet foretage en ny og
hensigtsmæssig Deling i to Parceller til Bebyggelse, og da jeg nu paa anordningsmæssig Maade har
ladet Hartkornet og Gammelskatten fordele paa de nu afsatte 2de Parceller og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers
naadigste approbation paa Udstykningen, underdanigst Nørgaard.
te

de

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 452
Underdanigst Indberetning
Ved Fæstecontract af 26de Juli 1845 tinglæst 6te August samme Aar har Eierinden Madame Sommer
til Kjettrupgaard givet Fæstegaardmand Christen Nielsen i Sønder Kjettrup Fæsteløfte til et af hans
Børn hvilket, han dertil bestemte, paa en Parcel af hans ifæstehavende Gaards Jorder, og ved
Contracter, hvoraf her medfølger en Gjenpart, har hun forbunden Fæsteren til at bestride de med
Loddens Adskillelse fra Gaarden forbundne Omkostninger, ligesom hun og har forbunden ham til at
erhverve det Kongelige Rentekammers approbation paa Hoveriets Deling, hvoraf Sønnen Lars
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Christian Christensen, som Faderen nu har bestemt at Fæstet skal gjælde, skal overtage en
Forholdsmæssig Andeel, hvilket i Forhold til det for Parcellen beregnede Hartkorn er ansat til 18
Gangdage, som for Eftertiden skal udredes af Huset, imod at afgaae i det Hoverie som for
Fremtiden skal svares af Gaarden; og da jeg nu efter Fæsteren Christen Nielsens Forlangende har
beregnet den nævnte Parcel i Hartkorn og Gammelskat saa tillader jeg mig ligeledes paa hans
Vegne og efter hans Begjæring underdanigst at indsende Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter bedende om at faae Eiendommens Deling
indført i Matriculen og Hoveriets Deling approberet – Til Fornøden Oplysning i Sagen følger
hermed foruden Udstykningsdocumenterne:
a) En Gjenpart af Christen Nielsens Fæstebrev af 12te Juni 1821, hvor Gaardens Hoverie er anført.
b) Den til Christen Nielsen udstædte Contract paa en nye Huuslod og en Parcel af Gaardens Jorder,
dat. 26de Juli 1845, tinglæst 6te August samme Aar.
c) En Concept et det Fæstebrev som agtes udstædt til Christen Nielsen Søn Lars Christian
Christensen.
Vadumtorp den 13de December 1847, underdanigst P.L. Birk.
Til Det Kongelige Rentekammer.

Nr. 453
Aalborg Amt, Aars Herred, Vester Hornum Sogn, Krogstrup By den 14de December 1847.
Laust Andreasen Pedersen Gaardbruger ansøger underdanigst om Approbation paa udstykningen af
sin Moders Fæstegaard som hun har tilkjøbt sig, og om, i fornødent Fald dertil at erhverves
allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Som Gaardbrugende Enkes Søn har jeg siden min Faders Død i mange Aar bestyret min Moders
Fæstegaard af Mølgaards Gods for hende, og forrettet det Gaarden paahvilende Hoveri til
Mølgaard, og da det er saavel min Moders som mit Ønske at jeg skulde have Gaarden efter hende
saa har hun nu afstaaet den paa disse Vilkaar, Men da jeg nødig vilde fæste den med Forpligtelse til
at gjøre Hoverie og jeg ikke har Evne til at kjøbe den hele Gaard naar jeg skulde beholde den
samlet, saa har jeg nu kiøbt den i Haab om at forundes naadigste Bevilling til at udstykke den; jeg
har saaledes solgt en Parcel af den paa 14 Skp. Hartkorn, i Haab om at saadan udstykning naadigst
maatte vorde approberet omendskjønt Hovedparcellen fortiden ikkun beholder 116½ Tønde Land
boniteret Jord til Taxten 24, da den har et meget betydeligt Areal omtrent 47 Tdl. af raae Jord tjenlig
til Opdyrkning, som alt sammen ligger inden for 3000 Alens afstand fra Gaarden, saa at dennes
boniterede Størrelse med en Deel af disses Opdyrkning snart vil komme til at opnaa ja vel endog at
overstige 20 Tønder Land, og da ved denne udstykning tillige vil bevirke Hoveriets Afløsning, saa
haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 at naadigst approbation paa
samme ikke skulde vorde mig nægtet; og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellen paa
anordningsmæssig maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder. Skulde
imod Formodning naadigst Approbation paa udstykningen ikke kunde meddeles mig efter det
nævnte Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst
om at det høie Collegium naadigst vilde udvirke at en saadan Bevilling allernaadigst maatte
forundes mig og Udstykningen derefter approberes, underdanigst Laust Andreasen Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 454
Hjørring Amt, Børglum Herred, Serritslev Sogn, Vesteraae Gaard den 17de December 1847.
Jesper Jensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning.
Til Rentekammeret
Ved Contract af 4de November 1846 tinglæst 13 Juli 1847 har jeg, for et Tidsrum af 2000 Aar
overdraget en Deel af min Gaards Jorder til Thomas Christian Christensen, som har bebygget og
beboer samme, og da vi er enige om at ønske denne Parcel fraskilt til min Eiendom, saa har vi til
den Ende ladet den beregne i Hartkorn og Gammelskat paa lovbefalet Maade, og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste approbation paa udstykningen i Henhold til den Høisamme meddeelte allernaadigste
Bemyndigelse af 21de April dette Aar.
Den oprettede Brugscontract følger hermed, underdanigst Jesper Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 455
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretning med Bilage, nemlig for Degnen
Svend Nørgaard i Telling, for Jesper Jensen i Vesteraae, Ole Christian Nielsen i Borup og Beboeren
af Vester Hjulskov samt en Indberetning angaaende Christen Nielsens Fæstegaards Jorder i Sønder
Kjettrup, alle til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 17de December 1847, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 456
I henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarne hosfølgende 2de udstykningsforretninger med Bilage nemlig for Laust
Andreasen Pedersen i Krogstrup og Lars Nielsen i Graarup, begge til udbedende høigunstigst
Anbefaling og Indsendelse til det Kongelig Rentekammer.
Vadumtorp den 17de Decemb. 1847, allerærbødigst P.L: Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 457
Aalborg Amt, Aars Herred Ulstrup Sogn, Graarupgaarden den 14de December 1847.
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Lars Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning.
Til Rentekammeret
I henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 3 har jeg af min Gaards Jorder solgt en Parcel
til Niels Windelin Grøn til at forenes med et ham tilhørende paa Parcellen beliggende Jordløst
Huus, som han beboer, og ved hvilken Parcells Afskjæring Hovedloddens Grændse er bleven mere
veldannet. Med denne Parcel er fulgt til Tørveskjær og Græsning samt Høslet et Stykke yderst i
Heden og et Stykke yderst i Eng- og Græsningslodden; og da jeg nu har ladet Parcellen paa
lovbefalet Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen
med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om
det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen, underdanigst Lars
Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 458
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vraae Sogn Borup Bye den 17de December 1847.
Ole Christian Nielsen, som nu er gift med Christen Jensens Enke, ansøger underdanigst om
approbation paa sin Gaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 – og
i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
Da jeg nu er indtraadt i Ægteskab med Christen Jensens Enke som ved Kjøbecontract af 17de
October forrige Aar har tilkjøbt sig sin Fæstegaard af Børglumcloster Gods, Matr. No 9 i Borup Bye
og denne Gaard har sin Jord beliggende paa 8 forskjellige Steder, tildeels i temmelig viid afstand fra
hinanden, og der iblandt disse er en Lod af raa Jord fortrinlig til Opdyrkning hvorpaa den
Arbeidskraft og det Tilsyn som nu behøves til de fjerneste Jorders Dyrkning hensigtsmæssigere kan
anvendes, saa har jeg solgt den fjerneste Agerlod Parcellen No 2 og den mindste Englod, Parcellen
No 3, begge til at henlægges under andre Eiendomme, hos hvilke de ligger mere beleilig, og den
fjernest Eng og Hedelod som er fortrinlig skikket til Opdyrkning til Bebyggelse, for en Huusmands
Familie, agter jeg at sælge ved Auction, da den ligger forlangt fra Gaarden, til med Fordeel at
opdyrkes derunder, dog dersom denne Parcel ikke kan afhændes uden allernaadigst Bevilling og de
to Førstnævnte dog skulle kunne det, da er det min Agt at Parcellen No 3 skal forblive ved
Hovedparcellen; Men dersom No 1 og 2 ikke kan afhændes uden allernaadigst Bevilling, da ønsker
jeg at Bevillingen ogsaa maatte udstrækkes til Parcellen No 3 tillige. – I Henhold til Forordningen af
3die December 1819 § 17 haaber jeg at naadigst approbation paa Udstykningen ikke skulde vorde
mig nægtet, og da jeg i dette Haab har ladet Parcellerne paa lovlig Maade beregne i Hartkorn og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted, og paa Grund af de
anførte Omstændigheder – Skulde imod Formodning naadigst approbation paa udstykningen ikke
kunde meddeles mig efter det nævnte Lovsted men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden, da
ansøger jeg lige underdanigst om at det høie Collegium naadigst vilde udvirke mig saadan
allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen, underdanigst Ole Christian Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 459
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Hjulsko(v)gaarde den 17de December 1847.
Christen Pedersen og Jens Christian Larsen, Selveiergaardmænd ansøger underdanigst om at faae
Delingen af deres Jorder indført i Matriculen og den førstnævnte tillige om Approbation paa sin
Gaards Udstykning.
Til Rentekammeret
Vi undertegnede eiere af Gaarden Matr. No 3 og 4 i Vester Hjulskov have for mange Aar siden med
Godseierens Samtykke delt vore Eiendeelsjorder saaledes som vi ønsker at beholde disse, men da
Græsningsjorderne hidtil har henligget i Fælledsskab saa er den hele Eiendom til begge Gaarde af
den Aarsag bleven anført under samlet nyt Hartkorn; men da vi nu haver ladet Delingen af
Eiendeelsjorderne opmaale og Græsningsjorderne udskifte og Hartkornsberegning derefter affatte,
saa ansøger vi herved underdanigst om at faae Delingen indført i Matriculen i det vi fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Kort in Duplo samt Taxationsforretningen og Amtstuens
Attest om Hartkornet og Gammelskat og da jeg Christen Pedersen som nyelig har kjøbt min Gaard,
har for at blive istand til at opfylde de derved indgaaede Forpligtelser ladet afsætte tvende Parceller
til Bebyggelse, saa ansøger jeg allerunderdanigst om Approbation paa denne udstykning i Henhold
til Forordning af 3die December 1819 § 17 saa som Hovedparcellen indeholder en stor Deel af raa
Jord tjenlig til Opdyrkning og den i det Hele endnu har et Areal af 94 Tønder Land geometrisk Maal
som vel fortiden ikkun udgjør 13½ Tønde Land boniteret Jord, men som ved Opdyrkning meget kan
udvides, underdanigst Christen Pedersen, Jens Christian Larsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 460
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarne en Hartkorns og Gammelskatsberegning for Enkemadame Hastrup paa
Lundergaard til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 23de December 1847, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 461
Underdanigst Forestilling
Under 25de September 1844 har jeg forfattet en Udstykningsberegning over Anders Christian
Nielsens Gaards Jorder Matr. No 4 i Vester Kinderup By Horsens Sogn Kjær Herred Aalborg Amt,
som det Høikongelige Rentekammer har approberet ved Skrivelse til Amtet af 20de September 1845
i hvilken Beregning Parcellen No 3 (Matr. No 4c) med Hartkorn 1 Skp. 1 Fk. ½ alb. Gammelskat 1
rbd. 51 sk. er anført at være solgt til Gaardeier Friis paa Faurholdt i Forening med Parcellen No 6
(Matr. No 39 i Fjordengen) med Hartkorn 2 Fk. 1 ½ alb. – men da der imellem disse tvende
Parceller er en Afstand af omtrent 9000 Alen, og Parcellen No 3, som nu er bebygget, har et Areal af
14 Td. Land som alt er tjenligt til Ager og Eng, saa har Hr. Friis solgt Lodden Matr. No 39 i
Fjordengen til Selveier Huusmand Anders Larsen Møller i Vodskov hvis Huus Matr. No 32 eller 22x
(x Amtstuen har nemlig i Skatteqvitteringsbogen skreven Matriculsnummeret saa utydeligt at det
ikke med Vished kan sees om det skal være No. 22 eller 32; men Hartkornet 2 Fdk. ½ alb. staar
tydeligt nok.) østlig i Vodskov Bye, af Hartkorn 2 Fk. 1 alb. hvormed Parcellen agtes forenet, er
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beliggende i mindre end 3000 Alens Afstand fra Parcellen og følgelig er den 3 Gange saa nær som
Parcellen No 4c med hvilken den hidtil har været forenet, og da denne Parcels forening med Anders
Larsen Møllers Huus er langt hensigtsmæssigere end dens Forbindelse med Parcellen Matr. No 4c i
Vester Kinderup, saa tillader jeg mig underdanigst paa Gaardeier Friis´s Vegne og efter hans
Anmodning at bede det Høie Collegium om at det høigunstigst maatte tillades ham at afhænde
bemeldte Parcel Matr. No 39 i Fjordengen med det for den i den indsendte Forretning beregnede
Hartkorn 2 Fk. 1½ alb. og Gammelskat 76½ sk., og at Parcellen Matr. No 4c som nu er bebygget og
beboes af Christen Christensen, maatte afhændes til Brugeren med det for den beregnede Hartkorn
1 Skp. 1 Fk. ½ alb. og Gammelskat 1 rbd. 61 sk. alt overensstemmende med den indsendte
Beregning af 25de September 1844 som ligger til Grund for det høie Collegii Approbation af 20de
September 1845.
Vadumtorp den 29de December 1847, underdanigst P.L: Birk.
Til Det Høikongelige Rentekammer.
For Gaardeier Friis i Fauerholt har jeg affattet en Forestilling til det Kongelige Rentekammer, som
jeg herved allerærbødigst tillader mig at tilstille Deres Høivelbaarenhed bedende at De Høigunstigst
vilde anbefale den til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 29de December 1847, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftsamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 462
Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville ved Overbringeren heraf underrette mig om
hvilke Mænd der i gaar ere bleven udmeldt til at taxere min Gaard samt hvilken Dag og Tid helst i
næste Uge imellem Mandag og Fredag – det maatte være Her. Overauditeuren beleiligt at foretage
den attraaede Taxation for at jeg kunde besørge de udmeldte Mænd varslede til at møde her til rette
Tid.
Vadumtorp den 15de Januar 1848, Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm.

Nr. 463
Af hoslagte udmeldelse ville Deres Velædelhed behageligen erfare at De er udmeldt til I Forening
med Forpagter Klitgaard at taxere min Gaard Vadumtorp med Hensyn til et attraaet Pengelaan, og
da Herredsfogden har bestemt at afholde Forretningen paa førstkommende Torsdag den 20de d.M.
og til den Ende efter at komme hertil om Formiddagen Kl. 11 saa tillader jeg mig herved efter hans
Begjæring ærbødigst at anmode Dem at komme her senere i Dag saa betimmelig forud at der kunde
blive fornøden Tid til foreløbig at conferere med Hr. Klitgaard og at gjøre Dem bekjendt med
Eiendommen. Han Mener at det var bedst om De vilde behage at komme her fra Morgenstunden kl.
8 á 9.
Vadumtorp den 16de Januar 1848, Ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Hr. Forpagter Prehn.
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Nr. 464
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kollerup Sogn, Fjerritslev By den 31de December 1847.
Frands Christensen, Niels Jensen Kræmer og Niels Nielsen Haven Eiere af den under samlet
Hartkorn anførte Lod Matr. No 16, ansøger underdanigst om Approbation paa Delingen af
Hartkornet og Gammelskat.
Til Rentekammeret
De under Matr. No 16 i Fjerritslev Bye Kollerup Sogn anførte Jorder bestaar oprindelig af 2de Dele
nemlig den egentlige Gaard Peersbæk og Parcellen No 4 af forhenværende Madame Møllers Gaard i
Kollerup som er kjøbt til Gaarden længe før 1819 (det formeenes at være skeet i Aaret 1813)
Parcellen har aldrig været bebygget og der hvilede ingen Forpligtelse paa den til at forblive samlet
med Gaarden, den er derfor for en Deel Aar siden solgt fra Gaarden til Jens Svendsen og Niels
Jensen Kræmer i Fjerritslev og Frands Christensen er nu kuns Eier af den oprindelige Gaard som
kaldet Peersbæk; Niels Nielsen har nu kjøbt Jens Svendsens Huus og dermed tillige hans Andeel i
Matr. No 16 eller i den Deel deraf som udgjør Parcellen No 4 af Madame Møllers Gaard, hvilken
Parcel oprindelig stod for gammelt Hartkorn 7 Skp. 1½ alb. – Men paa den Tid da Byens Jorder
blev udskiftede af Fælledsskabet var den hele Eiendom Matr. No 16 en Eiers Værge derfor blev
Græsningsjorderne til Gaardens oprindelige Hartkorn 2 Td. 3 Skp. og til Parcellens Hartkorn 7 Skp.
1½ alb. udlagt under Eet. – Parcellen No 4 af Madam Møllers Gaard er nu efter sine oprindelige
Grændser solgt til Jens Svendsen /:eller nu i hans Sted Niels Nielsen Haven:/ og Niels Jensen
Kræmer med dens oprindelige gamle Hartkorn 7 Skp. 1½ alb. men dette Hartkorn og følgelig ogsaa
den derefter beregnede Gammelskat er urigtig efterdi Kjøberen af Parcellen ikke have faaet mere
end den Agerlod som den oprindelig bestod af, og dens Andeel i Græsningsjorderne til Hartkornet 7
Skp. 1½ alb. er derimod forbleven ved Gaarden – Til den Ende have vi nu ladet Delingen udmaale
og derefter ladet Hartkornet og Gammelskatten fordele efter nye Taxation og i det vi herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger vi underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
approbation paa Delingen af Hartkornet og Gammelskatten paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Frands Christensen, Niels Jensen, Niels Nielsen Haven.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 465
Thisted Amt, Vesterhan Herred, Øsløs Sogn og Bye den 31de December 1847.
Christen Jensen, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Eiendoms
udstykning.
Til Rentekammeret
Ved Skjøde af 13de December 1830 tinglæst 18de samme Maaned har jeg af Peder Lund i Øsløs
tilkjøbt mig en ubebygget Parcel af Hartkorn 6 Skp. ½ alb. beliggende i 3 Lodder, en Agerlod og 2de
Kjærlodder i en saa vidtløftig Afstand fra hinanden at der er over 3000 Alen imellem enhver af
Lodderne indbyrdes og over 6000 Alen imellem Agerlodden og den fjerneste Kjærlod; jeg har
derfor opført mit Huus paa den mellemste Lod, som er den vestligste Kjærlod og hvoraf jeg har
faaet den største Deel opdyrket; den østligste Kjærlod er ligeledes tjenlig til Opdyrkning; men da
jeg fandt det for besværligt for mig at faae alle tre i saa viid afstand fra hinanden beliggende Lodder
dyrket ved andres Hjælp og det dog var for lidt til ar holde Arbeidsdyr paa saa har jeg solgt
Agerlodden til Selveier Gaardmand Marius Nielsen Broe, og nærer det Haab at saadan Udstykning
236

under de nævnte Omstændigheder ikke skulle vorde mig nægtet. Men foruden den til mig solgte
Parcel med gammel Hartkorn 6 Skp. ½ alb. har som ogsaa Amtstuens Attest udviser Peder Larsen
Lund beholdt gammelt Hartkorn 3 Fk. 2 alb. hvortil hører en Lod omkring det paa Matriculs Kortet
betegnede Huus Matr. No 82 og en lang og smal Agerlod nordvestlig fra Huset. Disse 2 Lodder som
Peder Larsen Lund forbeholdte sig da han solgte mig den førstnævnte Parcel, er ved Auctionsskjøde
af 28de Januar 1842 tinglæst 16de December 1843 solgt til Christen Pedersen i Øslev og forenet med
hans langs med den smalle Lods nordre Side umiddelbar tilgrændsende Eiendom; men formedelst
utilstrækkelig Oplysning derom er denne Deling af Eiendommen ikke bleven indført i Matriculen. –
Da jeg nu har ladet det hele taxere og beregne, og Hartkornet og Gammelskatten fordele paa
anordningsmæssig Maade og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen af min Eiendom og om at
faae Hartkorns og Gammelskatsfordelingen berigtiget i Matriculen, underdanigst Christen Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 466
Hjørring Amt, Børglum Herred, Vrensted Sogn og By den 10de januar 1848.
Niels Laursen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
Udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og allerhøieste Rescript af 21de
April 1847.
Til Rentekammeret
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 6 i Vrendsted hører et meget stor Lod af raa Jord tjenlig
til Opdykning men som formedelst dens lange Afstand fra Gaarden ikke med tilbørlig Fordeel kan
opdyrkes under denne – af denne Lod har jeg solgt den fjerneste Deel omtrent 15 Tønder Land til
Jens Christensen til Bebyggelse og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og
allerhøieste Rescript af 21de April 1847 nærer det Haab at naadigst Approbation paa denne
Udstykning ikke vil blive mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og idet jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst
om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til de
nævnte Lovsteder og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Niels Laursen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 467
Aalborg Amt, Kjær Herred, Sundbye Sogn den 4de Februar 1848.
Anders Eriksens Enke Kirstine Pedersdatter ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Eiendoms udstykning.
Til Rentekammeret
Foruden min eiende Huusplads og Have Matr. No 84a og 85 i Sundbye er jeg tillige eier af Lodden
Matr. No 28 paa Lindholm Byes Mark, med Hartkorn 4 Skp. 1 Fk., til hvis Bedrift min Bygninger
her i Byen er indrettede; og da jeg er i en fremrykkende Alder og min Kræfter aftager saa at jeg ikke
vel kan have med Avlsbrug at gjøre længere saa er det min Agt at sælge mine Eiendomme enten
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samlet eller hver for sig, og kun at forbeholde mig en liden Parcel til Byggeplads for et jordløst
Huus – En saadan Parcel har jeg nu ladet afsætte i nordre Side af min Have Matr. No 84a og 85, og
da jeg nu paa anordningsmæssig Maade har ladet denne Parcel beregne i Hartkorn, og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste Approbation paa udstykningen, underdanigst Kirstine Pedersdatter.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende udstykningsforretning for Anders Eriksens Enke i
Sundbye til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 4de Februar 1848, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 468
Aalborg Amt, Aars herred, Eidrup Sogn, Kjeldalsgaarde den 15de Januar 1848.
Christen Pedersen Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaards Jorder Matr. N 1 under Kjeldalsgaarde i Eidrup Sogn har jeg solgt et lidet
Stykke til Møller Jens Pedersen som grændser til hans Bopæl paa ikkun 20 Alen der ogsaa paa hele
den nordre og vestre Side grændser umiddelbar sammen med hans Selveierjord til Møllen. – Da
dette Stykke Jord grændser saa nær ind til Møllens Bygninger at jeg vanskelig kunde have det i
Fred for Møllens Smaakraeturer saa har jeg allerede tidligere, nemlig ved Contract af 30de Aug.
1839 tinglæst 18de December samme Aar overdraget ham brugen af dette Stykke Jord for et
Tidsrum af 55 Aar, og da jeg i Henhold til allerhøieste Rescript af 21de April forrige Aar nærer det
Haab at naadig approbation paa denne Parcels Afhændelse til reen Eiendom paa Grund af de anførte
Omstændigheder ikke skulde vorde mig nægtet saa har jeg i dette Haab ladet den paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn; fremdeles da min Gaard har et saa stort Areal af raae
Jord tjenlig til Opdyrkning at det ikke er mig muelig at faae det Hele opdyrket under gaarden,
hvortil det ogsaa tildeels ligger temmelig langt fra Gaarden, saa har jeg til den Ende deelt Gaardens
øvrige Jorder i 2de Parceller hvoraf jeg agter at opføre en nye Gaard paa Hovedparcellen vestlig i
Marken som jeg agter at afhænde ved Auction, og selv at beholde Parcellen No 2 hvilket jeg vel
haaber mig tilladt i betragtning af det betydelige Areal af raae Jord tjenlig til Opdyrkning, dog
dersom denne sidstnævnte Deling ikke kan approberes i Henhold til Forordningen af 3die December
1819 § 17, men allernaadigst Bevilling dertil skulde være fornøden, da vil jeg indskrænke min
Begjæring alene til den førstnævnte til Mølleren solgte Parcel og i det jeg herved underdanigst
indsender de befalede Udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige
Rentekammers naadigst Approbation paa Udstykningen, underdanigst Christen Pedersen.
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 469
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Aalborg Amt, Aars Herred, Eidrup Sogn og Bye den 15de Januar 1848.
Christian Christensen, Selveiergaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. No 9 i Eidrup Bye hører et stort Areal af raae Jord tjenlig til
Opdyrkning, langt mere end jeg nogensinde kan vente at faae opdyrket, saameget mere som det
dertil er min Gaard for langt fraliggende, af denne Hedelod har jeg solgt en Parcel paa 15 Tønder
Land til Selveier Jens Pedersen i Kjeldals Mølle som er beliggende i ikkun 3 á 400 Alens afstand fra
Møllens Hovedlod, saaledes som paa Kortet er antegnet med Blyant, og som med Hensyn til
Opdyrkning ligger langt nærmere ved Møllen end ved min Gaard, og da jeg i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17 nærer det Haab at naadigst approbation paa denne
udstykning ikke skulde vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellen paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst fremsender de
befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers
naadigste approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigst Christian Christensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 470
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hallund Sogn Hebbelstrupgaarde den 10de Februar 1848.
Peter Thomsen, Selveiergaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning.
Til Rentekammeret
Fra min eiende og iboende Gaard Matr. No 2 i Vester Hebbelstrup har jeg af dens fjerneste Jorder
solgt 2de Parceller til Tømrermand Peder Christian Andersen, som har bebygget og beboer den ene
Parcel og som tillige agter at bebygge den anden for at afhænde den ved Auction til beboelse, og da
jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen, underdanigst Peter Thomsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 471
Underdanigst Indberetning
Efter Begjæring af Selveierne Christen Pedersen og Svend Christensens Enke i Sønder Saltum Bye,
Saltum Sogn, Hvetboe Herred, Hjørring Amt har jeg udført et Magelæg imellem deres Englodder
Matr. No 23 og 26a i bemeldte Sønder Saltum Byes Enge ved Ryeaae, hvorved Christen Pedersen
som til sin Gaard Matr. No 23 havde Lod paa begge Sider af Svend Christensens Enkes Lod Matr.
No 26a idet at denne Lod Matr. No 26a nu ved dette Magelæg er bleven flyttet til søndre Side i den
søndre Lod Matr. No 23 har forenet begge sine Lodder Matr. No 23 trukket saa nær samme at de
ikkun er adskilt ved en gandske smal Strimmel tilhørende Thomas Christiansen paa hvilke Strimmel
Christen Pedersen desuden har Forpagtningscontract af 12te December 1946 tinglæst den 16de
239

samme Maaned, og lydende paa ham og Efterkommere for et Tidsrum af 1000 Aar, saa at de tvende
Lodder Matr. No 23 derved saa at sige er bleven umiddelbar forandrede – Dette tillader jeg mig
herved paa Vedkommendes Vegne underdanigst at indberette i Henhold til Forordningen af 25de
Juni 1810 § 10, i det jeg herhos tillige lader følge en Magelægsberegning med Kort in Duplo, samt
en Extract af den Taxationsforretning som i Anledning af Magelæg og udstykning blev afholdt den
14de og afhjemlet den 18de Marts 1842 og som i Originalafskrift fra Retten blev indsendt med min
Magelægs og udstykningsforretning af 6te September samme Aar, hvilken Taxationsforretning efter
Vedkommendes Ønske er lagt til Grund for Magelægget, hvorom deres Erklæring tilligemed følger;
ligeledes følger den ovenfor omtalte Tusindaarige Forpagtningscontract.
Vadumtorp den 10de Februar 1849, underdanigst P.L. Birk.
Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 472
Hjørring Amt, Dronninglund Herred og Sogn, Asaae By den 10de Februar 1848.
Thomas Thomasen, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om Approbation paa Udstykningen
af sine Jorder.
Til Rentekammeret
Til mit eiende og iboende Huus Matr. N 40a i Asaae By hører en Hedelod som er fortrinlig skikket
til Opdyrkning, men som er mit Huus saa langt fraliggende at den ikke med Fordeel kan opdyrkes
derunder; jeg har derfor solgt den til Selveier Huusmand Jens Peter Persen hvis paaboende Jordlod
er den umiddelbar tilgrændsende, saa at den for hans Huus ligger særdeles beleilig til Opdyrkning,
og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 tør haabe at naadigst Tilladelse til
saadan hensigtsmæssig udstykning ikke vilde vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet
Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og Gammelskat, og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Thomas Thomasen.
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 473
Underdanigst Indberetning
Efter Begjæring af Rokkedreier Hans Henrik Jensen i Gjeraae bye, Dronninglund Sogn og Herred,
Hjørring Amt om at udskille Hartkornet og Gammelskatten paa Jorderne Matr. No 22 hvoraf han
ved Skjøde af 10de Mai 1837 har tilkjøbt sig en Deel, har jeg efter Undersøgelse paa Stedet befundet
at den under Matr. No 22 i Gjeraae Bye anførte Jordlod som i Matriculen staaer anført som om den
ene tilhørte Gjeraae Skole, bestaar oprindelig af 3 særskilte Eiendomme, som fortiden befindes i 3
forskjellige Mænds Eie og Brug. Den forhenværende for mange Aar siden afdøde Skolelærer Jens
Eilersen i Gjeraae eiede tvende umatriculerede Huse i Byen med hver sin særskilte Hedelod uden
for Byen og en umatriculeret Parcel paa 1 Fk. hartkorn hvortil hørte en Agerlod og en Englod
beliggende Nordvestlig for Byen. Disse 3 særskilte Eiendomme var saaledes under een samlet Brug
da Opmaalingen til den ny Matricul blev foretaget og som har givet Anledning til at de er blevet
anført under Eet. – Senere har i Tidens Løb Skolelærer Jens Eilersen solgt den matriculerede Deel
af Eiendommen, nemlig Agerlodden og Englodden nordvestlig for Byen, til Skolelærer Embedet,
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og af de 2de umatriculerede Huse har han overdraget det Eene til sin Svigersøn Anders Askersen og
det andet har Anders Askersen arvet efter Svigerfaderens Død. Dette sidstnævnte Huus har Anders
Askersen solgt til Hans Henrik Jensen ved det hermed følgende Skjøde af 10de Mai 1837, hvilket
formedelst den Forbindelse som det staar ved de andre Eiendomme under Matr. No 22, ikke hidtil
har kunnet blive tinglæst. – Denne Tinglæsnings Mangel er det derfor foranlediget Hans Henrik
Jensen til at bekoste nærværende Forretning; og da jeg nu paa sædvanlig Maade har deelt
Hartkornet og Gammelskatten paa de 3 forskjellige Jordbrug i hvilke Eiendommen bruges og jeg
herved tillige lader følge Hartkornsberegningen med tilhørende Kort in Duplo samt
Taxationsforretning og Amtstuens Attest om Hartkornet, saa tillader jeg mig paa Hans Henrik
Jensens Vegne underdanigst at bede om at Hartkornsdelingen maatte blive berigtiget i Matriculen,
og den fornødne Foranstaltning føiet til at hans Skjøde kunde vorde tinglæst.
Vadumtorp den 10de Februar 1848, underdanigst P.L. Birk.
Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 474
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13, tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed 3de udstykningsforretninger med Bilage, nemlig for Peter Thomsen i
Vester Hævelstrup, Jens Eriksen i Vester Hjermitslev og Thomas Thommasen i Asaae alle til
udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer. Fremdeles
tillader jeg mig tillige at lade følge en Indberetning med tilhørende Beregning samt Kort in Duplo
og øvrige Bilage betreffende Jorderne Matr. No 22 i Gjeraae og endelig en Indberetning med
tilhørende Magelægsberegning med Kort in Duplo og øvrige Bilage for Christen Pedersen i Sønder
Saltum, ligeledes alt til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige
Rentekammer.
Vadumtorp den 12te Februar 1848, allerærbødigst P.L: Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 475
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Voer Sogn, Agersted By den 15de Januar 1848.
Jens Jensen, Selveier ansøger underdanigst om approbation paa udstykningen af sit Huus´s Jorder.
Til Rentekammeret.
Da jeg har tilkjøbt mig forhenværende Hans Sørensen Smeds Fæstehuus af Voergaards Gods i
Agersted og dette Huus har sine Jorder beliggende i 5 Lodder saavidt fra hinanden at det ikke er
muelig at faae dem behandlede paa en hensigtsmæssig Maade under eet Jordbrug, saa har jeg solgt
Kjærlodden og den med (?) bevoxne Skovlod til Hans Sørensen for at henlægges til det ham
tilhørende paa Kjærlodden beliggende jordløse Huus som han beboer. Toftelodden med derpaa
værende Bygninger agter jeg at afhænde ved Auction til beboelse og Agerlodden samt Englodden
agter jeg selv at beholde til Bebyggelse og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819
§ 17 nærer det Haab at naadigst approbation paa saadan udstykning ikke skulde blive mig nægtet,
saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa lovbefalet Maade beregne i Hartkorn og i det jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med behørige Bilage ansøger jeg
underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i
Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Jens
Jensen.
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 476
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Beistrup Sogn og By den 16de Februar 1848.
Anders Clemensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at erhverves allernaadigst
Bevilling til sin Gaards Nedlæggelse og om nødvendigt approbation paa dens udstykning.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matriculs No 5 i Beistrup Bye og Sogn hører en langt fraliggende Kjærlod paa
13 Tønder Land som er særdeles fortrinlig skikket til Opdyrkning men som er beliggende saa langt
fra Gaarden at dens Opdyrkning ikke derunder kan iværksættes med nogen rimelig Fordeel, og da
Gaarden i øvrigt er vel lille til at holde 4 Heste paa og for stor til at faae den dyrket tilbørlig med 2
Heste, og min nærmeste Naboer er i samme Forbigaaelse i Henhold til Gaards Størrelse, at de
nemlig er vel smaa til at holde 4 Heste paa og for store til at dyrke tilbørligen med to, saa ansøger
jeg underdanigst om at det Høikongelige Rentekammer naadigst vilde udvirke mig allernaadigst
Bevilling til min Gaards Nedlæggelse, og til at udstykke den saaledes at de nævnte Mangler derved
kunde afhjelpes, Jeg har nemlig i Haab om at saadant naadigst maatte vorde mig tilladt solgt en
Parcel til hver af mine Naboer til at forenes med deres umiddelbar tilgrændsende Jorder og den
langt fraliggende Kjærlod agter jeg at bebygge og at opdyrke til et selvstændigt Jordbrug, og da jeg
nu paa anordningsmæssig maade har ladet Parcellen beregne i Hartkorn og Gammelskat, og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg herved underdanigst om at erhverves allernaadigst
Bevilling til Gaardens Nedlæggelse og om naadigst Approbation paa den udstykning, underdanigst
Anders Clemensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 477
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Jelstrup Sogn, Gjølstrup Bye den 19de februar 1848.
Poul Andersen og Anders Laursen Eiere af Matr. No 1b i Giølstrup, ansøger underdanigst om
Approbation paa Delingen af denne Eiendom.
Til Rentekammeret
Med det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 24de Januar 1843 hvoraf hermed følger
en Copi, har den forrige Eier Peder Laursen solgt sin af 2de Parceller bestaaende Eiendom, hver for
sig til os undertegnede og i det hermed følgende Skjøde til Poul Andersen er det bestemt at han
skulde svare Skatter og Afgifter af de 2/3 af begge Eiendomme, som staar anført under Matr. No 1b
med samlet nyt Hartkorn 1 Td. 3 Skp. 1 Fk. ½ alb. og Gammelskat 10 rbd. 46 sk. indtil de ved
lovlig udstykning bliver skilte fra hinanden; men at det derfor stod enhver af os friit for at forlange
udstykning iværksat paa fælleds lige Bekostning, og da vi nu have ladet en saadan lovlig Forretning
udføre og vi herved underdanigst fremsender Hartkorns Beregningen med tilhørende befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger vi underdanigst det Høikongelige Rentekammer (om) naadigst
Approbation paa Udstykningen, underdanigst Poul Andersen, Anders Laursen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 478
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerunderdanigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 8 Udstykningsforretninger med Bilage, nemlig for
Eieren af Hørbylunds Mølle i Hørbye Sogn, for Niels Jacobsen i Hollensted i Hallund Sogn, for
Morten Christensen i Hjelmsted i Serritslev Sogn, for Poul Andersen og Anders Laursen i Gjøttrup i
Jelstrup Sogn, for Christen Jensen Dalsgaards Enke i Nørre Saltum og for Christen Mortensens
Enke i Nørre Saltum begge i Saltum Sogn, for Eieren af Boelsgaard i Broust Sogn og for Anders
Clemensen i Beistrup By og Sogn, alle til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det
Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 20de Februar 1848, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 479
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Astrup Sogn Soelberg den 4de Marts 1848.
Johannes Ovesen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da den fjerneste Deel af Hovedlodden til min Gaard Soelberg kaldet Matr. No 7 i Astrup Sogns
nordre Deel er fraskaaren den øvrige Deel af Lodden ved en temmelig steil Bakke som er meget
vanskelig at befare, saa at dens Dyrkning i Forbindelse med den øvrige Deel af Hovedlodden
derved er i høi Grad besværliggjort saa har jeg deelt denne fjerneste Deel af Eiendommen i 2de
Parceller, hvoraf jeg ved Kjøbecontract af 7de November 1846, tinglæst den 30te samme Maaned,
har solgt den nordligste Parcel til Jens Christian Jensen Smed som allerede har bebygget og beboer
den, og den søndre Parcel ønskes af den foranførte Grund afhændet ved auction til Bebyggelse; den
nysnævnte Kjøbecontract som hermed følger indeholder den betingelse at udstykningen skulde
fremmes saa betids at Kjøberen kunde faa Skjøde i December Termin 1847 og at dersom
udstykning mod Formodning skulde blive nægtet, da skal jeg meddele Kjøberen Fæstebrev paa
2000 aar imod en aarlig afgift af 9 rbd. Ligeledes har jeg ved Kjøbecontract af 2den December 1846
men som ikke er bleven tinglæst solgt min fraliggende nordre eller nordvestlige Hedelod Parcellen
No 4 til Peder Christian Larsen for at henlægges til det ham tilhørende paa Parcellen beliggende
jordløse Huus som han beboer og som han har opført for 24 Aar siden. Denne Contract indeholder
ogsaa den Bestemmelse at dersom udstykningen ikke kan bevilges da skal jeg meddele Kjøberen
Fæstebrev paa 1000 Aar imod at han da skulde udrede alle Skatter og Udgifter i Forhold til 2 Skp.
Hartkorn; men da det ikke blev mig muelig at faa Udstykningen udført forinden den Tid udløb
inden hvilken det ved Placat af 21de April forrige Aar blev bestemt at saadanne Fæstebreve som jeg
ved de oprettede Contracter havde forpligtet mig til at udstæde, skulde være tinglæste for at erholde
Lovs Kraft, fik jeg Fæstebrevene udstædt under 17de Juni forrige (Aar) overensstemmende med de i
Contracten indeholdte Bestemmelser; men ad det høie Collegium, til hvem Amtsøvrigheden fandt
sig foranlediget til at indgaae med Forespørgsel, har i Skrivelse til Amtet af 17de Juli forrige Aar
yttret at Forpagtningscontracterne er ubetimmeligen udfærdigede fordi de i Kjøbecontracten ere
betingede af at den paatænkte udstykning skulde vorde nægtet – I Anledning heraf har jeg nu ladet
Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst, paa de foranførte Grunde om at forundes
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naadigst approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 – De
omtalte 4 Contracter følger ligeledes her med, underdanigst Johannes Ovesen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 480
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 3 udstykningsforretninger med tilhørende Bilag, nemlig
for Johannes Ovesen i Soelberg og Peder Frederiksen i Mølskov begge i Astrup Sogn samt for Jens
Christian Jensen i Klæstrup By, Jerslev Sogn, alle til udbedende høigunstigst anbefaling og
Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 5te Marts 1848, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 481
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Ugilt Sogn Lørslev By den 11te Marts 1848.
Christen Sørensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Rentekammeret
Til min eiende Gaard Matr. N 15 i Lørslev hører en langt fraliggende Hedelod paa 20 Tønder Land
geometrisk Maal fortrinlig skikket til Opdyrkning; men som dog ikke ligger beleilig til at opdyrke
under Gaarden; denne Lod har jeg nu bebygget til beboelse for mig og min Kone og til min Søn
Niels Christian Christensen som er gift og trængte til Bopæl har jeg overdraget Resten af Gaarden,
og da jeg nu har ladet denne Parcel fraskille paa lovbefalet Maade og jeg herved underdanigst
fremsender de befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høikongelige
Rentekammers naadigst Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 og allerhøieste Rescript af 21de April forrige Aar, underdanigst Christen
Sørensen.
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 482
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Harritslev Sogn, Sønder Harritslev By den 12te Marts 1848.
Christen Nielsen Moltsen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards Deling mellem sine 2de Sønner.
Til Rentekammeret
Da jeg har tvende Sønner som jeg ønsker at gjøre lige vel imod og jeg finder at min Gaards Jorder
godt kan ernære to Gaardmands Familier og Jorderne Beliggenhed fra hinanden er saaledes at de
fortrinlig egne sig til 2de særskilte Jordbrug, saa har jeg overdraget Parcellen No 2 til min Søn Simon
Christensen som allerede har bebygget den i Haab om at naadigst Tilladelse dertil i Henhold til
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Forordningen af 3die Mai 1769 § 6 og 3die December 1819 § 17 ikke skulde blive nægtet, saa meget
mere som Parcellen har en Deel raae Jord som ved denne Leilighed kan komme under Opdyrkning
og Hovedparcellen har jeg overdraget til min anden Søn Niels Christensen, fremdeles har jeg for et
Tidsrum af 200 Aar bortfæstet et lidet Stykke Eng til Huusmand Thomas Andersen, som jeg ogsaa
ved denne Leilighed ønsker ham overdraget til Eiendom; og da jeg nu har ladet disse Parceller paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstyknings Documenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Delingen
i Henhold til de nævnte Lovsteder og paa Grund af de anførte Omstændigheder. Skulde imod
Formodning naadigst Approbation paa Delingen ikke kunne meddeles mig efter de nævnte
Lovsteder men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden da ansøger jeg lige underdanigst om at
(det) Høikongelige Rentekammer naadigst vilde udvirke mig en saadan allernaadigst Bevilling og
derefter approbere udstykningen, underdanigst Christen Nielsen Moltsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 483
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 3 udstykningsforretninger med tilhørende Bilage,
nemlig til Svend Christensen Philipsen og Peder Laursen i Manstrup, Christen Nielsen Moltsen i
Sønder Harritslev og Christen Sørensen i Lørslev alle til udbedende høigunstigst anbefaling og
Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 15de Marts 1848, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand baron Holsten.

Nr. 484
S:T: Hr. Proprietair Rosborg.
Hvor meget jeg end har bestræbt mig for at ville have havt Deres Velædelheds Forretning færdig til
Afsendelse med Iris denne Gang saa har dette dog ikke villet lykkes mig; men næste Gang Iris gaar
kan De gandske sikkert vente den.
Vadumtorp den 15de Marts 1848, ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk.
(Dette Brev er indført her ved en Feiltagelse)

Nr. 485
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hørbye Sogn, Hovedgaarden Haven den 16de April 1848.
N. A. Undall Eier af Haven Hovedgaard og Gods, ansøger underdanigst om Approbation paa
udstykningen af 2de Bøndergaarde og om at erhverves Bevilling til Hovedparcellens
Sammenlæggelse, imod at ikkun een Huuslod bestemmes til Bebyggelse.
Til Rentekammeret
Da de mig tilhørende Vester Estrup Gaarde i Hørbye Sogn ere efter deres beliggenhed fortrinlig
egnede til at drives under eet samlet Brug saa har jeg solgt dem med Hensyn dertil, dog saaledes at
de yderste Hjørner ere fraskaaren, nemlig det sydøstligste til at forenes med en umiddelbar
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tilgrændsende Eiendom, og den nordligst Deel, som er fraskaaren ved Landeveien mellem Hjørring
og Sæbye, til at henlægges under en anden Eiendom, som er beliggende i ikkun 5 á 600 Alens
Frastand fra Parcellen.. Den Gaarden tilhørende Lod Matr. No 5b i Gydeie Ejerlaug i Torslev Sogn
agter jeg at bebygge i anledning af at den ene Gaard ved den attraaede Sammenlægning vorder
nedlagt, og da denne Lod ene for sig selv ikke har den til Bebyggelse i den Hensigt, befalede
Størrelse saa agter jeg at tillægge den Parcellen No 3 af Gaarden Matr. No 2; og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om at det Høikongelige Rentekammer
høigunstigst vilde i Henhold til allerhøieste Resolution af 5te Juli 1815 udvirke, at der udfærdiges
den til Gaardens Sammenlægning fornødne Bevilling imod at der opføres ikkun eet Huus til
bestandig Vedligeholdelse med Bygning og Beboere, og at udstykningen derefter høigunstigst
maatte vorde approberet efter de hermed følgende udstykningsdocumenter, underdanigst Paa
Proprietair Undalls Vegne og efter hans forlangende, P.L. Birk.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 486
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn den 17de April 1848.
Søren Peitersen og Niels Andersen Riisager, ansøger underdanigst om Approbation paa Delingen af
nogle Parceller af Kjædegaard som de have tilkjøbt sig ved auction.
Til Rentekammeret
Ved Auction efter afdøde Bagge Madsen i Fruensgaard i Jetsmark Sogn, have vi undertegnede
Selveiere kjøbt 3de af hans Parceller af Kjedegaards i Aaret 1818 udstykkede Jorder nemlig
Agerlands Parcellerne No 3 og 5 nu Matr. No 37b i Sognets mellemste Deel, som jeg Søren
Peitersen har kjøbt til at forene med mine øvrige Jorder, og Kjærparcellen No 12 nu Matr. No 33b i
Sognets nordlige Deel, som jeg Niels Andersen Riisager har kjøbt til at forene med min Gaards
Jorder; men da disse Parceller staar under samlet Gammelskat, og de to førstnævnte tillige staar
under samlet Hartkorn med Hedeparcellen No 16, som afdøde Bagge Madsen har ved det hermed
følgende Skjøde solgt til Jens Christian Christensen, og vi ved Auctionsconditionerne er forbundne
til at bekoste Parcellerne paa lovlig Maade skilt fra hinanden, saa have vi i den anledning ladet
udføre en formelig udstykningsforretning over disse Jorder som vi herved tillade os at fremsende i
det vi underdanigst ansøge om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
udstykningen, underdanigst Søren Peitersen, Niels Andersen Riisager.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 487
I henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en udstykningsforretning for Proprietair Undall til Haven og Vester
Estrupgaarde i Hørbye Sogn og en do. over nogle Parceller i Jetsmark, som har tilhørt Bagge
Madsens Stervbo men som nu er solgte til Søren Peitersen og Niels Andersen Riisager, begge til
udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 17de April 1848, Allerærbødigst P.L: Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.
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Nr. 488
Hjørring Amt, Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn og By den 3die Mai 1848.
Jens Christian Frederiksens Enke Ane Jensdatter ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning i Henhold til allerhøieste Rescript af 21de April 1847.
Til Rentekammeret
Fra min eiende Gaard Matr. No 12a har jeg under 11te Mai 1847 ved arveforpagtningscontracter for
et Tidsrum af 200 Aar overdraget Brugen af en Deel af dens Jorder, nemlig en Agerlod til Selveier
Gaardmand Søren Jensen Damsgaard i Østerbrønderslev Bye og Sogn og en Englod til Selveier
Gaardmand Christen Laursen af Klæstrup i Jerslev Sogn, og da disse Brugscontracter er tinglæste i
rette Tid, og indsendt til Omstempling fordi de vare skrevne paa Stemplet Papir til for lav Taxt,
hvorfra de ikke endnu er komne saa følger herved Gjenparten af dem paa ustemplet Papir, og da vi
er bleven enige om at faa disse Contracter forandrede til lovlige Skjøder, hvilket vi i Henhold til
allerhøieste Rescript af 21de April 1847 forventer nu kan vorde os tilladt, saa have vi til den Ende
ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, Underdanigst Paa Eierindens Vegne og efter hendes Forlangende, P.L. Birk.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en Udstykningsforretning over Gaarden Matr. No 12a i
Østerbrønderslev til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige
Rentekammer, allerærbødigst P.L: Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 489
Hjørring Amt, Venneberg Herred, St. Hans Sogn, Bagterp Bye den 4de Mai 1848.
C. E. Jess Skrædermester i Hjørring og Gaardeier i Bagterp, ansøger underdanigst om Approbation
paa sin Gaards udstykning i Henhold til allerhøieste Rescript af 21de April 1847
Til Rentekammeret
Ved et Arvefæstebrev af 10de Mai 1847 tinglæst 28de Juni i samme Aar har jeg for et Tidsrum af
2000 Aar til Sognefoged Bertel Larsen i Beith og hans Arvinger overdraget Brugen af en min Gaard
tilhørende Englod og da vi begge ønske at faae denne Arvefæsterettighed forandret til reen Eiendom
saa haver vi i Henhold til allerhøieste Rescript af 21de April 1847 ladet denne Parcel paa
anordningsmæssig maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen,
underdanigst C. E. Jess.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 490
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed udstykningsforretninger med tilhørende Bilage over efterskrevne
Eiendomme, nemlig: Jetsmark Sogn Qvorup Bye Peder Madsens Gaard Matr. No 7, St. Hans Sogn
Bagterp Bye Skræddermester Jess´s Gaard Matr. No 8 a, Hørbye Sogn, Christen Andersens Gaard
Riisgaard kaldet Matr. No 12a, b og o(?), Dronninglund Sogn Ørsøe Fjerding Matr. No 113, en
Huuslod af Dronninggaards Gods alle til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det
Kongelige Rentekammer. Endelig tillader jeg mig ogsaa herved at lade følge en Indberetning til det
Kongelige Rentekammer med tilhørende Bilage som ved en udskiftning, betreffende Store Bude i
Aasted Sogn som jeg har udskiftet; hvilken Deling nu ønskes indført i Matriculen og Hartkornet og
Gammelskat deelt i Amtstuen.
Vadumtorp den 13de Mai 1848, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 491
Aalborg Amt, Hindsted Herred, Ravnkilde Sogn, Nysum By den 30de Mai 1848.
Niels Jørgensen, Selveier Huusmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Eiendoms
udstykning i Henhold til allerhøieste Rescript af 21 April 1847 og Forordningen af 3die December
1819 § 17.
Til Rentekammeret
Da jeg nu har tilkjøbt mig mit hidtil i Fæste havte Huus af Nørlunds Gods, tilligemed et andet
Fæstehuus af samme Gods hvilke tvende Huses Agerjord grændse umiddelbar sammen og som
derfor egne sig godt til at drive under Eet, og da der til ethvert af disse Huse hører en stor Deel raa
Jord fortrinlig skikket til Opdyrkning, men som er for langt fraliggende til at dyrkes med Fordeel
under Husene; saa agter jeg at sælge den største Deel af de to langt fraliggende Hedelodder, enten
hver for sig eller samlede til bebyggelse, eller ogsaa til at forenes med andre mere beleilig
beliggende Eiendomme. Begge de vestre Ender af disse Lodder, som indeholder Tørvejord, agter
jeg at beholde til mine Huse. Og da jeg i Henhold til allerhøieste Rescript af 21de April 1847 nærer
det Haab at naadigst Tilladelse til saadan Deling ikke skulde vorde mig nægtet, saa har jeg i dette
Haab ladet begge Huses Jorder paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og idet jeg
hermed fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og paa
Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Niels Jørgensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte Udstykningsforretning over Niels Jørgensens Gaards
Jorder i Nysum til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige
rentekammer.
Vadumtorp den 30te Mai 1848, Allerærbødigst P.L. Birk.
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Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 492
Hjørring Amt, Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn og Bye den 12te August 1848.
Isak Bastholm, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards Deling
imellem sine Børn, i Henhold til Forordningen af 3die december 1819 § 17 og Kongelig Rescript af
21de April 1847.
Til Rentekammeret
I henhold til den af hans Majestæt Kongen under 21de April 1847 sancionerede Bestemmelse ”at
ethvert raat Jordstykke ikke under 10 Tønder Land der ikke er ansat til mindre gjennemsnitligt end
¼ maa til Bebyggelse kunne afhændes og fraskilles saafremt en saadan Jordparcels Fraskjæring fra
en Hovedlod ikke maatte give denne en særdeles skadelig Figur” og i øvrigt i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17, har jeg overdraget til min Søn Svend Isaksen en Parcel
paa 24 Tønder Land af raa Jord som han har bebygget og beboer og hvoraf han har begyndt at
opdyrke en liden Deel; Hovedparcellen har jeg solgt til min anden Søn Pors Hammer Isaksen og de
2 smaae Græsningslodder i Gaden og i Kæret nordøstlig for Byen har jeg overdraget til min
Svigersøn Morten Nielsen som beboede Hedelodden; men denne har han senere solgt til
Jordemoderdistrictet og beholdt Kjærlodden nordvestlig for Byen til at forenes med Huuslodden
Matr. No 32, som han har tilkjøbt sig af Nibstrup Gods, og da jeg nu har ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det Høi Kongelige Rentekammers naadigste Approbation paa
Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
underdanigst Isak Bastholm.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 493
Underdanigst Indberetning
Efter Begjæring af Selveierhuusmand Hans Pedersen og Søren Christophersen i Melholt By,
Dronninglund Sogn, Kjer Herred, Hjørring Amt og Aalborg Amtstuedistrict, har jeg deelt en dem i
Fælledskab tilhørende Huuslod Matr. No 22 og tillader mig derom herved paa deres Vegne og efter
deres Forlangende at gjøre Indberetning bedende om at faa Delingen indført i Matriculen og enhver
af den anført for sin Andel af Hartkornet og Gammelskatten i Amtstuen, til hvilken Ende jeg herved
underdanigst tillader mig at fremsende udskiftningsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
som for en udstykning befalede Documenter – Ved denne Leilighed tillader jeg mig tillige paa
Vedkommendes Vegne og efter deres Begiæring at bede om at faa berigtiget i Matriculen, en
Navneforvexling som der har funden Sted, i det at Matr. No 23d, som alene tilhører og i langt over
20 Aar bestandig har tilhørt Søren Christophersen, i Matriculen urigtig bleven anført som om Hans
Pedersen deri var Medinteressent, hvorimod den virkelig fælleds Lod Matr. No 22m hvorom Hans
Pedersens Huus er beliggende og som den langt over 20 Aar bestandig har eiet i Fælledskab med
Søren Christophersen er i Matriculen urigtig bleven anført som om Søren Christophersen var ene
Eier af den.
Vadumtorp den 11te August 1848, underdanigst P.L. Birk.
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Til Det Høikongelige Rentekammer.

Nr. 494
I Analogi med hvad der ved Forordningen af 3die December 1819 § 13 er bestemt for
udstykningsforretninger og i Henhold til Forordningen af 25de Juni 1810, tillader jeg mig herved
allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte Udskiftningsforretning over Matr. No 22 i
Meelholt til udbedende høigunstigst Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 11te August 1848, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 495
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte udstykningsforretning for Isak Bastholm i
Østerbrønderslev til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til det Kongelige
Rentekammer.
Vadumtorp den 16de August 1848, Allerærbødigst P.L: Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 496
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Ruberg Sogn Kaiholm den 20de August 1848.
Christen Olesen og Christen Kronborg – Interessentskabseiere, ansøger underdanigst om
approbation paa deres Gaards udstykning.
Til Rentekammeret
Da vi undertegnede i Interessentskab har tilkjøbt os Gaarden Kaiholm i Ruberg Sogn og der af dens
forrige Eier er bortfæstet paa Livstid en Deel af dens Jorder for størstedelen til beboelse og vi
ønsker at afhænde disse Parceller til Fæsteren, saa have vi til den Ende ladet samtlige Parceller paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det vi herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter ansøger
vi underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i
Henhold til de fortiden for Udstykningen gjeldende Lovbestemmelser, underdanigst Paa Eiernes
Vegne efter Forlangende, P.L. Birk.

Nr. 497
I henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 2de udstykningsforretninger over Gaardene Vester
Mellerup i Jerslev Sogn og Kaiholm i Ruberg Sogn, begge til udbedende høigunstigst anbefaling og
Indsendelse til det Kongelige Rentekammer.
Vadumtorp den 20de August 1848, allerærbødigst P.L. Birk.
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Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 498
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn den 3die September 1848.
Simon Krogh Christensen og Anders Pedersen Hedegaard Gaardmænd, ansøger underdanigst om
approbation paa deres Gaards udstykning og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst
Bevilling.
Til Rentekammeret
Forhenværende Bagge Madsens Fæstegaard af Lundergaards Gods have vi undertegnede tilkjøbt os
i Forening, i Haab om at det Høikongelige Rentekammer i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 og allerhøieste Rescript af 21de April 1847 naadigst vilde tillade at denne
Gaards meget vidt fra hinanden beliggende Jorder maatte udskilles i hele Lodder, da dette er den
eneste Maade paa hvilken disse til et samlet Brug saa uheldigt fra hinanden beliggende Jorder kan
komme under den hensigtsmæssig Behandling, naar nemlig den fjerntliggende Agerlod og den
noget langt fraliggende Englod ved Ryeaae /:som for størstedelen er fortrinlig til Opdyrkning men
som formedelst den store Afstand fra Gaarden ikke derunder kan opdyrkes:/ hver for sig særskilt
bebygges, vi have nu i forannævnte Haab ladet Eiendommen paa anordningsmæssig Maade dele i 3
Parceller i hele Lodder, og i det vi herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger vi underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til de nævnte
Lovsteder og paa Grund af de anførte Omstændigheder – Skulde imod Formodning naadigst
Approbation paa udstykningen ikke kunde meddeles efter de nævnte Lovtekster, men allernaadigst
Bevilling dertil være nødvendig, da ansøge vi lige underdanigst om at erhverves en saadan
allernaadigst Bevilling og at faa udstykningen derefter approberet, underdanigst Simon Krogh
Christensen, Anders Pedersen Hedegaard.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 499
Hjørring Amt, Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn Stubdrup den 5te September 1848.
Peder Christensen Kraghede, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards Deling imellem sine Børn og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Rentekammeret
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og den Bestemmelse om dennes § 15
anvendelse som indeholder allerhøieste Rescript af 21de April 1847 har jeg til min Søn Christen
Pedersen som er gift og trængte til Bopæl, solgt en Parcel i den fjerneste Deel af min Gaards
Hovedlod, for størstedelen bestaaende af raa Jord tjenlig til Opdyrkning deels ogsaa af Jord som
allerede er opdyrket, og som han alt har bebygget og beboer; ligesom jeg ogsaa har ladet afsætte
nok en Parcel /:No 3:/ som jeg agter at overdrage til et af mine andre Børn som jeg ligeledes ønsker
at kunne gjøre vel imod, og da jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade
beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til de nævnte
251

Lovsteder og paa Grund af de anførte Omstændigheder – Skulde imod Formodning naadigst
Approbation paa Delingen ikke kunde meddeles ligefrem efter de nævnte Lovsteder men
allernaadigst Bevilling dertil være fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst om at det høie
Collegium naadigst vilde udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere
udstykningen, underdanigst Peder Christensen Kraghede.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en udstykningsforretning over Peder Christensen Kraghedes Gaards
Jorder i Stubdrup til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige
Rentekammer.
Vadumtorp den 5te September 1848, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 500
Da alle mine Fortepianoer ere udleiede fortiden saa er jeg for Øieblikket ikke istand til at opfylde
Deres Velædelheds Begjæring i ærede Skrivelse af 25de f. M. Skulde der imidlertid, hvilket jeg slet
ikke veed, af en eller anden Aarsag noget blive ledigt snarest, da skal jeg tillade mig at tilmelde
Dem det for det muelige Tilfælde at De ikke forleden skulde blive forsynet andensteds fra.
Vadumtorp den 12te December 1848, ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Hr. C. Høyer til Jægerum
(I parentes: Disse 3 Breve er af en Feiltagelse indførte i denne Bog (det drejer sig om nr. 500, 501
og 502.))

Nr. 501
I skyldigst Svar paa Deres Velærværdigheds ærede Skrivelse af 1st d. M. meldes, at jeg har vel en
Deel Fortepianoer udestaaende til Leie paa forskjellig Steder, men ingen som er ledige fortiden da
de imidlertid kun staar udsat tilleie maanedsviis, saa vil dette ikke kunne være til Hinder for det
muelige tilfælde at der gives en Liibhaver der vil kjøbe et af dem; thi da vil det kunde faae efter en
Maaneds Opsigelse; jeg vil derfor tillade mig at opgive hvor adskillige henstaar for det muelige
Tilfælde at Deres Velærværdighed maatte ønske at kjøbe et – Betaling i flere Terminer kunde vi
vistnok komme overens om – Jeg vil derfor tillade mig at bemærke at der henstaar et hos hver af
efternævnte Her. Kjøbmand i Aalborg Valeur ved Østeraae, L. Galster som (?) paa Torvet og
Wissing paa Gravensgade; samt et hos Frue Satterup ligeledes i Aalborg. – dersom deres
Velærværdighed maatte være sindet for at kjøbe et af disse Instrumenter da formoder jeg at de
nævnte Leiere ikke vil nægte Dem adgang til at tage dem i Øiesyn.
Vadumtorp den 14de December 1848, ærbødigst P.L. Birk.
Velærværdige Hr. Pastor Friis i Tversted
(I parentes: Disse 3 Breve er af en Feiltagelse indførte i denne Bog (det drejer sig min nr. 500, 501
og 502.))
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Nr. 502
Deres Høivelbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville paalægge den unge Mand Østerled
uopholdeligt at betale Herredsfoged Gad indlagte Regnings Beløb som han gjentagende har krævet
mig for.
Vadumtorp den 14de December 1848, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerjunker Arenstorff
(I parentes: Disse 3 Breve er af en Feiltagelse indførte i denne Bog (det drejer sig min nr. 500, 501
og 502.))

Nr. 503
Den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse til Justitsraad Herredsfoged Hvass fra det
Kongelig Rentekammer under 16de September dette Aar mig tilbagesendte udstykningsforretning
over Jens Madsens Gaards Jorder i Nørre Kongerslev med Bilage, tillader jeg mig herved aldeles
uforandret atter at fremsende tillige med en Besvarelse af de ligeledes medfølgende af Revisionen
gjorte Bemærkninger.
Vadumtorp de 18de December 1848, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 504
Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Ridder Juel.
Den hosfølgende Undersøgelses Forretning som jeg har foretaget for Jørgen Madsen i Nørre Saltum
er foranlediget ved en Skrivelse fra Matriculs Comiteen til Deres Velbaarenhed, af 31de October
1846, og da den angaaer en Besigtigelse af Matriculen saa har jeg antaget det at være i sin Orden at
sende Oplysningerne den samme Vei tilbage som Spørgsmaalet om dem er kommet Da jeg haaber
at Deres Velbaarenhed vel er saa god at indsende den til Comiteen.
Vadumtorp den 18de December 1848, ærbødigst P.L. Birk.

Nr. 505
Deres Høivelbaarenhed har ved ærede Skrivelse af 22de d. M. forlangt min Erklæring over et
andragende fra en Deel Beboere i Hou hvori de besværer sig over at det gaaer i Langdrag med
Slutningen af den af mig udførte udskiftning af Hou Skov. – I den anledning tillader jeg mig
allerærbødigst at bemærke: Det forholder sig gandske rigtig hvad Beboerne i Hou have andraget at
jeg i Foraaret 1846 fuldførte Delingen af de ved den tidligere tilendebragte Skovudskiftning udlagte
Græsningsgrunde i Hou Skov saaledes at enhver Lodtagende til den Tid fik sin Lod udviist, og det
som endnu staar tilbage og som jeg ikke endnu er bleven gandske færdig med er at overføre den
egentlig Skovudskiftning saavel som Delingen af de ved denne udlagte Græsningsgrund paa en mig
tilstillet Copie af Matriculs Kortet hvorefter det paa Skoven m.m. beregnede nye Hartkorn da vil
blive at fordele i Matriculs contoret efter Matriculstaxten – Aarsagen hvorfor jeg ikke endnu er
bleven færdig med dette arbeide er især den at jeg i Sommer 1846 udstod en meget langvarig og
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haardnakket Sygdom som aldeles forsinkede og i lang Tid ganske standsede min Forretnings Gang,
at jeg al anvendt Flid uagtet ikke har været istand til endnu til Datum at oprette alt det som under
min Sygdom blev forsømt imidlertid har jeg dog nu været heldig at faa oprettet det meste og det er
vistnok undskyldeligt at jeg under disse Omstændigheder har bestræbt mig for først at fremme de af
de forsømte Forretninger paa hvis udførelse flere Menneskers Velfærd beroede – Forretningen i
Hou er derimod ikke af den beskaffenhed at det kan berøre nogens Velfærd om den bliver endelig
fuldført et Havt Aar før eller siden; dog hvad denne Forretning angaar, da vilde det som staaer
tilbage allerede have været fuldført i den første Halvdeel af sidstafvigte Sommer naar ikke den
ulykkelige Krig som i dette Aar har hjemsøgt Landet havde berøvet mig den Assistance jeg havde
gjort sikker regning paa og saa høiligen trængte til, nemlig en udmærket duelig Assistent paa mit
Contor som blev udkommanderet til Armeen, saa at jeg nu er gandske ene paa mit Contor – og mit
Arbeide derfor i denne Tid nødvendigviis maae gaae noget langsomt fra Haanden, da mine
Forretningers Natur medfører at det er vanskeligt at erholde Assistance som jeg kan bruge;
imidlertid skal Forretningen angaaende Hou Skov uden længere Henstand uopholdelig blive
fuldført det allersnareste som det er mig muelig og Dagene først bliver lidt længere; thi i disse korte
mørke Vinterdage er jeg ikke istand til at fuldføre den, og det er et Arbeide som det ikke er mig
muelig at udføre ved Lys – Det mig tilstillede Andragende følger hermed tilbage.
Vadumtorp den 26de December 1848, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.
(I parentes: NB Dette burde ogsaa have været skreven i den egentlige Conseptbog for Breve)

Nr. 506
Hjørring Amt, Børglum Herred, Tolstrup Sogn, Hjermitslevgaard den 13de Januar 1849.
Godsforvalter Mørup gjør ved Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk nærværende Indberetning om
nogle i Aaret 1848 foretagne Forandringer i Hjermitslevgaards Fæstegodses Inddeling.
Til Ministeriet for det Indenrigs.
Underdanigst Indberetning
Efter Begjæring af Godsforvalter Mørup paa Hjermitslevgaard paa Stamhuus Besidderens
Kammerherre Ridder Skeels Vegne, tillader jeg mig herved underdanigst at gjøre den ved
Forordningen af 25de Juli 1810 § 11 befalede Indberetning angaaende nogle Forandringer som er
foretaget i afvigte Aar ved det til Hjermitslevgaard henhørende Fæstegods i Østerhjermitslev Bye
Tolstrup Sogn, nemlig:
1) Paa den sydligste Englod af de til Gaarden Matr. No 11 henhørende Jorder er for en Deel Aar
siden opført et Teglværk som nu er bestemt til for bestandig at udgjøre en særskilt Besiddelse til
Fæste eller Bortforpagtning, hvorimod Hovedparcellen agtes solgt paa Arvefæste til Brødrene
Christen Olesen af Thorup og Niels Ole(se)n af Holtet Denne deling af Gaardens Jorder er udført
paa sædvanlig anordningsmæssig Maade, saaledes som den hermed følgende udstykningsberegning
med Bilage oplyser.
2) Til nogen Erstatning for den til Teglværket afgivne Lod har Gaarden Matr. No 17 faaet tillagt i
den fjerneste Englod af de til Hjermitslevgaards Søndermølle henlagte ubebyggede Jorder Matr. No
24 i Østerhjermitslev. Over disse Jorder /:Matr. No 24:/ er derfor ogsaa forfattet en formelig
udstyknings Beregning med Bilage som ligeledes følger.
Endvidere er paa Vesterbrønderslev Byes Grund i Vesterbrønderslev Sogn en fælleds Kjærlod Matr.
No 119 hvori 18 Huusmænd af Stamhusets Fæstere have Deel; denne Lod er for mange Aar siden af
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Godsforvalteren deelt imellem de Lodtagende, men Delingen er ikke nærmere bleven indført i
Matriculen. Jeg har nu opmaalt Delingen paa Marken og derefter fordeelt Hartkornet, og den i den
Anledning affattede Hartkornsberegning med tilhørende Bilage følger ligeledes herved for ligesom
det Øvrige at vorde indført i Matriculen, underdanigst P.L. Birk.

Nr. 507
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Aabye Sogn, Vedsted Bye den 15de Januar 1849.
Christen Jensen Kaasgaard Arvefæstegaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin
Gaards udstykning.
Til Ministeriet for det Indre.
Til min Arvefæstegaard under Stamhuset Birkelse Matr. No 3 i Vedsted Bye Aabye Sogn hører et
langt større Areal af raae Jord tjenlig til Opdyrkning end jeg kan overkomme at faa behandlet paa
en hensigtsmæssig Maade, og da det er beliggende saa langt fra Gaarden at det ikke med tilbørlig
Fordeel kan dyrkes under denne, men det derimod er fortrinlig egnet til at udgjøre et særskilt
Jordbrug, saa har jeg til den Ende bestemt mig til at sælge eller arvefæste de 2de langt fraliggende
Lodder til Dyrlæge Keller til Bebyggelse; og da jeg nu har ladet den i den Henseende fornødne
Udstykningsforretning foretage overensstemmende med Forordningen af 3die Dec. 1819, og jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste
Approbation paa udstykningen, underdanigst Christen Jensen Kaasgaard.
(Skrevet paa ustemplet Papir)
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 508
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Jelstrup Sogn, Hundelev Bye den 15de Januar 1849.
Ole Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards udstykning
i Henseende til Parcellen som er bortfæstet paa 2000 Aar.
Til Ministeriet for det Indre.
Ved Kjøbecontract af 1 April 1847 har jeg tilkjøbt mig Christen Christensens Gaard Matr. No 7a i
Hundelev Bye, men da denne Gaards Jorder omtrent de 2/3 er af en foregaaende Eier bortfæstet
eller bortforpagtede i 7 forskjellige Parceller for et Tidsrum af 2000 Aar ved Fæstebrev som alle ere
udstædte og tinglæste i rette Tid, og den nu ved Kongelig Rescript til Rentekammeret af 21de April
1847 er givet Haab om at faa disse 2000 aarige Contracter forandret til Skjøder, saa have vi i den
anledning ladet Parcellerne paa anordningsmæssig maade beregne i Hartkorn og i det vi herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende befalede Bilage samt de nævnte
Fæstebreve, og min Kjøbecontract samt Christen Christensens Skjøde ansøge vi underdanigst om
nu at forundes naadigst Approbation paa udstykningen, underdanigst Paa egne og alle arvefæsteres
eller Forpagteres Vegne, Ole Nielsen.
(Skrives paa stemplet Papir som en Naadessag)
st

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
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Nr. 509
Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn, Klæstrup Bye den 31de December 1848.
Thomas Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Deling imellem sine 2de Sønner.
Til Ministeriet for det Indre.
Min eiende og iboende Gaard i Klæstrup Bye Jerslev Sogn bestod oprindelig af de Jorder som
findes anført under Matr. No 10 som nu har Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 2 Fk. 2½ alb. gammelskat 11 rbd.
29 sk.; men da jeg har 2de Sønner som jeg ønskede at kunne efterlade hver en Gaard saa har jeg i
Tiden Løb kjøbt Parcellerne Matr No 3b med Hartkorn 1 Td. 4 Skp. 3 Fk. 2½ alb., gammelskat 11
rbd. 58 sk. og Parcellen No 17b med Hartkorn 2 Skp. 2 Fk. 1 ¾ alb., gammelskat 2 rbd. 33 1/3 sk.
hvilke Parceller jeg da sammenlagde med Gaarden i Haab om at det naadigst kunde ventes tilladt at
skille den fra Gaarden igjen naar mine Sønner blev voxne og trængte til Bopæl. Dette Tilfælde er nu
indtruffen; men da Eiendommens Beliggenhed er saaledes at Delingen kunde skee paa en
hensigtsmæssigere Maade end efter de oprindelige Parceller saa haaber jeg at denne
hensigtsmæssigere Deling hvorved Gaardens oprindelige Jorder deles og en Deel af disse
sammenlægges med hver af de andre Parceller, ikke skulde vorde mig nægtet. – Jeg har derfor ladet
affatte en formelig udstykningsberegning over Jorderne Matr. No 10, som fuldstændig oplyser den
attraaede Forening af Gaardens oprindelige Jorder med de tilkjøbte Parceller; og i det jeg herved
underdanigst fremsender Beregningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste Approbation
paa Delingen, underdanigst Thomas Nielsen.
(Stemplet Papir er fra forrige Aar)
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 510
I henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte 3 udstykningsberegninger med tilhørende Bilage for
Christen Jensen Kaasgaard i Vedsted, Ole Nielsen i Hundelev og Thomas Nielsen i Klæstrup, alle
til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til Indenrigsministeriet – Ligeledes tillader jeg
mig allerærbødigst at fremsende en af mig paa Godsforvalter Mørups Vegne forfattet Indberetning
til Indenrigsministeriet om Forordningen foretagne i afvigte Aar ved det til Hjermitslevgaard
henhørende Fæstegods, hvormed følger 3de Hartkornsberegninger med Bilage, som ligeledes ønskes
indsendt til Vedkommende Departement til Indførelse i Matriculen, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 511
Hjørring Amt, Børglum Herred, Lyngbye Sogn, Lyngbytorp Bye den 18de Januar 1849.
Adolph Nielsens Enke Kirsten Jensdatter, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Ministeriet for det Indre.
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Da jeg ønskede at blive Selveier har jeg tilkjøbt mig min hidtil i Fæste havte Gaard af
Børglumclosters Gods Matr. No 3 i Lyngbytorp Bye, Lyngby Sogn og Matr. No 1 i samme Bye
Børglum Sogn; men da jeg ikke har den fornødne Formue til at kunne opfylde de ved denne Handel
indgaaede Forpligtelser om jeg skulde beholde det hele samlet, og da derfor Jens Andersen trængte
til Bopæl, saa har jeg overladt ham et Stykke i søndre Side af min Hovedlod som er afskaaren ved
en over Lodden anlagt Byvei, hvilken Parcel han allerede har bebygget og beboer, og da Gaarden
dernæst har i en langt fraliggende Græsningslod Overflødighed af Tørvejord som ikke er fornøden
til Gaardens eget Brug og en Deel af Omegnens Beboere have stor Trang for Tørvejord, saa har jeg
solgt adskillige Parceller i det Haab at dette naadigste maatte vorde mig tilladt – Et Par af Kjøberne
ere rigtig nok endnu Fæstere til Børglumcloster, men de have Haab om snart at vorde Selveiere; og
da jeg nu har ladet de Parceller som jeg agter at afhænde, paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det Høie Ministeriums
naadigste Approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 –
Skulde naadigst Approbation paa udstykningen ikke kunde meddeles mig efter det nævnte Lovsted
men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst om at erhverves
saadan allernaadigst Bevilling og derefter at erholde udstykningen approberet, underdanigst Kirsten
Jensdatter.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 512
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn Skræddergaard den 18de Januar 1848.
Ludvig Gottschalk practiserende Læge ansøger underdanigst om Approbation paa udstykningen af
Jørgen Christensens Gaard og om i fornødent Fald at erhverves allernaadigst Bevilling til Gaardens
Nedlæggelse.
Til Ministeriet for det Indre.
Da jeg har tilkjøbt mig Hovedlodden til Gaarden Skræddergaard i Dronninglund Sogn Matr. No 66 i
Ørsøe Fjerding og derpaa opført mig en passende Bolig tæt ved Landeveien imellem Aalborg og
Sæbye paa et Sted hvor jeg troer at jeg som practiserende Læge kunde være til meest Gavn for
Egnen, og der til denne Eiendom hører tvende meget langt fraliggende Lodder som ikke med
tilbørlig Fordeel kan afbenyttes til Gaarden, nemlig en Græsningslod i Storskoven som Gaardens
hidtilværende Eier Jørgen Christensen har forbeholdt sig til Opdyrkning under en umiddelbar
tilgrændsende Lod som han beboer, og en Englod i Strandfjerdingen som egentlig er bedre skikket
til Agerland en(d) til stadig Eng, men da dens Afstand fra Gaarden er netop en heel Miil og jeg
følgelig ikke kunde anvende den til Agerland hvortil den er bedst skikket saa ønskede jeg ikke at
faa den, men agter derimod at kjøbe mig et Stykke Eng nærmere Gaarden; Jørgen Christensen har
derfor solgt denne Lod til Mads Jensen Vandaaen til at forenes med hans umiddelbar tilgrændsende
Eiendom, som han beboer, hvilken Kjøber derfor vil være istand til at benytte den paa den
hensigtsmæssigste Maade. Og de 3 Parceller hvori Gaardens Jorder saaledes agtes deelt lige i 3
Forskjellige Fjerdinger og udgjør 3 forskjellige Matriculsnumre, saa har enhver Parcel beholdt sit
Hartkorn uforandret; og da jeg nu har ladet Gammelskatten fordele paa anordningsmæssig Maade
og herved underdanigst fremsender udstyknings Beregningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 – Men
dersom den Omstændighed at den Parcel som jeg har tilkjøbt mig nemlig Matr. No 66 i Ørsøe for
sig selv alene ikkun har 7 Skp. 1 Fk. 1 ¾ alb. og det saaledes først er i Forening med den i en heel
Miils afstand beliggende Englod at Eiendommen kan naa den Størrelse at den kan kaldes en Gaard,
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skulde bevirke at Approbation paa Udstykningen ikke kan meddeles efter det nævnte Lovsted, men
allernaadigst Bevilling dertil skulde være fornøden da ansøger jeg herved lige underdanigst om at
erhverves en saadan Bevilling og derved at faa udstykningen approberet; thi vel er det min Agt at
kjøbe et Stykke Eng nærmere ved Gaarden, hvorved den da let vilde opnaae en Tønde Hartkorn
igjen, saasnart som jeg kan faae et Stykke der kan ligge beleiligt; men om alle hvor snart det kan
skee veed jeg jo rigtig nok ikke. – Skulde der imod Formodning, hverken kunde faaes Tilladelse
eller Bevilling til at skille den i en heel Miils afstand beliggende Englod fra Gaarden, da er det i
saadant Tilfælde bestemt at jeg skal have den med Gaarden, og selv i dette muelige Tilfælde
ansøger jeg ligefuldt om approbation paa Fraskillelsen af Græsningslodden i Storskoven i Henhold
til Forordningen af 3die December 1819 § 17 eftersom jeg aldeles ikke kunde faa nogen nytte af
denne Lod, hvorimod den ligger tæt ved Jørgen Christensens Huus som han beboer, og hvorfor han
allerede har bragt en stor Deel af Lodden under Opdyrkning, underdanigst paa Doctor Gottschalks
Vegne og efter hans Begjæring, P. L. Birk.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 513
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Sindal Sogn, Baggesvogn den 23de Januar 1849.
Nyholm Eier af Baggesvogn Hovedgaard og Gods gjør underdanigst Indberetning om en forandret
Inddeling eller udstykning af en Fæstegaards Jorder som han staaer i Begreb med at sælge, og
ansøger i fornødent Fald om Approbation paa udstykningen og om det skulde være nødvendigt med
at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Indenrigsministeriet
Den mig tilhørende Gaard af Baggesvogn Gods Matr. No 1 i Mogensbækgaarde i Bindslev Sogn,
Horns Herred, har jeg solgt til Fæsteren Anders Larsen, som dog ikke endnu har faaet Skjøde paa
Gaarden imidlertid har han senere troet at det vilde overgaae hans Kræfter at faae den hele Gaard,
som har et meget betydeligt Areal af raae Jord tjenlig til Opdyrkning behandlet paa en
hensigtsmæssigere Maade end hidtil; han har derfor solgt den største Deel af Gaarden igjen til Peter
Jensen, men forbeholdt sig Parcellen No 2 som han har bebygget og nu beboer – Paa de øvrige af
Gaardens Jorder har Kjøberen Peter Jensen ladet afsætte to Parceller No 3 og 4 enten til bebyggelse
hver for sig eller til at forenes med umiddelbar tilgrændsende Eiendomme; Parcellen No 3 af
Størrelse 27 Tønder Land geometriske Maal bestaar alene af raa Jord som alt er tjenlig til
Opdyrkning; og da Hovedparcellen endnu har et Areal af 71 Tønder Land som alt er tjenlig til
Opdyrkning og hvoraf meget over Halvdelen eller omtrent 45 Tønder Land endnu henligger i raa
Tilstand, saa er der endnu et tilstrækkeligt Areal til Hovedparcellen for en virksom Mand ar arbeide
med – og da Parcellerne ere affattede i saavidt mueligt veldannede Figurer, saa har jeg antaget,
eftersom jeg endnu ikke har udstædt Skjød paa Gaarden, at det kunde tillades mig at betragte
udstykningen som en forandret Inddeling af Fæstegods; og i det jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter tillader jeg
mig for det muelige Tilfælde at det ikke maa beteignes som Omdeling af Fæstegods, underdanigst
at ansøge om at faae udstykningen approberet i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 §
17 og allerhøieste Resolution eller Rescript til Rentekammeret af 21de April 1847 om anvendelsen
af det nysnævnte Lovsted – Skulde Approbation end ikke kunde meddeles efter noget af de nævnte
Lovsteder men allernaadigst Bevilling dertil skulde være fornøden da ansøger jeg lige underdanigst
om at erhverves en saadan allernaadigst Bevilling og derefter at faae udstykningen endelig
approberet, eftersom jeg anseer den for at være hensigtsmæssig, underdanigst Paa Proprietair
Nyholms Vegne efter hans Forlangende, P. L. Birk.
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 514
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte 3 udstykningsberegninger med tilhørende Bilage nemlig
for Adolph Nielsens Enke i Lyngbyetorp, for Doctor Gottschalk i Dronninglund Sogn og for
Proprietair Nyholm til Baggesvogn, alle til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til
Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 24de Januar 1849, allerærbødigst P. L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 515
Til Indenrigsministeriet
Sogneforstanderskabet for Torslev og Øster Svenstrup Sogne har under 23de September forrige Aar
udseet en Parcel af min Gaards Jorder i Torslev Byes Kjær med et derpaa værende Huus ved Veien
mellem Torslev og Øster Svenstrup Byer som passende til Bolig for Districts Jordemoder og til
saadan Brug afkjøbt mig samme i Haab om at naadigst Approbation paa dens afhændelse fra min
Gaard ikke vilde blive nægtet, og i samme Haab har jeg nu paa anordningsmæssig maade ladet den
beregne i Hartkorn fremdeles har jeg med det Kongelige Rentekammers Tilladelse af 31de
December 1847, hvoraf hermed følger en Gjenpart.
(dokumentet er overstreget i konseptbogen, men uvist af hvilken årsag)

Nr. 516
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Torslev Sogn Aarupgaard de 24de Februar 1849.
Gaardeier Destinon ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards udstykning i Henhold til
Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 2a i Aarupgaarde i Torslev Sogn hører en Kiærlod, Matr.
No 60 i Torslev Byes Kjær, som nu er opdyrket men som er Gaarden saa langt fraliggende at den
ikke med Fordeel kan bruges under samme, den er derfor for flere Aar siden bleven særskilt
bebygget og har i længere Tid været bortleiet – I Forbindelse med denne Lod er nu, efter Magelæg
med Aarup Præstegaard forenet en Deel Kjærjord, som forhen har hørt under Præstegaarden. Af
denne er min Gaard tilhørende men samme langt fraliggende samlede Eiendom har
Sogneforstanderskabet for Torslev Sogn og Øster Svenstrup Sogen udseet en Parcel næst ved Veien
mellem Torslev og Øster Svenstrup Byer med det derpaa værende Huus, som passende til Bolig for
Districtets Jordemoder og til saadant Brug afkjøbt mig samme i Haab om at naadigst approbation
paa dens Afhændelse fra min Gaard ikke vilde blive nægtet, og i samme Haab har jeg nu paa
anordningsmæssig Maade ladet den beregne i Hartkorn og Gammelskat. – Fremdeles har jeg i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og allerhøieste Resolution eller Rescript til
Rentekammeret af 21de April 1847 om Anvendelsen af samme, ladet Resten af de fra Aarup
Præstegaard til min Gaard magelagte Kjærjorder beregne i en Parcel til særskilt Bebyggelse som jeg
ligeledes haaber naadigst maatte være mig tilladt at afhænde – og endelig har jeg med det
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Kongelige Rentekammers Tilladelse af 31te December 1847 hvoraf hermed følger Gjenpart, solgt en
min Gaard tilhørende fjerntliggende Kjærlod Matr. No 31 under Flegum Bye, til Anders Christian
Christensen Frost til bebyggelse, som jeg ligeledes har ladet beregne i Hartkorn og Gammelskat, og
i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums Approbation
paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
underdanigst Destinon
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 517
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed tvende udstykningsforretninger med tilhørende Bilage, nemlig en
for Gaardeier Destinon i Aarupgaard i Torslev Sogn /:Østerhanherred:/ og en for Selveierhuusmand
Ole Nielsen i Lørsted By Haverslev Sogn, begge til udbedende høigunstigst anbefaling og
Indsendelse til Indenrigsministeriet.
Vadumtorp de 28de Februar 18449, allerærbødigst P. L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 518
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hallund Sogn, Hollensted Bye den 1ste Marts 1849
Anders Jensen Nymark, Selveier gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 15 i Hollensted By hører en fraliggende Hede og
Tørvelod som jeg ikke har nogen fremkommelig Vei til og derfor ikke kan have nogen egentlig
Nytte af, og da min Gaard desuden har en stor Overflødighed af Tørvejord som er den langt mere
beleilig beliggende og Selveierhuusmand Peder Jensen, som boer i ikkun nogle faa Alens Afstand
vesten for min Lod, og hvis Lod grændser sammen med min Lod i dens hele Længde ønskede at
faae den for at forene den med sin tilgrændsende Eiendom som den ligger saa særdeles beleilig for,
saa har jeg solgt ham den i Haab om at naadigst Tilladelse til dens afhændelse, fra min Gaard i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 under disse Omstændigheder ikke vil blive
mig nægtet; og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellen paa lovbefalet Maade beregne i Hartkorn
og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Anders Jensen Nymark.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 519
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hallund Sogn og By den 1ste Marts 1849.
260

Thomas Jacobsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst at erhverves allernaadigst Bevilling
til sin Gaards Nedlæggelse, og om Approbation paa dens udstykning i flere Parceller.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende Gaard Matr. N 8 i Hallund Bye hører en meget betydeligt Hede- og Græsningslod,
som er fortrinlig skikket til Opdyrkning, men som er Gaardens Bygninger saa langt fraliggende at
den ikke med nogen rimelig Fordeel kunde bruges derunder; jeg har derfor bebygget denne Lod
som jeg nu selv beboer, og jeg har allerede opdyrket en stor Deel af den; Gaardens øvrige Jorder
ligger adspredt i 5 fjernt fra hinanden beliggende Lodder nemlig 3 Agerlodder, en Eng og Tørvelod
samt en Hedelod; Disse 5 Lodder har jeg egentlig solgt til Selveier Huusmand og Byesmed Jens
Poulsen, men formedelst den adspredte Beliggenhed ønsker han ikke at beholde dem samlet, og det
er saaledes paa hans Vegne at jeg herved underdanigst ansøger det Høie Indenrigsministerium om at
Høisamme naadigst vilde erhverve mig allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse, og til
dens udstykning i hele Lodder – Kjøberen Jens Poulsen ønsker nemlig at maatte beholde Gaardens
Toftelod og dens Tørvelod, til at forenes med hans eiende og iboende Huus Matr. No 34 & 35 i
Byen, som Toftelodden ligger saa særdeles beleiligt for, da ikkun Gaden skiller den fra hans Huus;
den mellemste Agerlod og Hedelodden agtes som Parcellen No 2 solgt samlet i en Parcel til
bebyggelse, og den fjerneste Agerlod Parcellen No 3 ønskes ligeledes solgt til bebyggelse, om det
kan tillades i betragtning af at den indeholder 2 Tønder Land raa Hedejord tjenlig til Opdyrkning og
at den har et Areal af over 5 Tønder Land geometriske Maal; og da jeg nu har ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger
jeg underdanigst om paa Grund af de anførte Omstændigheder at erhverves allernaadigst Bevilling
til Gaardens Nedlæggelse og udstykning i hele Lodder, underdanigst Thomas Jacobsen.
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 520
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte 2de udstykningsforretninger med Bilage for Thomas
Jacobsen af Hallund og Anders Jensen Nyemark af Hollensted, begge til udbedende høigunstigst
anbefaling og Indsendelse til Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 3die Marts 1849, allerærbødigst P. L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 521
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hellum Sogn, Hellumlund den 5te Marts 1849.
C. Sckjøtt, forhenværende Eier af Hellumlund ansøger underdanigst om Approbation paa denne
Gaards Udstykning, hvoraf han har forbeholdt sig en Parcel.
Til Indenrigsministeriet
Til min forhen eiede Gaard Hellumlund kaldet hører en Hedelod i Hellum Bakker, som har en
betydelig Størrelse, /:nemlig 64 Tønder Land geometrisk Maal:/ og hvoraf den største Deel er
særdeles vel skikket til Opdyrkning, men den er Gaarden saa langt fraliggende at den ikke med
Fordeel kan opdyrkes derunder, hvorimod den er fortrinlig egnet til at udgjøre et særskilt Jordbrug;
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denne Lod har jeg ved Salget af Gaarden forbeholdt mig til Bebyggelse, og da Hovedparcellen har
60 Tønder Land boniteret Jord, saa formeener jeg at der efter den gjældende Lovgivning ikke kan
være noget til Hinder for at faa bemeldte Hedelod skielt fra Gaarden, og da jeg til den Ende nu har
ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og Gammelskat og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om at forundes naadigst Approbation paa
Udstykningen i Henhold til Forordningen af 3die December 1819, underdanigst Paa Hr. C. Sckjøtts
Vegne og efter hans Forlangende P. L. Birk.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en udstykningsforretning med tilhørende Bilage, over Gaarden
Hellumlunds Jorder i Hellum Sogn, til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til
Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 5te Marts 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 522
Aalborg Amt, Kjær Herred, Sundbye Sogn, Nørre Sundby de 31de December 1848.
C. Schalt, Gaardeier ansøger underdanigst om Tilladelse til at afhænde en liden Parcel af sin Gaards
Jorder til derpaa at etablere et Fabrikanlæg.
Til Indenrigsministeriet
Da Vogn Fabricant Hr. P. Jensen i Nørre Sundby som i Forening med Mechaniker Owen som
Bevilling til her at anlægge et Jern- og Metalstøberi, samt Værksted for Mechaniske Arbeider og
Vogn Fabrik, manglede en passende Plads til at saadant Anlæg, saa har jeg til den Ende overladt
ham en Parcel af min eiende og iboende Gaards Jorder som han dertil beqvemt, beliggende tæt
østen for Byen, sønden for Landeveien, og da et saadant Anlæg er til Industriens Fremme og ingen
mere passende Leilighed var at finde saa haaber jeg at det naadigst maatte tillades mig at sælge ham
denne Parcel, som endskjønt den ikke indeholder 1½ Tønde Land boniteret Jord til Taxten 24, ja
næppe 1½ Tønde Land geometrisk Maal og ansees for at have en tilstrækkelig Størrelse for et
saadant Anlæg, og da jeg i dette Haab har ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og Gammelskat og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det
høie ministeriums naadigste approbation paa Udstykningen paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Paa C. Schalts´s Vegne og efter hans Forlangende, P. L. Birk.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 523
Aalborg Amt, Kjær Herred, Sundby Sogn, Nørre Sundby den 31de December 1848.
Christen Nielsen Frost, Huuseier, ansøger underdanigst om Approbation paa udstykningen af en
ham tilhørende Huuslod.
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Til Indenrigsministeriet
Da jeg er eier af Huuslodden Matr. N 22 i Sundbye Bye og Sogn hvortil hører en Toftelod i Byen
og en fraliggende Kjærlod som jeg har opdyrket og ønsker at forene med mit ligeledes eiende og
iboende Huus Matr. No 122; men jeg derimod har solgt Toftelodden med derpaa værende
Bygninger til Tømmermand Anders Larsen til beboelse, som han trængte til og han endvidere har
solgt en Deel af Bygningen og en byggeplads til Pottemager Hans Peter Hansen, som ligeledes
trængte til Bopæl og som derpaa vil indrette sig et Pottemagerværksted, saa har jeg nu ladet disse
Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og idet jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høie ministeriums naadigste approbation
paa udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder, underdanigst Christen Nielsen Frost.
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 524
I underdanigst Følge det høikongelige Indenrigsministeriums Skrivelse til Hjørring Amt af 17de
Januar dette Aar tillader jeg mig herved underdanigst at indberette, at de til min Gaard indkjøbte
Parceller er fra følgende Eiendomme: Matr. No 36 er Parcellen No 2 af Thomas Andersens eller Jens
Christensen Aaens med det Kongelige Rentekammers Approbation af 19de August 1837 udstykkede
Gaards Jorder i Klæstrup By Jerslev Sogn af gl. Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 2 Fk. 1 alb. og Matr. No 17b
er Parcellen No 2 af Jacob Jensens med Approbation af 5te October 1833 udstykkede Huus´s Jorder i
samme Sogn og By af Hartkorn 2 Skp. 3 Fk.
Klæstrup Bye i Jerslev Sogn Børglum Herred, Hjørring Amt den 8de Marts 1847 underdanigst
Thomas Nielsen
Til Det Høikongelige Indenrigsministerium.
NB – Disse to Sider var oversprungne – derfor følger her nogle Concepter som er nyere end de der
følger efter paa 3die og 4de Side herfra

Nr. 525
Hjørring Amt, horns Herred, Elling Sogn, Jerup Bye den 20de Marts 1849.
Jørgen Christensen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 12 i Jerup By hører et meget betydeligt Areal af raa Jord,
langt mere end det er muelig paa en hensigtsmæssig Maade at faae opdyrket under Gaarden, hvortil
kommer den Omstændighed at den største Deel af det ligger særdeles ubeleilig for Gaarden, jeg har
derfor under 31de Mai 1837 ved arvefæstecontract lydende paa et Tidsrum af 200 Aar overdraget
den søndre Deel af min Græsningslod østen for Aaen til Parcellist Peder Jørgensen til at forenes
med hans paa langs umiddelbar tilgrændsende eiendom, og den nordre Deel af samme Lod har jeg
fæstet paa Livstid til Samuel Andersen som har bebygget og beboer Lodden, og som nu ønsker at
faae den til Eiendom. Arvefæsteren Peder Jørgensen ønsker ligeledes at faae sin Brugscontract
forandret til Skjøde; den fraflyttede Gaardsplads har jeg ligeledes for et Tidsrum af 200 Aar
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overdraget til Jørgen Christensen Diget /:ved Arvefæstebrev af 28de December 1844 tinglæst 19de
Marts 1845:/ som har bebygget og beboer Parcellen og som ligeledes ønsker sin Brugscontract
forandret til Skjøde, og endelig har jeg ladet de min Gaard længst fraliggende Græsningslod
beregne i en Parcel til bebyggelse, og da jeg i henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17
og allerhøieste Resolution eller Rescript af 21de April 1847 om denne §´s anvendelse nærer det
Haab at naadigst approbation paa den attraaede udstykning ikke vil vorde mig nægtet saa har jeg i
dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste approbation
paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
underdanigst Jørgen Christensen
(paa Stemplet Papir)
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 526
I henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 4 udstyknings Forretning(er) med tilhørende Bilage,
nemlig for Jens Kold til Lille Rugtved angaaende en fæsteledig Gaard af Voergaard Gods Faldt
kaldet i Albek Sogn, for Mads Peder Andersen af Sønderklit i samme Sogn, for Peder Christian
Isaksen af Skjærbækshede i Tolne Sogn og for Jørgen Christensen af Jerup i Elling Sogn alle til
udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 19de April 1849, allerærbødigst P. L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 527
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 3de udstykningsforretninger med tilhørende Bilage,
nemlig for Frands Thygesen, for Steensgaard i Nørre Kongerslev Sogn, for Søren Pedersen af
Sønder Kongerslev Bye og Sogn og for Christen Madsen i Helberskov Bye i Als Sogn, alle til
udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 14de April 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 528
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 4 udstykningsforretninger nemlig for Skolelærer
Larsen i Broust, Jens Christian Mikkelsen i Bolle Fjerding Dronninglund Sogn og Niels Christian
Andersen af Langlygten i Bindslev Sogn for hans øde Eiendom Øster og Vester Gjøgsig i Tversted
Sogn, samt for Hans Christian Nielsen i Bunkhule i Hørby Sogn, alle til udbedende høigunstigst
Anbefaling og Indsendelse til Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 27de April 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
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Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 529
Aalborg Amt, Hornum Herred, Freilev Sogn og by den 31de December 1848.
Poul Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Indenrigsministeriet
Af min eiende og iboende Gaards Jorder Matr. No 4 i Freilev Bye og Sogn har
Landvæsenscommissionen for Aalborg Amt ved kjendelse af 21de September 1847 bestemt at 3½
Tønde Land geometrisk Maal i vestre Side af min Udlod skal afgives til Districtets Skole; denne
Lod har jeg nu paa anordningsmæssig Maade ladet beregne i Hartkorn og Gammelskat; men da
Resten af denne udlod er beliggende noget afsides fra min Gaard og er fortrinlig egnet til at udgjøre
et særskilt Jordbrug i Forening med et Paa dens tillagte Englodder, og Gaarden i øvrigt har et meget
betydeligt Areal, saaledes at Hovedparcellen beholder over 100 Tønder Land geometrisk Maal,
hvoraf en meget stor Deel er raa Jord fortrinlig skikket til Opdyrkning og hvormed jeg alt har gjort
begyndelse og som jeg ved afhændelse af den nævnte Parcel endyderligere vil vorde istand til at
fremme paa en hensigtsmæssig Maade, saa haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die December
1819 § 17 at naadigst Tilladelse til at afhænde denne Parcel som jeg har solgt til Christen Poulsen
til bebyggelse, ikke vil vorde mig nægtet, og da jeg nu i dette Haab ladet denne saavelsom
Skolelodden paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og Gammelskat og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder – Skulde imod Formodning naadigst Approbation paa udstykningen ikke kunde
meddeles mig efter det nævnte Lovsted, men allernaadigst Bevilling dertil være fornøden, da
ansøger jeg herved lige underdanigst om at erhverves saadan allernaadigst Bevilling og derefter at
faae udstykningen approberet – underdanigst Poul Nielsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 530
Aalborg Amt, Hornum Herred, Freilev Sogn og Bye den 11te Marts 1849.
Mads Andersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning med Hensyn til en efter Kjendelse udlagt Skolelod.
Til Indenrigsministeriet
Af min eiende og iboende Gaards Jorder Matr. No 5 i Freilev Bye og Sogn har
Landvæsenscommissionen for Aalborg Amt ved Kjendelse af 21de September 1847 bestemt at 3½
Tønde Land geometrisk Maal i østre Side af Hovedlodden skal i Forening med et ligesaa stort Areal
af Poul Nielsens tilgrændsende Lod, afgives til Districtets Skole. Denne Parcel har jeg nu, efter
Opfordring af Sogneforstanderskabet ladet paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og
Gammelskat, og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende
Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høie
Ministeriums naadigste Approbation paa udstykningen, underdanigst Mads Andersen.
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 531
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte 4 udstykningsforretninger med tilhørende Bilage, nemlig
for Gaardeier C. Shaltz i Nørre Sundbye, for Huuseier C. N. Frost sammesteds, og for
Selveiergaardmændene Poul Nielsen og Mads Andersen begge af Freilev Bye og Sogn, alle til
udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 12te Marts 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 532
Aalborg Amt, Hornum Herred, Voxlev Sogn, Gjelstrup Bye den 7de April 1849.
Lars Jensen Bjerregaard, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin gaards
udstykning.
Til Indenrigsministeriet
Fra min eiende Gaards Jorder Matr. No 7a i Gjelstrup Bye Voxlev Sogn har jeg solgt en fraliggende
Englod som ligger mindre beleilig for min Gaards til Selveier Gaardmand Niels Pedersen i
Binderup Bye samme Sogn, som agter at forene den med sin umiddelbar tilgrændsende Eiendom
for hvilken den falder langt mere beleilig; og da jeg nu har ladet denne Parcel paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, saa
ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste Approbation paa udstykningen. – det
bemærkes at Hovedparcellen har endnu den betingede Størrelse 20 Tønder Land boniteret Jord til
Taxten 24 og at den tidligere udstykning er approberet under 7de December 1844, underdanigst Lars
Jensen Bjerregaard.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 533
Aalborg Amt, Aars Herred, Ulstrup Sogn, Hvorvarp By den 7de April 1849.
Niels Jørgensen Porsborg Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin
Gaards udstykning, og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende Gaard Matr. N 5 i Hvorvarp By hører et meget betydeligt Areal af raa Jord tjenlig til
Opdyrkning men som det langt har oversteget min Evne at faae bragt under hensigtsmæssig
Behandling, og da jeg desuden er i en fremrykkende Alder saa har jeg deelt min Gaards Jorder i 3
Parceller i Haab om at saadant naadigst maatte vorde mig tilladt i Henhold til Forordningen af 3die
o
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December 1819 § 17; Hovedparcellen har jeg overdraget til min Svigersøn Lars Christian Jensen
som trængte til Bopæl og Parcellen No 2, som jeg har bebygget og beboer har jeg forbeholdt mig til
eget Brug; Parcellen No 3 agtes afhændet ved Auction til at forenes med en tilgrændsende Eiendom;
og da det er rimeligt at denne Udstykning vil bidrage til at en Deel raa Jord vil komme under
hensigtsmæssig Behandling hvortil Evnen hidtil har manglet mig især fordi Arealet var større end
mine Kræfter kunde tillade mig at dyrke tilbørlig, saa haaber jeg at naadigst approbation paa
Delingen ikke vil vorde mig nægtet, og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter saa
ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigst Approbation paa udstykningen i
Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder. – Skulde naadigst
Approbation imod Formodning ikke kunde meddeles mig efter det nævnte Lovsted men
allernaadigst Bevilling dertil være fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst om at erhverves
saadan allernaadigst Bevilling og derefter at faa udstykningen approberet, underdanigst Niels
Jørgensen Porsborg.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 534
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed hoslagte 2de udstykningsforretninger med tilhørende Bilage, nemlig
for Niels Jørgensen Porsborg i Hvorvarp Bye Ulstrup Sogn og Lars Jensen Bjerregaard af Gjelstrup
Bye Voxlev Sogn, begge til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til
Indenrigsministeriet.
Vadumtorp de 7de April 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 535
Aalborg Amt, Hellum Herred, Sønder Kongerslev Sogn og By den 10de April 1849.
Søren Pedersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa udstykningen af
sin Gaard Matr. No 11.
Til Indenrigsministeriet
I Continuation af og i Overensstemmelse med min underdanigst Ansøgning af 5te August forrige
Aar til det Kongelige Rentekammer om at erhverves allernaadigst Bevilling til at sammenlægge
med min eiende og iboende Gaard Matr. No 10a i Sønder Kongerslev By og Sogn Hovedparcellen
af min tilkjøbte Gaard Matr. No 11 sammesteds, hvortil allernaadigst Bevilling derefter er bleven
mig forundt i sidstafvigte October Maaned, har jeg nu ladet en Parcel af Gaardens længst
fraliggende Jorder afsætte til Bebyggelse og til bestandig at vedligeholdes med Bygning og
Beboere; men da jeg frygter for at det kunde have overveiende Vanskeligheder at finde Vand paa
Agerlodden saa har jeg tillagt Parcellen Gaardspladsen og et lidet Stykke mere af Hovedlodden
hvorpaa nu alt er Bygninger af hvilke en Deel kan forblive ved Parcellen og da denne Plads ligger
omtrent midt imellem de tvende fjerneste til Parcellen henlagte Lodder finder jeg at Bygningernes
beliggenhed har kunde være efter Omstændighederne ret hensigtsmæssig; fremdeles har jeg solgt
den nærmere udlod til Smedden Jens Laursen til at forenes med hans paa langs umiddelbar
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tilgrændsende Eiendom; den fjerneste Deel af Hovedlodden ønsker jeg at afhænde til Parcellist
Søren Jensen paa Nørre Kongerslev Byes Mark til at forenes med hans ligeledes umiddelbar
tilgrændsende Eiendom som han beboer, og til Aftægtsmand Christian Christensen har jeg solgt en
liden Haveplads som grændser tæt op til det for ham paa den fælleds Gadejord opførte Huus som
han beboer, og da jeg nu har ladet disse Parceller paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn
og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høie Ministeriums naadigst
approbation paa udstykningen, underdanigst Søren Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 536
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albek Sogn, Lille Rugtved den 11te April 1849.
Jens Jørgensen Kold, Gaardeier, ansøger underdanigst om at erhverves allernaadigst Bevilling til
Nedlæggelse af en ham tilhørende fæsteledig Gaard, som han, formedelst dens ringe beskaffenhed
ikke kan bortfæste.
Til Indenrigsministeriet.
For nogle Aar siden er jeg bleven Eier af Stedet Faldt af forhenværende Voergaards Gods Matr. No
19 i Albek Sogns mellemste Deel. Denne Eiendom er imidlertid af en saa tør og ringe Beskaffenhed
at den ikke er tilstrækkelig til at holde Heste paa til at kunne præstere det der kræves af en gaard,
derfor har den i den lang Række af Aar været saa godt som øde i det den ene Besidder har maattet
forlade den i armod efter den anden og det hidtil ligesaa lidet har været mig mueligt at faa den
ordentlig bortfæstet paa almindelige Vilkaar. Under disse Omstændigheder vover jeg underdanigst
at ansøge om at erhverves allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse og til at dele dens
Hovedlod i 2de Huuslodder til bebyggelse og at afhænde den langt fraliggende ubetydelige Eng og
Hedelod i en særskilt Parcel til at forenes med en anden mere beleilig beliggende Eiendom; og da
jeg nærer det Haab at en saadan Deling paa Grund af Sagens specielle Omstændigheder ikke vil
vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og i det jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter
og øvrige befalede udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om at det Høie Ministerium
naadigst vilde erhverve mig den til Stedets nedlæggelse fornødne allernaadigste Bevilling og derhos
approbere udstykningen, underdanigst Jens Jørgensen Kold.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 537
Aalborg Amt, Hindsted Herred, Als Sogn, Helberskov Bye den 12te April 1849.
Christen Madsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning.
Til Indenrigsministeriet
Fra min eiende Gaard Matr. N 9 i Helberskov Bye Als Sogn har jeg solgt en langt fraliggende
Græsningslod til Huusmand Anders Pedersen Rank som er Hjulmand og som eier og beboer et
jordløs Huus i Byen, som er beliggende tæt ved Siden af min Gaard men paa min Nabos Grund, og
da Huset er beliggende i mindre end 3000 Alens afstand fra Parcellen, og ikke længere fra den end
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min Gaard, og det er Kjøberens agt naar han ikke længere kan forenes med min Nabo om at lade det
blive staaende, at flytte Huset hen paa Lodden, og da Hovedparcellen desuden har over 20 Tønder
Land boniteret Jord til Taxten 24, saa haaber jeg at det under de anførte Omstændigheder ikke vil
nægtes mig Tilladelse til at afhænde denne Parcel til Anders Pedersen Rank uanseet at han ikke
forud har Eiendom i Sognet; og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellen paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn, og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det høie
Ministeriums naadigste Approbation paa udstykningen, underdanigst Christen Madsen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 538
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Bolle Fjerding den 15 April 1849.
Niels Christian Mikkelsen, Selveier, ansøger underdanigst om Tilladelse til paa sit Huus Matr. No
19 at afhænde en fjernt liggende indlod
Til Indenrigsministeriet
Til mit eiende Huus Matr. N 19 i Bolle Fjerding Dronninglund Sogn hører en meget fjernt liggende
Hedelod som det aldeles ikke er muelig at afbenytte til Huset paa nogen hensigtsmæssig Maade, og
da denne Lod grændser umiddelbar sammen med de Lodder som Godske Christian Jørgensen og
Christen Nielsen Kold hver for sig eier og beboer, saa har jeg deelt Lodden imellem disse toe Mænd
efter Forlængelse af Skjellet imellem deres sammengrændsende Lodder som de beboer, og da
Lodden derved vil komme under en hensigtsmæssig Afbenyttelse, saa nærer jeg det utvivlsomme
Haab at naadigst Tilladelse til saadan udstykning ikke kan vorde mig nægtet; og da jeg nu i dette
Haab har ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter, saa ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste
Approbation paa Udstykningen, underdanigst Niels Christian Mikkelsen.
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 539
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albek Sogn, Sønderklit den 12te April 1849.
Mads Peter Andersen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende og iboende Gaard Sønder Klit kaldet, Matr. No 97 under Lyngsaae By, Albek Sogn,
hører et meget betydeligt Areal af raa Jord, hvoraf meget er tjenlig til Opdyrkning, men da en stor
Deel af disse Jorder er af en saare ringe Beskaffenhed og ligger saa langt fra Gaarden, at jeg
vanskelig kan have tilbørlig Nytte af den, men de derimod ligger langt beleiligere for min Nabo,
Selveier Gaardmand Anders Hansen i Nørre Klit med hvis Eiendom de grændse sammen paa langs
efter en uregelmæssig Grændse, saa har jeg solgt ham den fjerneste Deel af min Hovedlod til at
forenes med hans umiddelbar tilgrændsende Eiendom, hvorved den nævnte uregelmæssige Grændse
vil bortfalde, og da jeg nærer det Haab at Tilladelse til en saadan Udstykning ikke vil blive mig
nægtet saa har jeg i dette Haab ladet Parcellen paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn
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ligesom jeg ogsaa har ladet en liden fjerntliggende Agerlod som ikke med den Fordeel kan bruges
under Gaarden, beregne i en Parcel til afhændelse ved Auction, og idet jeg herved underdanigst
fremsender udstykningsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstyknings
Documenter, ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste Approbation paa
Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
underdanigst Mads Peter Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 540
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Broust Sogn og Bye den 13 April 1849.
Anders Larsen, Kirkesanger og Skolelærer, ansøger underdanigst om Approbation paa Delingen af
sin Selveierlod Matr. No 13c
Til Indenrigsministeriet.
Til min eiende Parcel Matr. N 13c i Broust By og Sogn /:som er Parcellen No 3 af Lars Christian
Nielsens forrige Gaard i Broust udstykket med Approbation af 24de Juli 1846:/ hører en Kjærlod
som er beliggende i temmelig lang Afstand fra Agerlodden, og da denne Kjærlod, som indeholder
noget over 4 Tønder Land geometrisk Maal af Græsningsjord eller raa Jord, som i Matriculen blev
ansat til Taxten 4 men ved den til udstykning brugte Taxt blev ansat deels til Taxten 4, deels til
Taxten 3 indeholder i boniteret Størrelse 8230 Alen /:Den mindste Størrelse som efter allerhøieste
Bestemmelse af 21de April 1847 er sancioneret som gjeldende for en Huuslod til Bebyggelse er 5
Td. Land til Taxt ¾ som udgjør i Boniteret Størrelse 2190 alen:/ hvilket saaledes er 3 á 4 gange saa
meget som den mindste boniterede Størrelse af det da efter de nu gjeldende Regler maa ansees som
passende Størrelse for en Huuslod til bebyggelse af raae Jord, saa har jeg overdraget denne Kjærlod
til min Søn Rasmus Emanuel Larsen, som er Tømmermand og som staaer i Begreb med at bebygge
den til Beboelse, da jeg troer at Lodden har en passende Størrelse til Beboelse for en
Haandværksmand, og da jeg haaber at naadigst Tilladelse til saadan hensigt at skille den fra
Agerlodden ikke vil vorde mig nægtet, saa meget mere som Agerlodden for sig selv alene er over 3
Tønder Land boniteret Jord til Taxten 24, saa har jeg i det nævnte Haab ladet Parcellerne paa
anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og Gammelskat, og i det jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede udstyknings
Documenter ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigst Approbation paa
udstykningen efter Forordningen af 3die December 1819 § 17 og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Anders Larsen.
o

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 541
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Ingstrup Sogn og Bye den 3die Juni 1849.
Søren Nielsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Indenrigsministeriet
Under min iboende Gaards Jorder Matr. No 10 i Ingstrup By og Sogn hører en Huuslod som forhen
har været bebygget og som jeg har solgt til Christen Hansen til Bebyggelse. Denne Huuslod
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indeholder ikkun omtrent ½ Tønde Land boniteret Jord til Taxten 24, men da det er en virkelig
oprindelig gammel Huuslod som forhen har været bebygget, saa haaber jeg vel at det kan tillades
atter at bebygge den. Gaarden er ikke nogen oprindelig Gaard men den er en Parcel af en forhen
udstykket Gaard hvis Hovedparcel er Matr. No 11, men det har ikke været mig mueligt at
tilveiebringe nogen Oplysning om den Datum under hvilken Udstykningen af Matr. No 11 er bleven
approberet; thi den er ældre end Byens udskiftning som foregik i Aaret 1800 – Til Gaarden er en
Eng og Tørvelod ved Ingstrup Søe hvoraf jeg har forbeholdt mig 2de Parceller No 3 og 4; den ene
/:No 3:/ agter jeg at overdrage til min Søn Jens Sørensen i Trudslev til at forenes med hans Huuslod
Matr. No 11c i Klitten som trænger baade til Høeavl og Tørveskjær, og den anden /:No 4:/ agter jeg
selv at beholde til min eiende og iboende Gaard Rolighed; Hovedparcellen eller Parcellen No 1 har
jeg solgt til Selveier Gaardmand Mads Christian Larsen, som agter at forene den med sin Gaards
umiddelbar tilgrændsede Jorder, da han ønsker at udvide sit Agerbrug, og da min Gaard Matr. No 10
ikke er nogen oprindelig Gaard men kun en Parcel af en forhen udskiftet Eiendom hvis Hovedparcel
er som meldt Gaarden No 11, saa haaber jeg at naadigst Approbation paa udstykningen ikke skulde
vorde mig nægtet og da jeg i dette Haab har ladet udstykningen udføre paa anordningsmæssig
Maade og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til de anførte speciele Omstændigheder. Skulde
naadigst Approbation paa udstykningen ikke kunde meddeles mig anderledes end at allernaadigst
Bevilling dertil skulde være fornøden da ansøger jeg lige underdanigst om at det høie Ministerium
naadigst vilde udvirke mig saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen,
underdanigst Søren Nielsen
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 542
(Tilføjet i margenen: ”Er urigtig skreven i denne Bog”)
S:T: Frue Satterup
Da Fruen har sendt mig mundtlig det Bud at De ikke ønskede at beholde det hos Dem til Leie
henstaaende Fortepiano længre end til Juni Maaneds udgang, saa beder jeg Dem være af den
godhed at udlevere det til Her. Instrumentmager Clausen som overbringer disse Linier og som paa
mine Vegne sørger for Instrumentets videre bestemmelse.
Vadumtorp den 10de Juni 1849, L.P. Birk.

Nr. 543
Aalborg Amt, Hornum Herred, Freilev Sogn og By den 1st Juli 1849.
Peder Andersen, Selveier gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin tilkjøbte
Fæstegaards udstykning.
Til Indenrigsministeriet
Da jeg har tilkjøbt mig min Fæstegaards Jorder Matr. No 9 i Freilev By og der til samme er
fraliggende Tørvelod af Størrelse 6½ Tønde Land til Taxten 3 som er fortrinlig skikket til
Opdyrkning og som Gaarden godt kan undvære da den derforuden havde Areal af 127 Tønde Land,
alt sammen dyrkbar Jord, og med overflødighed af Tørvejord, saa har jeg solgt denne Lod til
Forvalter Hvilsom og Kromand Hans Nielsens Enke til bebyggelse. Hovedparcellen har jeg
derimod solgt til Peder Corfixen og da jeg i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17
og allerhøieste Bestemmelse af 21de April 1841 om sammes anvendelse nærer det Haab at naadigst
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Tilladelse til denne udstykning ikke vil vorde mig nægtet, saa har jeg i dette Haab ladet Parcellerne
paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og Gammelskat, og i det jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste approbation
paa udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte Omstændigheder,
underdanigst Peder Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I henhold til Forordningen af 3die Dec. 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at tilstille
Deres Høivelbaarenhed en udstykningsforretning med tilhørende Bilage for Selve Peder Andersen i
Freilev Bye og Sogn til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 2den Juli 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 544
(Skrevet i margenen: ”Er urigtig skreven i denne Bog da det hører til Concept Bogen for Breve”)
Gode Her. Kammerraad.
Det er virkelig en aldeles urigtig Formening naar det antages at jeg skulde have taget Korterne med
mig hjem som i 1846 blev mig udleveret til brug ved det da udførte Magelæg ved Padkjer; Thi alle
de Korter som var mig udleverede i den anledning, nemlig 2de Korter over Padkjer Hovedgaards
Jorder saavelsom Kortet over de tilgrændsende Bønderjorder forblev paa Bjørnsholm og jeg tog
ikke andre Korter med hertil end de tvende Magelægs Korter som jeg selv havde forfattet og som
jeg siden sendte Dem med Forretningen. Der var aldeles ikke nogen Anledning for mig til at tage de
udlaante Korter med hertil eftersom jeg var gandske færdig med at bruge dem førend jeg forlod
Bjørnsholm; men skjønt jeg saaledes maatte ansee det for gandske overflødigt, har jeg dog for ikke
at stole ene paa Hukommelsen (?) efterseet alle de for mig beroende Korter men ikke fundet det
mindste Spor af noget Kort fra Bjørnsholm eller Padkjær.
Vadumtorp den 7de August 1849. Med særdeles Høiagtelse og Hengivenhed ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Hr. Kammerraad Wulff.

Nr. 545
Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Ingstrup Sogn og By de 19de August 1849.
Søren Nielsen, Selveier Gaardmand, meddeles nogle yderligere Oplysninger og derfor givet sin
underdanigst ansøgning om Approbation paa sin Gaards Udstykning.
Til Indenrigsministeriet - Underdanigst Forestilling
I Henhold til det høie Ministeriums Skrivelse til Amtet af 14de forrige Maaned, tillader jeg mig
underdanigst atter at indsende den med min underdanigst Ansøgning af 3die Juni dette Aar indsendte
udstykningsforretning over min Gaards Jorder Matr. No 10 i Ingstrup By og Sogn, idet jeg lige
underdanigst herved tillader mig at ledsage den med nogle af det høie Ministerium forlangte
yderligere Oplysninger og med en yderligere Anbefaling af Sogneforstanderskabet – Den forlangte
Amtstue Attest om Mads Christian Larsens Gaards Hartkorn følger herved ligeledes det Skjøde af
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1804 hvorved min Gaards forrige Eier Poul Christensen har solgt Hovedpar(cellen) med Hartkorn 3
Td. 1 Skp. ¼ alb. /:Matr. No 11:/ og selv beholdt den mindre Parcel og at det Kongelige
Rentekammer har tilladt afhændelsen ved Skrivelse til Amtet af 8de September 1804, viser
Paategningen paa Skjødet. Da det saaledes herved formentlig er tilstrækkelig oplyst at min Gaard
Matr. No 10 er en Parcel af Poul Christensens med Approbation af 8de September 1804 udstykkede
Gaards Jorder hvoraf Hovedparcellen er Matr. No 11, saa haaber og beder jeg underdanigst at den
Begunstigelse som deraf kunde følge maa vorde mig til Deel. Hvad dernæst angaaer de tvende
Engparceller som jeg har forbeholdt mig for at lægge den ene til min Gaard Rolighed og den anden
til min Søn Jens Sørensen, da haaber jeg og beder jeg underdanigst at eftersom det Høie
Ministerium ikke kan bifalde at der gjøres den anvendelse af disse Parceller, som der er antydet i
Beregningen om det da ikke høigunstigst kunde tillades mig at forene dem begge med den paa
søndre Side umiddelbar tilgrændsende Englod som har tilhørt Proustinde Fibiger og hvoraf jeg nu
er Medeier; thi jeg kunde da ved simpelt Fæste overdrage brugen af disse Engparceller til mine 2de
Sønner Jens Sørensen Matr. No 1c i Klitterne og Niels Sørensen som eier og beboer et Huus i
Skulsmark, som begge trænge haardt til Høeavl og Tørveskjær, hvorimod jeg staar i Fare for
gandske at tabe Værdien af disse Parceller dersom jeg skal være nødsaget til at lade dem følge med
Parcellen No 1; thi Mads Christian Larsen som har kjøbt Parcel No 1 trænger ikke til dem og vil
derfor ikke betale mig noget for dem, og skal jeg miste disse to Parceller, da staar jeg (i) Fare for,
foruden det pecuniære som derved forvoldes mig at komme i den ulykkelige Stilling, som
Sogneforstanderskabet i sin hermed følgende Erklæring har samtykket til at min Creditorer naar jeg
ikke kan tilfredsstille dem sælger begge mine Gaarde, hvorved jeg vilde blive aldeles ruineret.
Endelig bemærkes at Kjøberen Mads Christian Larsen har erklæret at han ikke bryder sig om at faae
Parcellen No 1 forenet med sin Gaard Matr. No 8, men at han nok vil være forpligtet til at holde den
forsynet med Bygning og Beboere som en særskilt Eiendom. Paa de her anførte yderligere Grunde
og med de her tilføiede Forandringer vover jeg saaledes herved underdanigst at anraabe om naadigst
Bønhørelse paa min under 3die Juni dette Aar indsendte underdanigst ansøgning, underdanigst Søren
Nielsen.

Nr. 546
Til Indenrigsministeriet - Underdanigst Indberetning og Forestilling
Efter Begjæring af Sogneforstanderskabet i Skallerup Sogn har jeg udskiftet Sognets fælleds Klitter,
hvorover herved underdanigst fremsendes min udskiftningsberegning med tilhørende Korter in
Duplo samt Taxationsforretningen og Amtstuens Attest om Hartkornet, ligeledes følger en Afskrift
af den Tilstaaelse som alle Vedkommende have meddelt mig om at de var fornøiede med Lodderne
saaledes som disse er afsatte paa Marken, som tilforn er forsynet med Stiftsøvrighedens endelige
Approbation for Præsteembedets Vedkommende. Endelig tillader jeg mig herved underdanigst at
fremsende min Regning over det udførte Arbeide, hvoraf Vedkommende Lodseier velvillig have
betalt mig den halve Deel, men vægret sig ved det Beløb den anden Halvdel under Foregivende at
de Ifølge Forordningen af 19de September 1792 § 9 formeener sig fritagen for at betale denne
Halvdeel i det de antage at det er min Pligt at søge mig samme betalt af Kongens Kasse i Henhold
til det nysnævnte Lovsted. Ihvorvel det nu formentlig er Reqvirenternes Pligt at udbetale det hele
Beløb imod Regres til alle andre Vedkommende saa har jeg dog ikke kunnet i Mindelighed formaa
dem til at udbetale mig den Halvdeel som de formeener sig berettigede til at faae af den Kongelige
Kasse til at betale. Under disse Omstændigheder beder jeg underdanigst om at det høie Ministerium
høigunstigst vilde lade min Regning revidere og dens halve Beløb anvise til at udbetales mig af
Aalborg Amtstue i Henhold til forannævnte Lovsted; men dersom dette af hvilke som helst mig
ubekjendt Aarsag ikke kan lade sig gjøre, men at vedkommende Lodseier selv skal betale den, da
beder jeg lige underdanigst om at saadant da høigunstigst maatte vorde baade dem og mig
tilkjendegivet det snarest mueligt.
Vadumtorp pr. Aalborg den 28de August 1849, underdanigst P.L. Birk.
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Herved tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed en Indberetning til
Indenrigsministeriet med tilhørende Bilage betreffende udstykningen af Skallerup Sogns Klit til
udbedende gunstbehagelig Indsendelse det snarest muelig.
Vadumtorp den 28de August 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Kammerherre (?)

Nr. 547
Aalborg Amt, Aars Herred, Eidrup Sogn den 6te October 1849.
Jens Pedersen Eier af Kjeldahls Mølle og Medinteressent Poul Nielsens Enke paa Blære Mark
ansøger underdanigst om approbation paa Delingen af en Lod som de eier i Fælledskab.
Til Indenrigsministeriet
Da vi undertegnede ved Skjøde af 29de Juni 1835 tinglæst 14de October samme Aar i
Interessentskab have tilkjøbt os 3 Parceller af forhenværende Kyøe Herredgaards Jorder, anført
under Matr. No 6 af Kjeldalskjær i Eidrup Sogn, og vi nu ønsker dette Interessentskab hævet, saa
have vi til den Ende ladet Eiendommen dele imellem os paa anordningsmæssig Maade i to lige Dele
og i det vi herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige
befalede udstyknings Documenter ansøger vi underdanigst om det høie Ministeriums naadigste
Approbation paa Udstykningen, underdanigst paa egne og Medinteressents Vegne, Jens Pedersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 548
Aalborg Amt, Aars Herred, Skivum Sogn og Bye den 6te October 1849.
Niels Nielsen Bæk, Selveier Gaardmand, som har deelt sin Gaards Jorder imellem sine Børn
ansøger underdanigst om approbation paa udstykningen i Henhold til Forordningen af 13de Mai
1769 § 6 og 3die December 1819 § 17, og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst
Bevilling.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 15 i Skivum Bye hører et meget betydeligt Areal af raa
Jord tjenlig til Opdyrkning saaledes at der er mere end tilstrækkeligt nok til to Gaardmandsfamilier
at leve af; jeg har derfor i Haab om at det i Henhold til Forordningen af 13de (Mai) 1769 § 6 og 3die
December 1819 § 17 kunde være mig tilladt, deelt Gaardens Jorder imellem mine Børn saaledes at
jeg har overdraget Parcellen No 2 til min Søn Niels Nielsen Bæk som har bebygget og beboer den,
og Hovedparcellen agter jeg indtil videre selv at beholde for senere at overdrage den til min Datter.
– Parcellen No 3 ønsker jeg ogsaa at matte overdrage til min Søn i Forening med Parcellen No 2, i
Fald dette kan som jeg haaber approberes med Hensyn til betydelige Udstykning af raa Jord tjenlig
til opdyrkning, og da jeg nu i Haab om at forundes naadigst Approbation paa udstykningen har ladet
Gaardens Jorder paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og i det jeg herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det Høie Ministeriums naadigste
Approbation paa udstykningen i Henhold til de nævnte Lovsteder og paa Grund af de anførte
Omstændigheder ikke kunde meddeles mig efter de nævnte Lovsteder, men allernaadigst Bevilling
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dertil være fornøden, da ansøger jeg lige underdanigst om at erhverves samme og derefter at faae
udstykningen approberet, underdanigst Niels Nielsen Bæk.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 549
Hosfølgende 2de udstykningsforretninger med tilhørende Bilage for Niels Nielsen Bæk i Skivum og
Interessentskabseierne Jens Pedersen i Kjeldals Mølle og Poul Nielsen i Blære tillader jeg mig
allerærbødigst herved at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst Anbefaling og
Indsendelse til Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 8de October 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Nr. 550
Til Indenrigsministeriet - Underdanigst Indberetning
Under 25de November forrige Aar har Departementet for det Indre tilskrevet Hjørring Amt saaledes:
”Da det af de ved Hr. Kammerherres Skrivelse af 16de i forrige Maaned indkomne Oplysninger sees
at Parcellen No 2 f af den forrige Annexgaard i Øster Svenstrup eies af Christen Olesen og Knud
Pedersen i Forening og drives under deres Eiendomshuse, men det ved udstyknings Approbationen
af 15de Februar 1845 er betegnet, at Parcellerne skulde enten inden 2 Aar bebygges eller forenes
med anden Eiendoms Jorder, og det ikke er oplyst at fornævnt Eier tillige sine andre Jorder i
Fælledskab med hvilke Parcellen beleiligen kan forenes, saa anmodes Her. Kammerherren
tjenstligen om at ville behage at forelægge dem at bebygge Parcellen inden næste Aars Udgang,
med mindre de ville foranstalte den deelt imellem dem til Forening for enhver især med hans
Eiendomsjorder, da Approbation paa saadan udstykning vil efter Omstændighederne vil kunne
ventes meddelt”
I anledning heraf har jeg efter Begjæring af Christen Olesen og Knud Pedersen deelt Parcellen
imellem dem til Forening for enhver især med hans eiende og paaboende Jorder, og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter tillader jeg mig herved paa eiernes Vegne underdanigst at bede om at
naadigst Approbation paa udstykningen maatte vorde dem meddelt i Henhold til ovenanførte
Skrivelse.
Vadumtorp pr. Aalborg den 29de December 1849, underdanigst P.L. Birk.

Nr. 551
Til Indenrigsministeriet
Under 21de Mai dette Aar har det høie Indenrigsministerium tilskreven Hjørring Amt saaledes:
”Paa den med Her. Kammerherres Betænkning af 29de forrige Maaned indkomne Ansøgning fra
Thomas Jacobsen, om Bevilling til at nedlægge sin Gaard Matr. No 8 i Hallund, for at udstykke
dens adspredte Jorder, anmodes De tjenstlige om at ville behage at tilkjendegive Suplicanten at han
i Betragtning af Omstændighederne kan vente sig meddelt Approbation paa Fraskillelsen af
Parcellen No 1, men Fraskillelsen af Parcellen No 2 og 3 og Gaardens Nedlæggelse dermed finder
Ministeriet sig ikke foranlediget til at indvilge, med mindre ny Ansøgning derom indkommer, med
Forklaring om, at de afhænder til Forening med tilgrændsende Eiendomme”
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En saadan Bevilling som det høie Ministerium her har givet Thomas Jacobsen Haab om at kunne
opnaae ved en nye Ansøgning kan imidlertid ikke komme ham til nogen Nytte da han ikke kan
sælge Parcellerne No 2 og 3 med nogen rimelig Fordeel til ar forenes med tilgrændsende
Eiendomme, og da Thomas Jacobsen har, som det i Ansøgningen er forklaret bebygget
Græsningslodden fordi den laae forlangt fra Gaarden til at dyrke derunder saa er det formentlig klart
at Gaardens øvrige Jorder vil falde ligesaa besværlige ja vel endog besværligere at dyrke under den
Beboelse som er opført paa Græsningslodden og som Thomas Jacobsen blot har opført for sig selv
til brug for denne Lod i det han, som i Ansøgningen er bemærket havde solgt Gaardens øvrige
Jorder til Bysmeden Jens Poulsen som imidlertid ikkun ønskede selv at beholde Parcellen No 1; men
da det ikke kunde enten hver for sig eller samlet i en Parcel saa kan den Tilladelse der er ham lovet
til at maatte afhænde Parcellen No 1 ikke komme ham til Nytte eftersom Gaardens Bygninger netop
er beliggende paa denne Parcel, og disse ikke kan undværes naar det øvrige af Eiendommen skal
forblive samlet. Smeden Jens Poulsen desuden havde imidlertid funden sig foranlediget til at give
slip paa Parcellen No 1, som han havde ønsket at forene med sit Huus Matr. No 34 & 35 og at
overdrage til sin Søn Niels Jensen den hele Rettighed til Parcellerne No 1, 2 og 3 som han havde
tilkjøbt sig af Thomas Jacobsen og da denne sidstnævnte ikke har seet sig istand til at meddele
Skjøde paa denne Deel af Eiendommen, men fordi Udstykningen ikke var approberet saa har han
solgt den hele Gaard til bemeldte Niels Jensen, imod at denne igjen skulde give ham Skjøde paa
Parcellen No 4, hvilket imidlertid vel ikke er omtalt i Skjødet men dog efter Kjøberens egen Yttring
til mig af ham erkjendes som en Forpligtelse som han ved Kjøbet har paadraget sig. – Under disse
Omstændigheder tillader jeg mig, efter nuværende Eier Niels Jensens Begiæring underdanigst at
bede det høie Ministerium om, at ovenanførte Resolution høigunstigst maatte forundes dersom at
Parcellerne No 1, 2 og 3 maatte forblive samlet til at udgjøre Hovedparcellen, og at Parcellen No 4,
som er særskilt bebygget og beboes af den forrige Eier Thomas Jacobsen, og som ligger meget
ubeleilig til at være forenet med de øvrige Jorder maatte som en selvstændig Parcel tilskjødes
Thomas Jacobsen. Det til Niels Jensen udstædte Skjøde følger hermed til fornøden Oplysning om at
han nu er den virkelige Eier.
Vadumtorp den 29de December 1849, underdanigst P.L. Birk.

Nr. 552
Til Indenrigsministeriet – Underdanigst Forestilling.
Under 15 November 1848 har Departementet for det Indre tilskrevet Hjørring Amt saaledes:
”Her. Kammerherre har under 24de Februar dette Aar indsendt en Indberetning fra Justitsraad og
Stiftslandinspecteur Birk, paa Proprietair Bruuns Boes Vegne, med Beregning og Korter over
Gaarden Boelsgaard Matr. No 12a og b i Broust, til antegnelse i Matriculen for saavidt en Parcel
agtes bortfæstet fra bemeldte Gaard.
Da det imidlertid ikke i Matriculen bliver at anføre, om nogen Deel af en enkelt Bondegaard
bortleies eller bortfæstes, hvilket ifølge Forordningen af 25de Juni 1810, kun ansees fornødent i
Henseende til saadant samlet Fæstegaard som Eieren Lovmæssigen er forpligtet til at bortfæste, og
her i dette Tilfælde ikke er begjært udstyknings approbation for nogen Parcel, som agtes solgt eller
paa usædvanlig lang Tid bortleies fra Gaarden, saa føl(g)er den indsendte Beregning med
Amtstueattest og 2 Korter her hos tjenstligen tilbage for behageligen at tilstilles Vedkommende med
underretning om Forestaaende”
I Anledning af denne Skrivelse tillader jeg mig underdanigst at bemærke, at det er vist nok en
Mangel i min Indberetning af 15de Februar forrige Aar hvormed jeg indsendte de her omhandlede
udstykningsdocumenter at jeg ikke udtrykkeligen nævnte, at det Fæstehuus som min
Udstykningsforretning angaar ikke er en Huuslod som er bleven til efter Eierens fri Villie; thi hand
havde helst ønsket sig frie for at bortfæste nogen Deel af Eiendommen; men da den foregaaende
Eier af Gaarden havde begaaet den Uforsigtighed at overdrage Lodden Matr. No 12 til en anden
uden at paalægge ham den Forpligtelse til at holde den forsynet med Bygning og Beboere som
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Bevillingen af 30de October 1834 paalægger ham som Betingelse for den ham givne Tilladelse til at
maatte sammenlægge Vestergaard med Boelsgaard, og da han siden ikke kunde formaae Fæsteren
af Parcellen Matr. No 12b til at paatage sig Bebyggelses Forpligtelsen, blev han saa imidlertid
nødsaget til at udlægge en nye Lod til Huset som var opført paa Lodden Matr. No 12, men som han i
øvrigt havde forbeholdt sig til Beboelse for den Familie som Bevillingen forpligter ham til at holde
vedlige, forsynet med Jord og Bygning. – De her anførte Omstændigheder er det der har
foranlediget min Udstykningsforretning over Matr. No 12a og 12b, idet at den Parcel som skal
vedligeholdes med Bygning og Beboere bestaar af Parcellen No 2 af Matr. No 12a og Parcellen No 2
af Matr. No 12b, paa hvilken sidstnævnte Bygningen egentlig er beliggende. – Da disse til Parcellen
tilsammentagne udgjør den Lod som bestandig skal vedligeholdes med Bygning og Beboere saa
mener jeg at de i Betragtning deraf maa være Gjenstand for Indførelse i Matriculen, og tillader mig
derfor herved efter Vedkommendes Begjæring i saadan Hensigt atter underdanigst at indsende
Beregningen med tilhørende Korter og Taxationsforretning samt Amtstuens Attest over Hartkornet
og Gammelskatten; ligesom her også følger vedlagt den Bevilling der betinger Loddens Tilværelse
og dens Vedligeholdelse med Bygning og Beboere og ønskes det derhos at min Forretning maatte
tjene til Beviis for at denne Betingelse i Bevillingen er opfyldt.
Vadumtorp den 29de December 1849, underdanigst P.L. Birk Stiftslandinspecteur.

Nr. 553
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en underdanigst Indberetning med tilhørende Udstyknings
Documenter betreffende en Udstykning som jeg har foretaget over Parcellen No 2f i Svenstrup By
og Sogn; ligeledes en underdanigst Forestilling med tilhørende Bilage nemlig et Skjøde som oplyser
at Niels Jensen nu er den egentlige Eier af Thomas Jacobsens Gaards Jorder Matr. No 8 i Hallund
Bye og Sogn; og endelig en underdanigst Forestilling med tilhørende Udstyknings Documenter
over Matr. No 12a og b i Broust alle til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til
Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 29de December 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 554
Hjørring Amt, Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn og Bye, Snabhede den 30te December 1849.
Per Christensen, Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Indenrigsministeriet
Fra min eiende Gaard Snabhede kaldet Matr. No 24 i Østerbrønderslev Bye og Sogn er af Gaardens
forrige Eier Peder Jensen under 23de December 1842 udstædt Fæstebreve eller
Forpagtningscontracter for et Tidsrum af 200 Aar paa 8 andre Parceller, saa at Hovedparcellen, som
jeg til samme Tid fik Skjøde paa /:Skjødet hjemler mig vel hele Gaarden men i det at det forpligter
mig til at taale eller opretholde de for et Tidsrum af 200 Aar udstædte Contracter paa den største
Deel af Eiendommen saa er det kun den egentlige Hovedparcell som Skjødet giver mig Raadighed
over:/ er ikkun saa meget som der ved den nu udførte lovlig udstykningsforretning kan svare til 7
Skp. 1 ¾ alb. Hartkorn og altsaa ikke engang det som den bestaaende Lovgivning erkjender for en
Gaard, og de 8 Parceller som ere skilte fra Gaarden for et Tidsrum af 200 Aar svarer ikkun en Afgift
af i alt 17 rbd. Imod at erholde i Godtgjørelse af Parcellisterne disse 17 rbd. er Eieren som alene har
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Hovedparcellen til Brug, pligtig at præstere alle Skatter og Afgifter, samt alle andre Præstationer til
det offentlige som skal udredes af de 8 Parceller, hvis Hartkorn tilsammen er 1 Td. 4 Fk. 2½ alb. og
Gammelskat 11 rbd. 59 sk. Det er saaledes formeentlig aldeles klart, at de 17 rbd. som
Parcellisterne skal yde mig som vederlag for Skatter og Afgifter er langt fra at være tilstrækkelige
til at svare til Skatterne og andre paa Hartkornet hvilende Afgifter, og da de fleste af Parcellisterne
nu ere villige til at modtage Skjøder i steden for de nuværende Brugscontracter saa ønsker jeg at
maatte vorde sat istand til at meddele dem saadanne, og da jeg i Henhold til den allerhøieste
Bemyndigelse som er tillagt Rentekammeret under 21de April 1847 nærer det Haab at det høie
Indenrigsministerium naadigst vil forunde mig saadan naadigst Tilladelse eller Bevilling, saa har
jeg i dette Haab ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste Approbation
paa Udstykningen ifølge den anførte allerhøieste Bemyndigelse for det Kongelige Rentekammer,
eller i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Oplysning om de existerende Fæste- eller Forpagtnings Contracter følger herved mit tinglæste
Skjøde og Gjenpart af de 8 Brugscontracter, Underdanigst Peder Christensen
(Paa Stemplet Papir)

Nr. 555
Hjørring Amt, Dronninglund Herred og Sogn, Dronninggaard Hovedgaard den 31de December
1849.
Carl v. Arenstorff Kammerjunker og Eier af Dronninggaard ansøger om Approbation paa sin
Hovedgaards udstykning.
Til Indenrigsministeriet
Fra min eiende Hovedgaard Dronninggaard har jeg for at regulere Figuren af Gaardens Jorder Solgt
til Selveiergaardmand Hans Lund i Østerled et Stykke raa Jord nordøstligst i Heden som gav min
Hovedgaards Jorder en mindre veldannet Figur, og som derfor gik næsten tæt ind til Kjøberens
Bopæl og følgelig laae ham særdeles beleilig; Hans Lund har nu overdraget sit eiende Sted,
saavelsom den af mig kjøbte Parcel til sin Svigersøn Niels Peter Sindalsen, og da sidstnævnte nu
ønsker at faa Skjøde paa Parcellen saa er den til den Ende nu paa anordningsmæssig Maade
beregnet i Hartkorn, og idet jeg herved fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter, ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums
Høigunstige Approbation paa Udstykningen, underdanigst Paa Kammerjunker Arenstorffs Vegne
efter Forlangende, P.L. Birk.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
(Paa Stemplet Papir)

Nr. 556
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en Udstykningsforretning med tilhørende Bilage over
Dronninggaard Hovedgaards Jorder og en Do. med Do over Gaarden Snabhede i Østerbrønderslev
Sogn, begge til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 31de December 1849, allerærbødigst P.L. Birk.
P.S. Korterne over Dronninggaard følger hermed paa en Stok.
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Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten.

Nr. 557
Hjørring Amt, Østerhan Herred, Beistrup Sogn Blegbrønd den 5te Januar 1850.
Hans Laursen og Peder Jensen, Interessentskabseiere i Gaarden Matr. No 28 under Beistrup Bye,
ansøger underdanigst om approbation paa denne Gaards Deling efter det af Faderen Laurs Hansen
til dem udstædte Skjøde, og i fornødent Fald om dertil at erhverves allernaadigst Bevilling.
Til Indenrigsministeriet
Ved Skjøde af 20de April 1848 tinglæst 13de Mai samme Aar har Selveier Gaardmand Lars Hansen
solgt sin Gaard Blegebrønd kaldet Matr. No 28 under Beistrup Bye, til sine Børn, og han har i
Skjødet bestemt i hvilket Forhold de skulde være Lodtagende i samme – Det er saaledes ved
Skjødet bestemt at jeg Hans Laursen skulde have den søndre Halvdeel af Eiendommen og at min
Søster Kirsten Laursdatter skulde have den nordre Halvdeel, efter at en Parcel i nordligst i Heden af
omtrent 20 Tønder Bygsædlands størrelse først udlægges til min i Krigen fraværende Broder
Christen Laursen. Denne sidstnævnte Parcel har min Broder Christen Laursen senere solgt til
Sigvard Jensen til bebyggelse – Min Søster Kirsten Laursdatter er senere bleven gift med Peder
Jensen hvilket den hermed følgende Vielsesattest af 10de Mai 1848 tinglæst 13de samme Maaned
oplyser, og han har nu bebygget og beboer Parcellen; og da vi i Henhold til Forordningen af 13de
Mai 1769 nærer det Haab at den Del i og af Eiendommen som vor Fader Lars Hansen har bestemt i
Skjødet ikke skulde blive os nægtet at faae udført i Virkeligheden, især da vi have givet slip paa den
Uregelmæssighed som det vilde have foraarsaget i Delingen om den Bestemmelse i Skjødet at vi
begge skulde have lige meget Hartkorn vilde have foraarsaget, da der ifald dette punktlig skulde
have været overholdt, skulde have været et lidet Stykke af den søndre Lod udlagt til den nordre
Parcel, men denne mindre fordeelagtige Deling have vi givet Slig paa og vedtaget at Delingen af
Agerlandet skulde skee i hele Lodder, da vi saa haaber at naadigst Tilladelse til Delingen ikke
skulde blive os nægtet, og da vi nu i dette Haab haver ladet Parcellerne paa anordningsmæssig
Maade beregne i Hartkorn, og vi herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocumenter saa ansøger vi underdanigst om det
høie Ministeriums naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og
paa Grund af de anførte Omstændigheder. Skulde imod Formodning naadigst Approbation paa
Delingen ikke kunde meddeles os efter det nævnte Lovsted men allernaadigst Bevillig dertil være
fornøden, da ansøger vi lige underdanigst om at det høie Ministerium naadigst vilde udvirke os
saadan allernaadigst Bevilling og derefter approbere udstykningen, underdanigst Hans Laursen,
Peder Jensen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 558
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en udstykningsforretning med tilhørende Bilage over Bagge
Albrechtsens Gaard Matr. No 3 i Stubdrup m. v. i Østerbrønderslev Sogn; en Do. med Do. over
Gaarden Matr. No 28 under Beistrup By og Sogn begge til udbedende høigunstigst anbefaling og
Indsendelse til Indenrigsministeriet – Ligeledes tillader jeg mig allerærbødigst at fremsende en
underdanigst Indberetning og Forestilling med Bilage betreffende Matr. No 119 i Bolle Fjerding,
Dronninglund Sogn, hvilke tvende sidstnævnte Andragender jeg ligeledes allerærbødigst beder
anbefalet og indsendt til Indenrigsministeriet.
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Vadumtorp den 11te Januar 1850, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Amtmand over Hjørring Amt.

Nr. 559
Hjørring Amt, Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn og By den 29de Januar 1850.
Søren Christensen Overgaard, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om at erhverves
allernaadigst Bevilling til sin Gaards Nedlæggelse og om approbation paa dens Deling.
Til Indenrigsministeriet
Da min Kone og jeg ikke have tilbørlig Inclination for hinanden er vi bleven tilsinds at ophæve vor
ægteskabelige Forbindelse, og ved Amtets Mægling er vi bleven enige om at dele vor fælleds
Eiendom imellem os saaledes at min Kone Maren Jensdatter skal have Gaardens Bygninger og
Hovedlodden, Hedelodden i Byen, den søndre Deel af den lange Englod og den lille Hedelod
norden for Byen, hvorimod jeg skal have Kjærlodden med den derpaa opførte Bygning, den nordre
Deel af den lange Englod, den lille Englod ved Neist samt Hedelodden, og da vi paa Grund af
Omstændighederne haaber at allernaadigste Bevilling til saadan Deling ikke vil blive os nægtet
særdeles med Hensyn til Jordernes adspredte Beliggenhed i Forhold til Eiendommens ringe
Størrelse der dog gjør den for ubetydelig til at være en Gaard saa har jeg i dette Haab ladet
Gaardens Deling paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og Gammelskat, og i det jeg
herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg underdanigst om at det høie Ministerium naadigst vilde udvirke
mig den fornødne allernaadigste Bevilling og derefter approbere udstykningen, underdanigst Paa
Søren Christensens Overgaards Vegne og efter hans Forlangende, P. L. Birk.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 560
Til Indenrigsministeriet – underdanigst Indberetning
Efter Vedkommendes Begjæring har jeg for flere Aar siden deelt de fælleds Grundstykker Matr. N o
139 og 142 i Sønder Saltum Bye, Saltum Sogn og da de have anmodet mig derom, saa er det paa
deres Vegne at jeg herved underdanigst gjør Indberetning om den udførte Deling i det jeg tillader
mig at fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Korter in Duplo og øvrige Bilage bedende
om at faae Delingen indført i Matriculen og Amtstuen tillagt Ordre om at dele Hartkornet.
Vadumtorp den 3die Februar 1850, underdanigst P.L. Birk.

Nr. 561
Til Indenrigsministeriet – underdanigst Indberetning
Efter Begjæring af vedkommende Eiere og Brugere har jeg for flere Aar siden deelt Bonderup Byes
Fjordkjær Matr. No 21 under Bonderup Bye i Haverslev Sogn og da Vedkommende have anmodet
mig om derom at gjøre Indberetning, saa er det paa deres Vegne at jeg herved underdanigst
indsender Hartkornsberegningen med tilhørende Kort in Duplo bedende om at faae Delingen indført
i Matriculen og Amtstuen tillagt fornøden Ordre om at dele Hartkornet.
Vadumtorp den 4de Februar 1850, underdanigst P.L. Birk Stiftslandinspecteur.
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Nr. 562
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en udstykningsforretning med tilhørende Bilage over Søren
Christensen Overgaards Gaards Jorder Matriculs No 20 i Østerbrønderslev Bye og Sogn, til
udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til Indenrigsministeriet, ligeledes tillader jeg
mig allerærbødigst at lade medfølge en underdanigst Indberetning med tilhørende Bilage over en
Deling som jeg har foretaget over en Fælleds Kjærlod Matr. No 21 under Bonderup Bye i Haverslev
Sogn og en lignende Indberetning med Bilage over en Deling af de fælleds Grundstykker Matr. No
139 og 142 i Sønder Saltum By Saltum Sogn, hvilke jeg ligeledes allerærbødigst beder om at faae
indsendt til Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 5te Februar 1850, Allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Amtmanden over Hjørring Amt.

Nr. 563
Til Indenrigsministeriet – underdanigst Indberetning
Efter Begjæring af vedkommende Lodseier har jeg opmaalt Søerigs Enge i Raaberg Sogn, Horns
Herred, Hjørring Amt og efter en i den Anledning foretagen nye Taxation har jeg i afvigte Aar
fuldført en Hartkorns Fordeling over samme om hvilken Forretning jeg efter Lodseierernes
Begjæring og paa deres Vegne herved gjør underdanigst Indberetning i det jeg fremsender
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter in Duplo, samt Taxationsforretningen og
Hartkornsattest, med underdanigst Anmodning om at faae Delingen indført i Matriculen og
Amtstuen tillagt fornøden Ordre om Hartkornets Deling.
Vadumtorp den 9de Februar 1850, underdanigst P.L. Birk.

Nr. 564
Til Indenrigsministeriet – underdanigst Promemoria
Gaardeier Julius Sønnichsen som eier og beboer Gaarden Ulstedbo i Sindal Sogn, Venneberg
Herred, Hjørring Amt og som tillige eier Jorderne Matr. No 32 og 47L i bemeldte Sindal Bye og
Sogn og som endvidere har tilkjøbt sig en Hedelod af Anders Christian Jensens Eiendom Matr. No
33 og 47m sammesteds, har i Henhold til det høie Indenrigsministeriums Skrivelse til Hjørring Amt
af 24de August forige Aar hvoraf hermed følger Gienparter, anmodet mig om at forfatte de fornødne
udstykningsberegninger over de foran nævnte Jorder Matr. No 32 og 47L samt No 33 og 47m i
Sindal Bye og Sogn og at indsende disse med tilhørende befalede Bilage, hvilken Begjæring jeg
herved underdanigst tillader mig at opfylde bedende at de forhen indsendte underdanigste
Ansøgninger om Tilladelse til disse udstykninger nu maatte komme i Betragtning til naadigst
Approbation.
Vadumtorp pr. Aalborg den 12te Februar 1850, underdanigst P.L. Birk Stiftslandinspecteur.

Nr. 565
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed 2de Udstykningsforretninger for Gaardeier Sønnichsen paa
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Ulstedboe ledsaget af en underdanigst Skrivelse derom til Indenrigsministeriet samt en
Hartkornsberegning over Søerigs Enge i Raaberg med tilhørende Korter og øvrige Bilage, ligeledes
med en underdanigst Skrivelse til Indenrigsministeriet; hvilket jeg allerærbødigst beder om at faae
indsendt til Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 12te Februar 1850, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Amtmanden i Hjørring.

Nr. 566
Hjørring Amt, Venneberg Herred, Skallerup Sogn, Nørum Bye Østergaard den 19de Februar 1850.
Jens Olesen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning.
Til Indenrigsministeriet
Da jeg har mere Eiendom end jeg seer mig istand til ar bringe under hensigtsmæssig Dyrkning idet
jeg nemlig foruden min iboende Gaard Matr. No 7, eier en umiddelbar tilgrændsende Parcel som i
Forening med det jeg agter at beholde af Gaarden Matr. No 7 overstiger 20 Tdl. boniteret Jord; saa
har jeg solgt Parcellen No 3 til Knud Jensen som beboer en umiddelbar tilgrændsende Fæstehuuslod
under Præsteembedet, og som agtes, ifald det kan tillades, at forsyne Parcellen med fornøden
Bygning. De andre 2 Parceller agter jeg at sælge ved Auction enten til bebyggelse eller til at forenes
med tilgrændsende Eiendomme – og da jeg nu i Haab om at forundes naadigst Approbation paa
denne Deling, har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn, og jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums Approbation paa
Udstykningen, Underdanigst Jens Olesen.
Conciperet af Birk.

Nr. 567
Aalborg Amt, Hellum Herred, Nørre Kongerslev Bye og Sogn den 19de Februar 1850.
Thyge Christensen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
Udstykning.
Til Indenrigsministeriet
Da min eiende Gaard Matr. No 9 i Nørre Kongerslev Bye, bestaaer af en stor Deel adspredt Lodder
saa at jeg har Vanskelighed med at faae dem alle anvendt paa hensigtsmæssig Maade under samme,
saa har jeg solgt den østligste af de fjerneste Englodder som for en Deel er opdyrket og for øvrigt
tjenlig til Dyrkning, til Huusmand Andreas Hansen til at henlægges under et jordløst Huus som han
eier og beboer i Byen, og da jeg nu, i Haab om naadigst Approbation paa denne Deling paa
anordningsmæssig Maade har ladet Parcellerne beregne i Hartkorn og herved underdanigst
fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
Udstykningsdocumenter; saa ansøger jeg herved underdanigst om det høie Ministeriums naadigste
Approbation paa Gaarden Udstykning, Underdanigst Thyge Christensen
Conciperet af Birk.
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Nr. 568
Til Indenrigsministeriet – underdanigst Indberetning
Efter Begjæring af Proprietair Møller til Kornumgaard i Vesterbrønderslev Sogn, Børglum Herred,
Hjørring Amt, og paa hans Vegne tillader jeg mig herved at gjøre den i Forordningen af 25de Juni
1810 § 11 befalede Indberetning angaaende Omdelingen af noget Fæstegods under bemeldte
Kornumgaard, nemlig: Hartkornet paa det fælleds Grundstykke Matr. No 118 i Vesterbrønderslev
Bye og Sogn, har jeg fordeelt imellem de forskjellige Brugere efter den imellem dem selv paa
Marken udførte deling, og den ene af de 2de Lodder som var tildeelt Matr. No 83 og som paa Kortet
er betegnet med Ltr. b, har Eieren særskilt bebygget og bortfæstet til Jens Jensen Nielsen Baskjær,
hvorimod han vil lade den anden Lod Ltr. C med den samme tilhørende Andeel i Tørvelodden, som
ikke kan deles forblive til Matr. No 83, som han har solgt til Hans Christian Jørgensen – Beregning
over disse Jorder med tilhørende Korter og øvrige befalede Documenter følger hermed, med
underdanigst Anmodning om at faae denne deling indført i Matriculen.
Vadumtorp den 20de Februar 1850, underdanigst Birk.

Nr. 569
Til Indenrigsministeriet – underdanigst Indberetning
Efter begjæring af vedkommende Lodseiere i Fælledslodden Matr. No 14 g i Smedie Bye, Bælum
Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt, har jeg delt Hartkornet imellem dem efter den af dem selv paa
Marken udførte deling, saaledes som medfølgende Beregning med tilhørende Korter udviser i det
jeg paa Vedkommendes Forlangende har lagt Matriculstaxterne til Grund for Delingen, i Haab om
at det høie Ministerium ikke vilde have noget derimod ifølge Eiendommens Ubetydeligheder –
Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Documenter følge hermed med
underdanigst Anmodning paa vedkommende Lodseieres Vegne, om at faae Delingen indført i
Matriculen.
Vadumtorp den 20de Februar 1850, underdanigst Birk Stiftslandinspk.

Nr. 570
Til Indenrigsministeriet – underdanigst Indberetning
Efter begjæring af samtlige vedkommende Lodseiere i Torpet Byes fælleds Gade Matr. No 29 i
Saltum Sogn, Hvetboe Herred, Hjørring Amt, har jeg delt denne Fælledsjord imellem dem saaledes
som medfølgende Udskiftningsberegning og Korter udviser, og idet jeg herved tillader mig at
fremsende Hartkornsberegningen med tilhørende Bilage, anmoder jeg underdanigst det høie
Ministerium om at faae denne Deling indført i Matriculen.
Vadumtorp den 22de Februar 1850, Underdanigst Birk.

Nr. 571
Aalborg Amt, Slet Herred, Store Aistrup Sogn, Store Aistrup Bye den 22de Februar 1850.
Peder Christensen og Anders Christophersen ansøger underdanigst om Approbation paa deres
Gaards Deling eller i fornødent Fald om dertil at forundes allernaadigst Bevilling
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Til Indenrigsministeriet
Da vi i mange Aar have eiet Gaarden Matr. No 8 i Store Aistrup i Interessentskab og vi for længst
have deelt dens Jorder saaledes som vi finde os bedst tjent med, og fremdeles ønsker at beholde,
men vi derhos nu ønske at faae Hartkornet deelt paa Amtstuen saaledes at hver af os da kunde
betale og svare for sig selv, ligesom vi og ønske at faae Parcellen No 3 som er solgt til
Tømmermand Christen Jensen Viderup, adskilt fra de øvrige Jorder; saa have vi i Haab om det høie
Ministeriums naadigste Approbation paa denne Deling ladet Gaardens Jorder beregne i Hartkorn
saaledes som medfølgende Udstyknings Beregning viser, og idet vi herved underdanigst fremsender
denne Udstyknings Beregning med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstyknings Dokumenter
ansøge vi underdanigst om det høie Ministeriums naadigste Approbation paa denne Deling i
Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17. Skulde naadigst Approbation mueligen ikke
kunde meddeles efter dette Lovsted, da ansøge vi lige underdanigst om at erhverves den i saa Fald
fornødne allernaadigste Bevilling, underdanigst Peder Christensen, Anders Christophersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 572
Til Indenrigsministeriet – Underdanigst Indberetning
Efter Begjæring af vedkommende Lodseiere i de fælleds Grund Strækning Matr. No 17 i Smedie
Bye, Bælum Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt, har jeg fordeelt Hartkornet imellem dem efter den
af dem selv paa Marken udførte Deling, saaledes om medfølgende Korter og Beregning udviser,
hvilke jeg hermed tillader mig at fremsende tilligemed de øvrige dertil hørende Documenter, med
underdanigst Anmodning, paa vedkommende Lodseieres Vegne, om at faae Delingen udført i
Matriculen.
Vadumtorp den 22de februar 1850, Underdanigst Birk.

Nr. 573
Under 12te denne Maaned har det høie Indenrigsministerium i Skrivelse til Hjørring Amt ladet mig
tilkjendegive at høisamme ikke fandt tilstrækkelig anledning til at bevilge Nedlæggelse af min
Gaard Matr. No 24a i Østerbrønderslev, eftersom den har en betydelig samlet Hovedlod, men det
høie Ministerium har derhos ladet mig tilkjendegive at høisamme dog vil være villig til at meddele
bevilling til Gaardens udstykning uden Hovedparcel af anordnet Størrelse saaledes at Parcellen No 2
eller No 3 forbliver tilbage i Forening med No 1 som Hovedparcel, naar nærmere Begjæring derom
fra mig indkommer. – i Anledning heraf tillader jeg mig underdanigst at bede om at Parcellen No 2
maa sammenlægges med Parcellen No 1 til at udgjøre Hovedparcellen og at det derhos naadigst
maatte approberes eller bevilges at de andre Parceller lovlig afhændes – Underdanigst tillader jeg
mig derhos at henstille om det ikke kunde naadigst tillades mig at blive frie for at løse Bevilling
naar der dog skal være Hovedparcel; men kan dette ikke tillades mig da er jeg villig til at løse den;
dog var det mig tilladt at bemærke at det er mig af nogen Vigtighed at faae Udstykningen
approberet saa snart som det kan skee. – Dette beder jeg underdanigst at Amtet høigunstigst ville
andrage for det høie Indenrigsministerium.
Østerbrønderslev den 26de Februar 1850, underdanigst Peder Christensen Snabhede.
Høivelbaarne Her. Amtmanden i Hjørring.

Nr. 574
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Til Indenrigsministeriet – underdanigst Indberetning
Da Selveiergaardmændene Anders Mathiasen og Rasmus Jensen af Smedie Bye, Bælum Sogn,
Hellum Herred, Aalborg Amt have gjort Magelæg med nogle Kjærjorder under deres eiende og
iboende Gaarde Matr. No 4 og 5a i bemeldte Smedie Bye for at opnaa den beqvemmelighed for dem
begge at faae mere Jord samlet paa et Sted saa har til den Ende Rasmus Jensen af sin Gaards Jorder
Matr. No 5a afstaaet sin nordligst Kjærlod til Anders Mathiasen til at forenes med hans umiddelbar
tilgrændsende Eiendom Matr. No 4, og til vederlag derfor har Anders Mathiasen af sin Kjærlod næst
sønden for Fædriften afgivet et Stykke til Rasmus Jensen til at forenes med dennes umiddelbar
tilgrændsende Lod Matr. No 5a. – De Magelagte Grundstykker have de begge anseet for at være af
eens Værdi og ønske derfor helst at maatte bytte dem lige uden Hensyn til Hartkornet; men for det
muelige Tilfælde at dette ikke kan tillades dem og eftersom Gjenstanden er for ubetydelig til at de
kan være tjent med at bekoste den formelig Magelægsforretning med nye Taxation saa har jeg paa
de Vedkommendes Forlangende og i Haab om at det høie Ministerium naadigst vil bifalde det;
Beregnet Magelægget efter Matriculstaxten og beregnet de magelagte Stykker i Hartkorn efter de
ved den nye Matricul brugte Forhold 72000  Alen boniteret Jord til een Tønde Hartkorn; og i det
jeg herved i Henhold til Forordningen af 25de Juni 1810 § 10 paa Vedkommendes Vegne gjør
underdanigst Indberetning om dette Magelæg i det jeg fremsender Hartkornsberegningen med
tilhørende Bilage ansøger jeg derfor om at faae Magelægget indført i Matriculen.
Vadumtorp den 5te Marts 1850, underdanigst P. L. Birk Stiftslandinspecteur.

Nr. 575
I henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en udstykningsberegning med tilhørende Bilage over Jens Olesens
Gaards Jorder Matr. No 7 m.m. i Nørum Bye Skallerup Sogn til udbedende høigunstigst Anbefaling
og Indsendelse til Indenrigsministeriet. Ligeledes tillader jeg mig at lade medfølge en underdanigst
Indberetning med Bilag angaaende en Omdeling som jeg har foretaget ved noget Fæstegods under
Kornumgaards Gods i Vesterbrønderslev By og Sogn og ligeledes en underdanig Indberetning med
Bilage angaaende en deling som jeg har foretaget over et fælleds Grundstykke som jeg har deelt
under Torpet Bye i Saltum Sogn – hvilke Forretninger jeg ligedan allerærbødigst beder at deres
Høivelbaarenhed gunstbehageligen ville med fornøden Betænkning indsende til
Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 5te Marts 1850, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Hr. Amtmanden i Hjørring.

Nr. 576
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Voer Sogn, Agersted By den 12te November 1850.
Jens Larsen Lemb Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 12 i Agersted Bye og Fjerding, Voer Sogn hører 7 til
deels vidt fra hinanden fjernede Lodder af disse har jeg solgt den mindste af mine Englodder, som
for en Deel er opdyrket og størstedelen af Resten er ligeledes fortrinlig til Opdyrkning, men
formedelst den lange Afstand fra min Gaard ligger den ikke beleilig til at dyrkes under denne;
derimod ligger den langt mere beleiligt for Kjøberen som er Parcellist og boer paa den sydligste af
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sine to Lodder og som skal passere denne Parcel for at komme til sin fraliggende Lod – endvidere
har jeg ladet min langt fraliggende mindre Agerlod beregne i en Parcel enten til bebyggelse om
saadant kan tillades da den kun er lidt over 1 Tønde Land boniteret Jord, eller til at forenes med en
anden mere beleilig beliggende Eiendom; af de øvrige min Gaard tilhørende raa Jorder har jeg
allerede opdyrket en stor Deel saa at Hovedparcellen efter den nu skeete Taxation endnu har næsten
18 Tønder Land boniteret Jord og vil naar dens øvrige til Opdyrkning tjenlige raa Jorder vorder
opdyrket overstige 20 Tønder Land boniteret Jord, jeg haaber derfor i Henhold til Forordningen af
3die December 1819 § 17 at naadigst tilladelse til den attraaede Udstykning ikke vil vorde mig
nægtet, og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte omstændigheder, underdanigst Jens Larsen Lemb.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 577
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Voer Sogn, Agersted Bye den 6te November 1850.
Christen Olesen hidtilværende Fæster af Voergaards Gods ansøger underdanigst om Approbation
paa udstykningen af sin tilkjøbte Fæstegaards Jorder.
Til Indenrigsministeriet
Da jeg har tilkjøbt mig min hidtil i Fæste havde Gaard Matr. No 6 i Agersted og derved paadraget
mig Forpligtelser som jeg ikke seer mig ístand til at opfylde naar jeg skulde beholde den hele
Eiendom samlet, saa har jeg solgt den fjerneste af mine Græsningslodder nemlig en Hedelod som
vel er skikket til Opdyrkning men ikke ligger saa nær ved min Gaarde at den med Fordeel kan
opdyrkes derunder og da jeg allerede har opdyrket den største Deel af den nærmeste Kjærlod saa at
Hovedparcellen udi 5 Lodder der er forbeholdt til samme er betydelig mere i boniteret Størrelse nu
end den hele Gaard med sine 7 Lodder var tilforn, Den anden Parcel som jeg agter at afhænde er en
Tørvelod som jeg ikke behøver da jeg har fornøden Tørvejord i vestre Side af min Hovedlod, og
Sognefogden som har kjøbt Parcellen trænger til at faae den, saa haaber jeg i Betragtning af disse
Omstændigheder at naadigst Approbation paa den attraaede Udstykning ikke skulde vorde mig
nægtet, og da jeg nu i dette Haab har ladet Parcellerne paa anordningsmæssig maade beregne i
Hartkorn og jeg herved underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og
øvrige befalede udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums
naadigste Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de
anførte Omstændigheder, underdanigst Christen Olesen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 578
I henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed tvende udstykningsforretninger nemlig en for Selveier Jens Larsen
Lemb i Agersted og en for hidtilværende Fæster af Voergaards Gods Christen Olesen sammesteds,
begge med tilhørende befalede Bilage, og begge til udbedende høigunstigst Anbefaling og
Indsendelse til Indenrigsministeriet – Fremdeles tillader jeg mig at bemærke at det især for Christen
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Olesens Vedkommende er en Velfærds Sag for ham at faae Udstykningen approberet det
allersnareste mueligt.
p. t. Byrum paa Læsø den 12te Nov. 1850, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Amtmand Esbensen.

Nr. 579
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed tvende udstyknings Beregninger med tilhørende Bilage over
Gaarden Matr. No 8 m.m. i Store Aistrup Bye og Sogn, Slet Herred og Gaarden Matr. No 9 i Nørre
Kongerslev Bye og Sogn, Hellum Herred, begge til udbedende høigunstigst Anbefaling og
Indsendelse til Indenrigsministeriet. Ligeledes tillader jeg mig allerærbødigst at lade medfølge 3
forskjellige underdanigste Indberetninger med Bilage om Hartkornsfordelinger som jeg har
foretaget i Smedie Bye, Bælum Sogn, men som ikke er egentlige udstykningsforretninger, hvilke
jeg ligeledes allerærbødigst beder Deres Høivelbaarenhed gunstbehageligen vilde indsende med
fornøden Betænkning.
Vadumtorp den 5te Marts 1850, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherred Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og
Dannebrogsmand.

Nr. 580
Hjørring Amt har under 7de d. M. communiceret mig en Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 23 f.M.
saaledes lydende:
I en med Hr. Amtmandens Anbefaling af 7de hujus etc. etc. til Enden.
Da Ministeriet saaledes har funden Betænkelighed med at meddele Bevilling til at afhænde eller
skille Englodden fra de øvrige Jorder, saa tillader jeg mig herved at forespørge om Deres
Velædelhed hellere vil at den maa Bestemmes til at følge med en af de andre Parceller og i saa Fald
om det da skal være med den nordre eller med den søndre agerlands Parcel? eller om de heller vil at
den skal deles mellem dem efter Veien? ifald De vil have den deel da skal jeg atter derhen for at
afsætte Delingen paa Marken – Erklæring herom maatte behageligen meddeles mig snarest muelig.
Vadumtorp den 11te Marts 1850, ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Hr. Gaardeier J. J. Kold.

Nr. 581
Idet jeg herved tillader mig allerærbødigst at tilbagesende de ved Amtets Skrivelse af 7de Marts
dette Aar mig tilstillede Udstykningsdocumenter over Jens Jørgensen Kolds Gaards Jorder Matr. No
19 i Albek Sogns mellemste Deel hvorover der er forlangt min nærmere Erklæring om det ikke
maatte være hensigtsmæssigt at lade Englodden forblive ved en af de under Parcellen eller at dele
den imellem begge, tillader jeg mig om denne Sag at yttre mig saaledes:
Da jeg ikke kunde ansee den omspurgte Englod for at være af nogen særdeles Interesse for de
Parceller i hvilke Gaardens Hovedlod er deelt især fordi det ringe udbytte som kan avles der ikkun
er skikket til Heste men som kan egne sig til at fortæres af Faar eller Fæhøveder, som er den eneste
Besætning som disse tørre Jorder især er skikkede til og den ligger forlangt fra Hovedlodden til at
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benyttes som Græsningsjord, saa har jeg indhentet Eierens Erklæring som jeg tillader mig at
vedlægge og som gaar ud paa at dersom det ikke kan tillades ham at afhænde Parcellen No 3 til at
forenes med en anden Eiendom eller som han helst ønskede at henlægge den under sin eiende og
paaboende Gaard Lille Rugtved, da ønsker han at faae den forenet med den søndre Parcel /:No 2:/
eftersom Mand med hvem han staar i Handel om den nordre Parcel aldeles ikke vil have Parcellen
No 3 hverken heel eller nogen som helst Deel deraf.
Vadumtorp pr. Aalborg den 11te Mai 1850, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Amtmand Esbensen.

Nr. 582
Da jeg ikke har nogen Commissionair i Kiøbenhavn til hvem jeg kan henvende mig saa tillader jeg
mig herved underdanigst directe at indsende til det høie Indenrigsministerium Beløbet 14½ Rbd. for
den under 27de April dette Aar for mig udfærdigede Bevilling til at nedlægge min Gaard Matr. No
24a i Østerbrønderslev Bye og Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt underdanigst bedende at
Bevillingen maatte vorde mig tilsendt gjennem Amtsøvrigheden.
Ligeledes tillader jeg mig underdanigst at bede om at mit Skjøde som blev indsendt med
Udstykningsforretningen men som ikke kom tilbage med denne, maatte vorde mig tilsendt ved
samme Leilighed.
Østerbrønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt den 7de Juli 1850, underdanigst Peder
Christensen.
Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn.

Nr. 583
Med de mig i Løverdags den 6te Juli, tilstillede 4 Hefter af Romanen Jack Hinton fulgte
Trækningslisten over 5te og 6te Classe af det 219de Hamborges Stadtlotterie hvoraf jeg seer at der
ved 5te Classes Trækning den 15de Mai er falden en Gevinst til mig paa No 5927 som jeg ærbødigst
udbeder mig tilsendt med Overbringeren heraf. Formodentlig har der ikke været flere ledige
Nummere denne Gang da jeg ikke saaledes som tidligere har faaet nye Nummere til de følgende
Trækninger.
Vadumtorp den 8de Juli 1850, ærbødigst P.L. Birk.
Til Den Reeske Boghandel i Aalborg
(Skrevet i margenen: ”Er her feilagtig bleven indført”)

Nr. 584
Deres Høivelbaarenhed bedes gunstbehageligen at undskylde at jeg ikke har været istand til
tidligere ar efterkommen Deres ærede Skrivelse af 26de og 29de f. M. som jeg modtog ved min
Hjemkomst i Gaar efter længere Tids Fraværelse. Jeg har nu forsynet de mig tilstillede Afskrifter af
Omdelings samt Magelægs og Hartkorns Beregningerne over Mylenberg Gods med fornøden
Attestation om sammes Rigtighed – det være mig tilladt at bemærke at Beregningen over Peder
Skaarups Gaards Jorder findes indbefattet i Magelægs- Omdelings- og Hartkornsberegningen over
en Deel Jorder i Rold Sogn dat. 25de November 1849 og at jeg derfor har tilintetgjort den Afskrift
som fulgte med af den gamle Beregning dat. 22de November 1847, som blev casseret fordi den var
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affattet efter den gamle Taxation og efter Landmaaler Kiddes unøiagtigen Kort – Jeg venter et
komme til Dalsgaard en Gang i næste Maaned og vil da lægge Veien omkring af Thoruphedegaard
dersom jeg imidlertid tør bede mig underrettet om at Deres Høivelbaarenhed til den Tid kan træffes
der; men jeg skal nu allerførst en Tour til Læsøe, som jeg agter at tiltræde sidst i denne allerførste i
næste Uge.
Vadumtorp den 8de Juli 1850, Deres Høivelbaarenheds med Høiagtelse ærbødige P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Kammerherre Mylius.
(Skrevet i margenen: ”Er ligeledes feilagtig indført i denne Bog”)

Nr. 585
Til Indenrigsministeriet
Efter Begjæring af Godsforvalter Henriksen paa Voergaard og paa hans Vegne tillader jeg mig
herved underdanigst at fremsende en Udstykningsberegning med tilhørende Korter in Duplo over
forhenværende Poul Jensens Fæstegaards Jorder af Voergaards Gods Matr. No 17 i Agersted Bye
Voer Sogn, bedende om at faae Delingen indført i Matriculen og de medfølgende speciale Korter
autoriserede til at følge med Skjøderne.
Vadumtorp den 19de August 1850, underdanigst P.L. Birk.

Nr. 586
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en udstyknings eller Omdelingsberegning med tilhørende Bilage
samt en Skrivelse til Indenrigsministeriet, alt til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse.
Vadumtorp den 19de August 1850, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne
Hr. Amtmand Espensen.

Nr. 587
Aalborg Amt, Hindsted Herred, Skelund Sogn, Veddum Bye den 13de September 1850.
Søren Sørensen Bonde, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards
udstykning.
Til Indenrigsministeriet
Til min eiende og iboende Gaard Matr. No 24 i Veddum Bye Skelund Sogn hører foruden
Gaardspladsen og Haven i Byen 9 hinanden vidt fraliggende Lodder; paa den ene af disse Lodder
har jeg tilladt Søren Mikkelsen, som i flere Aar har været gift og siddet til Leie i et Huus i Veddum
Bye, at opføre sig et Huus som han nu eier og beboer, og da han ønsker at blive Eier ei alene af den
Grund Huset staaer paa men af den hele Lod hvorpaa det er beliggende, og da det efter
Forordningen af 3die December 1819 § 3 er tilladt til et for den beqvemt beliggende jordløse Huus at
henlægge en Parcel af hvilken som helst Størrelse og Hovedparcellen i dette Tilfælde har over 25
Tønder Land boniteret Jord, saa kan der formentlig ikke være noget til Hinder for denne Parcels
Afhændelse, hvorfor jeg herved underdanigst ansøger om det høie Ministeriums naadigste
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Approbation paa Udstykningen i Henhold til de for Udstykningen gjeldende Lovbestemmelser,
underdanigst Søren Sørensen Bonde
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en Udstykningsberegning med tilhørende Bilage over Selveier
Søren Sørensen Bondes Gaards Jorder i Vadum til udbedende høigunstigst anbefaling og
Indsendelse til Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 16de September 1850, allerærbødigst P.L. Birk.
Hr. Cammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Nr. 588
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en Ansøgning med tilhørende Bilage fra Gaardeier Lynge i Sulsted
om Approbation paa sin Gaards udstykning til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til
Indenrigsministeriet – Ligeledes tillader jeg mig for Proprietair Glerup til Vang at fremsende en
Indberetning med Bilage betreffende en Forandret Inddeling af en Fæstegaards Jorder i Sulsted By
ligeledes bedende om og saa at indsende samme til Ministeriet.
Vadumtorp den 21de October 1850, allerærbødigst P.L. Birk.
Hr. Cammerherre Stiftamtmand v. Stemann, Kommandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Nr. 589
Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albek Sogn, Lyngsaae by den 20de November 1850.
Christen Pedersen Lyngsaaegaard ansøger underdanigst om Approbation paa sin tilkjøbte
Fæstegaards udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17.
Til Indenrigsministeriet
Da jeg har tilkjøbt mig min hidtil i Fæste havte Gaard af Voergaards Gods Matr. No 6a i Lyngsaae
By, Albek Sogn og derved paadraget mig Forpligtelser som jeg ikke seer mig istand til at opfylde
om jeg skulde beholde den hele Eiendom samlet saa har jeg solgt den fjerneste og mindste af mine
Englodder til Selveier Niels Christensen Bekshede eller Beksig som har noget tør Jord og derfor
trænger til Høeavl som han ikke har kunnet faae nærmere og som derfor ønsker at forene Parcellen
med sin øvrige Eiendom; men dersom dette formedelst den lange Afstand af henimod ¾ Miil ikke
kan tillades da er den bestemt til særskilt at bebygges hvortil den netop har den lovbefalede
Størrelse. Parcellen No 3, som er den fjerneste Deel af min Hedelod, har jeg solgt til Christen
Pedersen Madsgaard, som agter at forene den med sin Gaards øvrige Jorder, som ligger i ikkun
omtrent 300 alens afstand fra Parcellen, hvilken i det Hele ligger nærmere end hans end ved min
Gaard. I Betragtning af disse Omstændigheder haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 at naadigst Approbation paa Udstykningen ikke skulde vorde mig nægtet, og
jeg har i dette Haab ladet Parcellerne paa lovbefalet Maade beregne i Hartkorn, og i det jeg herved
underdanigst fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter ansøger jeg lige underdanigst om det høie Ministeriums naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og paa Grund af de anførte
Omstændigheder, underdanigst Christen Pedersen.
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Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en udstykningsforretning for Christen Pedersen af Lyngsaaegaard i
Albek Sogn til udbedende høigunstigst anbefaling og Indsendelse til Indenrigsministeriet. Jeg
tillader mig allerærbødigst at bemærke at denne Udstykning er imod min Villie bleven en Deel
forsinket formedelst mine Rejser til Læsø i den samme Tid og da det er en Velfærdssag for Manden
at faae udstykningen approberet det allersnareste mueligt fordi han skulde udstæde Skjøde paa de
solgte Parceller i den nær forestaaende Termin, saa tillader jeg mig allerærbødigst at bede om at den
fortrinsviis maatte komme i Betragtning til hurtigst muelig Expedition.
Vadumtorp den 20de November 1850, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Amtmand Esbensen.

Nr. 590
I Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at
tilstille Deres Høivelbaarenhed en Udstykningsforretning med tilhørende Bilage for Christen
Henriksen af Buen i Dronninglund Sogn til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til
Indenrigsministeriet.
Vadumtorp den 29de November 1850, allerærbødigst P.L. Birk.
Høivelbaarne Her. Amtmand Esbensen.

Nr. 591
Aalborg Amt, Kjer Herred, Biersted Sogn og Bye den 5te December 1850.
Jeppe Andersen, Selveiergaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards
udstykning i Henhold til Forordningen af 3die December 1819 § 17 og den samme allernaadigste
Bestemmelse om sammes anvendelse.
Til Indenrigsministeriet
For min eiende og iboende Gaard Matr. No 21a i Biersted Bye og Sogn har jeg solgt et Stykke raae
hedejord af Størrelse omtrent 11 Tønder Land geometrisk Maal til Middeltaxt omtrent ¾ til August
Peder Hald til at forenes med den umiddelbar tilgrændsende Lod af Matr. No 18 som han har
bebygget og han her har i arvefæste paa 1000 Aar og den østen for beliggende Parcel No 3 som
ligeledes er raae Jord af Størrelse næste 17 Tønder Land geometrisk Maal til Middeltaxt lidt over 1
er solgt til Niels Mandrupsen til bebyggelse og da det under 21de April 1847 blev allernaadigst
paalagt Rentekammeret for Fremtiden ved Anvendelsen af den Collegiet ved Forordningen af 3die
December 1819 § 17 (?) givne Bemyndigelse at tage Hensyn til nogle af Provindsialstænderne for
Nørre Jylland giorte Henstillingspunkter hvor i der blandt andet hedder ”at ethvert raat Jordstykke
ikke under 10 Tønder Land der ikke er ansat til mindre gennemsnitstaxt end ¼ maa, til Bebyggelse
kunne afhændes og fraskilles, saafremt en saadan Jordparcels Fraskjæring fra en Hovedlod ikke
maatte give denne en særdeles skadelig Figur” og da de Parceller som her agtes afskaaren fra min
Hovedlod er fuldkommen veldannede Figurer saa haaber jeg i Henhold til Forordningen af 3die
December 1819 § 17 og den yderligere allerhøieste Bestemmelse om sammes anvendelse at
naadigst Approbation paa Udstykningen ikke skulde vorde mig nægtet og da jeg nu i dette Haab har
ladet Parcellerne paa anordningsmæssig Maade beregne i Hartkorn og jeg herved underdanigst
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fremsender Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede
udstykningsdocumenter saa ansøger jeg underdanigst om det høie Ministeriums naadigste
Approbation paa Udstykningen i Henhold til det nævnte Lovsted og det samme allerhøieste
Bestemmelse om sammes anvendelse, underdanigst Jeppe Andersen.
Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk.

Nr. 592
Efter Begjæring af Selveier Gaardmand Christen Christensen i Napstjert i Lyngsaa Albek Sogn som
har tilkjøbt sig Søren Christensen Danskes Fæstegaard af Voergaard Gods tillader jeg mig paa hans
Vegne og for hans Regning at bede Deres Velbaarenhed om behageligen at ville paa første Retsdag
udmelde Mænd til at taxere bemeldte hans Gaards Jorder Matr. No 24 i Lyngsaae til udstykning.
Saafremt Retten som jeg haaber ikke har noget derimod da ønskes til denne Forretning udmeldt de
saa ofte forhen brugte Taxationsmænd Christen Allerup af Estrup og Jens Jacob Christensen af
Fæbroen.
Vadumtorp den 9de December 1850, ærbødigst P.L. Birk.
Velbaarne Hr. Cancellieraad By og Herredsfoged Gad.
(Skrevet i margenen: ”Feilagtig indført i denne Bog da det hører til Conceptbogen for Breve”)

Nr. 593
Deres Velædelhed ombedes godhedsfuldt at ville tillade mig at ty til Dem for at faae Nattillæg i de
Nætter medens jeg foretager en Udstykning for Christen Napstjert i Lyngsaae – I Haab om at de
ikke vil nægte mig det er jeg saa frie at komme til Dem paa først kommende Torsdag Aften.
Vadumtorp den 9de December 1850, Med sand Agtelse, ærbødigst P.L. Birk.
S:T: Hr. Proprietair Buhl.
(Skrevet i margenen: ”Feilagtig indført i denne Bog da det hører til Conceptbogen for Breve”)

Nr. 594
Hovedparcellen af Niels Østergaards Gaard Matr. No 12 i Hvorup har jeg lovet et udstykke med
Hensyn til den østre Lod i Nyemarken som han har solgt til Iver Henriksen; han har betalt mig for
Forretningen som jeg har under Hænde og som skal blive fuldført og indsendt til approbation det
allersnareste mueligt – hvilket efter hans Forlangende herved tilstaaes.
Vadumtorp den 9de December 1850, P.L. Birk.
(Skrevet i margenen: ”Feilagtig indført i denne Bog da det høre til Conceptbogen for Breve”)

Nr. 595
For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som for December Maaned 1850 er bleven
mig udbetalt af Aalborg Amtstue med 23 rbd. 24 sk. qvitteres herved.
Vadumtorp den 10de December 1850, P.L. Birk.
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(Skrevet i margenen: ”Feilagtig indført i denne Bog da det høre til Conceptbogen for Breve”)
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